«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ…
Την Πέμπτη 2/9 έγινε γνωστό ότι ο εκδοτικός οίκος «Ελληνικά Γράμματα», μια από τις
μεγαλύτερες εκδοτικές επιχειρήσεις της χώρας, συμφερόντων Δημοσιογραφικού
Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ), «αναστέλλει την επιχειρηματική του δραστηριότητα»
από τις 15/9.
Όπως προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της επιχείρησης, τα
«Ελληνικά Γράμματα» άρχισαν να εμφανίζουν μεγάλες ζημιές από το 2007 και μετά,
όταν ο ΔΟΛ απέκτησε τον πλήρη έλεγχο του εκδοτικού οίκου, αναγγέλλοντας μάλιστα
το γεγονός σε θριαμβευτικούς τόνους. Ήδη από το 2000, τα «Ελληνικά Γράμματα»
είχαν σταθερά έναν από τους μεγαλύτερους τζίρους επιχειρήσεων στον χώρο του
βιβλίου, με ένα εύρος εκδόσεων που εκτεινόταν από σημαντικούς και προβεβλημένους
έλληνες και ξένους συγγραφείς μέχρι πλήθος πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Η
θέση του εκδοτικού οίκου στην αγορά έμοιαζε σίγουρη, και η προσδοκώμενη
διαφήμιση από τα ΜΜΕ του ΔΟΛ υποσχόταν ένα μέλλον κερδοφορίας. Κι όμως...
Το ποσό των 4,3+2,3+1,7=8,3 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο ανήλθαν οι ζημιές της
επιχείρησης τα έτη 2007-2009 είναι το θλιβερό αποτέλεσμα της «εποχής ΔΟΛ» στα
«Ελληνικά Γράμματα», η οποία είχε ξεκινήσει με βαρύγδουπες τεχνοκρατικές εξαγγελίες:
«η αγορά του ποσοστού μειοψηφίας παρέχει στη διοίκηση του Οργανισμού αυξημένη
ευελιξία στη χάραξη και εφαρμογή της στρατηγικής των “Ελληνικών Γραμμάτων” για
την καλύτερη αξιοποίηση της θέσης τους στην αγορά του βιβλίου και των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων τους με στόχο την προοδευτική βελτίωση της οικονομικής
κατάστασής τους και την εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσής τους», μαθαίναμε
εν έτει 2007 από τους νέους – τότε – ιδιοκτήτες. «Ευελιξία», «αξιοποίηση», «εξυγίανση»:
τρεις λέξεις, ισάριθμα ψέματα...
Σήμερα, τριάμισι χρόνια αργότερα, πάνω από 90 εργαζόμενοι της επιχείρησης χάνουν
τις δουλειές τους, ενώ απροσδιόριστος είναι ακόμα ο αριθμός των εξωτερικών
συνεργατών του εκδοτικού οίκου, ιδίως συναδέλφων μεταφραστών και επιμελητώνδιορθωτών, που έχουν συμφωνητικά με την επιχείρηση και παραμένουν απλήρωτοι.
Στους διαδρόμους των «Ελληνικών Γραμμάτων» ακούγεται ότι θα εξοφληθούν όλοι οι
εξωτερικοί συνεργάτες, οι φήμες αυτές ωστόσο ούτε μας καθησυχάζουν ούτε βέβαια
εξασφαλίζουν τους συναδέλφους καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης για το επικείμενο κλείσιμο των «Ελληνικών
Γραμμάτων», το επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων εξέδωσε ανακοίνωσηκαταγγελία για την υπόθεση, ενώ το διήμερο 4-5/9 προέβη, μαζί με τον κλαδικό
συνδικαλιστικό του φορέα, τον Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου (ΣΥΒΧ) Αττικής, σε
παραστάσεις διαμαρτυρίας στο 39ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο. Την Πέμπτη 9/9,
στις 7:30 μ.μ., στα γραφεία του ΣΥΒΧ Αττικής, Λόντου 6, 2ος όροφος, Εξάρχεια,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων κι εργαζομένων
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για τη συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στα
«Ελληνικά Γράμματα».
Ο ΣΜΕΔ δηλώνει ότι συμπαραστέκεται πλήρως στους εργαζόμενους στα «Ελληνικά
Γράμματα» και θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων που
θίγονται από το κλείσιμο του εκδοτικού οίκου. Το κλείσιμο μιας τόσο ισχυρής
επιχείρησης όπως τα «Ελληνικά Γράμματα» είναι λογικό να προκαλέσει αλυσιδωτές
αντιδράσεις σε όλο τον κλάδο του βιβλίου και των εκδόσεων, δίνοντας το «πράσινο
φως» για ανάλογες κινήσεις «εξυγίανσης» και από άλλους επιχειρηματικούς ομίλους
και προκαλώντας έτσι ακόμα περισσότερες απολύσεις και ακόμα μεγαλύτερη μείωση
της διαπραγματευτικής ικανότητας των συναδέλφων αναφορικά με τις αμοιβές τους
και τις συνθήκες εργασίας τους.
Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν ανεξόφλητα γραπτά
συμφωνητικά ή ανεξόφλητες προφορικές συμφωνίες με τα «Ελληνικά Γράμματα» να
έρθουν σε επαφή με τον ΣΜΕΔ, προκειμένου να οργανώσουμε συλλογικά τις
διεκδικήσεις μας και να κατοχυρώσουμε τα συμφέροντά μας, στη δύσκολη αυτή
συγκυρία, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο Σύλλογός μας.
Τέλος, καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου και όλους τους συναδέλφους να
συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, για τη διασφάλιση των
συμφερόντων των εργαζομένων και των συναδέλφων-εξωτερικών συνεργατών των
«Ελληνικών Γραμμάτων», για τη συνολική αναχαίτιση της κρατικά συντονισμένης
εργοδοτικής επίθεσης που δεχόμαστε όλοι μας. Στις απολύσεις και στα «λουκέτα» θα
απαντήσουμε συλλογικά, αγωνιστικά και αποφασιστικά.
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