
 

  

Τι είναι και τι θέλει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής; 

 
 

Σν θείκελν απηφ γξάθηεθε θαη κεηαθξάζηεθε ζηα ηζπαληθά,  
Μνηξάζηεθε ζην Μεμηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γηεζλνχο Καξαβαληνχ Αιιειεγγχεο  

ζηηο Απηφλνκεο Εαπαηίζηηθεο Κνηλφηεηεο,  
πνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 2008. 

  

 
Ο χιινγνο Τπαιιήισλ Βηβιίνπ – Υάξηνπ Αηηηθήο (πεξηθέξεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 
πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο Αζήλα) είλαη ην ζπλδηθάην ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα βηβιηνπσιεία, 
ραξηνπσιεία, εθδνηηθνχο νίθνπο, θσηνηππεία. 
Τπάξρεη έλα αληίζηνηρν κε καο, αιιά πην κηθξφ, πλδηθάην ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο 
(φπνπ βξίζθεηαη θαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Διιάδαο, ε Θεζζαινλίθε). 
Σν πλδηθάην καο ηδξχζεθε ην 1937. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηακάηεζε ηελ πεξίνδν ηεο ζηξαηησηηθήο 
δηθηαηνξίαο (1967 – 1974) θαη επίζεο γηα δχν πεξίπνπ ρξφληα ην 1990 – 1992. 
Σν πλδηθάην καο αλήθεη ζε δχν δεπηεξνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο: ην ηνπηθφ 
Δξγαηηθφ Κέληξν Αζήλαο θαη ηελ Παλεζληθή Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Τπαιιήισλ. 
ήκεξα έρνπκε 650 κέιε. Ζ θχξηα δχλακή καο βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν ηνπ Βηβιίνπ. Γπζηπρψο 
ζηνλ θιάδν ηνπ Υάξηνπ δελ έρνπκε ζεκαληηθέο δπλάκεηο. 
Σνκή γηα ηελ πνξεία ηνπ πλδηθάηνπ καο είλαη ε θαηάθηεζε, πξηλ 4 ρξφληα, ηεο παλεζληθήο 
Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ Βηβιίνπ. Με απηή ηε χκβαζε 
κπνξνχκε λα ελνπνηήζνπκε φιεο ηηο θαηεγνξίεο (εηδηθφηεηεο) ησλ εξγαδνκέλσλ. Όινη νη 
ζπλάδειθνη αηζζάλνληαη φηη έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα, φηη είλαη έλαο ελσκέλνο θιάδνο.  
Φπζηθά πέξα απφ εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηνπ Βηβιίνπ είκαζηε θνκκάηη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε ηα 
ίδηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη: ρακεινί κηζζνί, ρηχπεκα αζθαιηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ, εμνλησηηθά σξάξηα, απνιχζεηο, πίεζε γηα ππεξσξίεο πνπ πνιιέο θνξέο δελ 
πιεξψλνληαη, εληαηηθνπνίεζε, ηξνκνθξαηία ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θιπ  

 

Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπλδηθάηνπ καο, 
ηα νπνία πξνβάινπκε ζαλ αλαγθαία γηα όιν ην εξγαηηθό θίλεκα: 

 
Γελ παιεχνπκε κφλν γηα λα κελ πεξάζνπλ νη επηινγέο ησλ εξγνδνηψλ, ησλ θπβεξλήζεσλ, ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ρεηξνηεξεχνπλ ηε ζέζε καο. Παιεχνπκε γηα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε 
ησλ φξσλ πψιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, γηα λα θαιπηεξέςεη ε δσή καο. 
  
Δηεθδηθνύκε π.ρ.  
- 1400 επξψ θαηψηεξν κηζζφ. (ήκεξα είλαη 700 επξψ).  
- Καλέλαο ρσξίο ζχληαμε ζηα 55 ρξφληα. (ήκεξα βγαίλεη θαλείο ζηε ζχληαμε ζηα 60 ή ζηα 65 
ρξφληα θαη ζπλερψο ηα φξηα απμάλνληαη).  
- 35σξν-5λζήκεξν-7σξν, ζηελ πξννπηηθή ηνπ 30σξνπ. (ήκεξα ππάξρεη ην 40σξν, αλ θαη 
πνιινί εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ δεχηεξε δνπιεηά, θάλνπλ ππεξσξίεο, δνπιεχνπλ ηα ξεπφ).  
- Απαγφξεπζε κε λφκν ησλ απνιχζεσλ.  
- Καηάξγεζε ηνπ part-time, ηνπ σξνκίζζηνπ δειαδή. (Άιια ζπλδηθάηα δεηνχλ πνζφζησζε κέζα 
ζηελ επηρείξεζε γηα ην σξνκίζζην π.ρ. 25%).  
- Δπίδνκα αλεξγίαο ίζν κε ην κηζζφ γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε αλεξγία. (Αθεληηθά θαη θξάηνο 
θηαίλε γηα ηελ αλεξγία. Αλ δελ κπνξνχλ λα καο εμαζθαιίζνπλ εξγαζία, λα καο δίλνπλ ην κηζζφ 
καο θαη αο θαζφκαζηε).  
- Να κελ πιεξψλνπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο νη εξγαδφκελνη, λα κε γίλνληαη δειαδή θξαηήζεηο 
απφ ην κηζζφ καο γηα ζχληαμε θαη πεξίζαιςε. Γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, λα πιεξψλνπλ κφλν 
νη εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο.  



 
Γε δηεθδηθνχκε, φπσο θάλνπλ άιια ζπλδηθάηα, κε ηε ινγηθή «ηη αληέρεη ε επηρείξεζή καο», ή «ηη 
αληέρεη ε εζληθή νηθνλνκία». Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη δηθέο καο, είλαη ησλ θαπηηαιηζηψλ. Ζ εζληθή 
νηθνλνκία δελ είλαη δηθή καο είλαη ησλ θαπηηαιηζηψλ. Γηεθδηθνχκε θαη παιεχνπκε κε βάζε ηελ 
εθπιήξσζε ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη αλαγθψλ. 
Όηαλ καο ιέλε καμηκαιηζηέο θαη παξάινγνπο επεηδή δεηάκε ξηδηθέο απμήζεηο κηζζψλ, απαληάκε 
ζέηνληαο ην εξψηεκα: «Δζχ αθεληηθφ, ζα κπνξνχζεο λα δήζεηο κε ην κηζζφ πνπ καο δίλεηο;». 
«Δε δεηάκε πνιιά, ηα ζέινπκε όια!»   
 

Γελ εθιηπαξνχκε. Γηεθδηθνχκε. 
Απηφ πνπ καο ραξαθηεξίδεη είλαη νη δπλακηθέο κνξθέο δξάζεηο. Σν δίθην ησλ εξγαηψλ θξίλεηαη 
ζηνπο δξφκνπο θαη φρη ζηνπο δηαδξφκνπο. Οη εξγνδφηεο δελ ππνρσξνχλ κε ππνκλήκαηα, 
αηηήζεηο, παξαθάιηα. Οη εξγνδφηεο θάλνπλ πίζσ κε απεξγίεο, δεκφζηεο θαηαγγειίεο, κπιφθα ζηηο 
εηζφδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, θάιεζκα ζηνπο πειάηεο γηα κπνυθνηάξηζκα κέρξη λα παξζνχλ πίζσ 
νη επηινγέο ησλ εξγνδνηψλ. Έηζη έρνπκε πεηχρεη φ,ηη έρνπκε πεηχρεη. Φπζηθά πξνζθεχγνπκε θαη 
ζηα εξγαηηθά δηθαζηήξηα δεηψληαο λα γίλεηαη ζεβαζηή ε εξγαηηθή λνκνζεζία απφ ηνπο εξγνδφηεο. 
Δηδηθά ζην ρψξν ηνπ Βηβιίνπ, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν λα αλαθαινχληαη απνιχζεηο 
κεηά απφ θηλεηνπνηήζεηο θαη δηακαξηπξίεο ηνπ πλδηθάηνπ καο. 
 
Έρνπκε αλνηρηφ κέησπν ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο.  
Βξηζθφκαζηε ζε αληηπαξάζεζε κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία γηα ηηο επηινγέο ηεο (ζηήξημε 
ησλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ), αιιά θαη γηαηί πηζηεχνπκε ζε έλα άιινπ ηχπνπ ζπλδηθαιηζκφ, έλα 
ζπλδηθαιηζκφ βάζεο. Έλα ζπλδηθαιηζκφ ρσξίο ηε δηάθξηζε «εγεζίαο» - «βάζεο», έλα 
ζπλδηθαιηζκφ φπνπ θάζε εξγαδφκελνο ζα έρεη ιφγν θαη απηφο ζα είλαη ην ζσκαηείν. 
 
Πηζηεχνπκε ζηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο ελφο εξγαηηθνχ κεηψπνπ αγψλα.  
Δπηδηψθνπκε κε δηάθνξεο αθνξκέο λα αλνίμεη κηα δηαδηθαζία δηαιφγνπ θαη ζπληνληζκνχ -γηα 
επηκέξνπο ή θαη ζπλνιηθφηεξα δεηήκαηα- πξσηνβάζκησλ ζπλδηθάησλ αλεμάξηεηα απφ θιάδν. 
Σνπο κήλεο πνπ πέξαζαλ 20 πξσηνβάζκηα ζπλδηθάηα απφ δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είραλ πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξφηεζε κηαο Πξσηνβνπιίαο πληνληζκνχ γηα ηελ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ, θφληξα ζην λφκν πνπ πξνψζεζε ε θπβέξλεζε. 
Σν πλδηθάην καο ζπζηεγάδεηαη καδί κε ην «πλδηθάην εξβηηφξσλ – Μαγείξσλ θαη ινηπψλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ Δπηζηηηζκφ» θαη κε ην «πλδηθάην ησλ Καζεγεηψλ ζηα Ηδησηηθά Κέληξα 
Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο». 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη σο ηάζε, θάπνηα θιαδηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά πλδηθάηα βάζεο λα πξνζπαζνχλ λα δξάζνπλ κε καρεηηθφ, αλεμάξηεην θαη 
δεκνθξαηηθφ ηξφπν. Σέηνηα ζπλδηθάηα είλαη ην πλδηθάην ησλ Couriers (κνηνθέξνο), ην πλδηθάην 
ησλ Μηζζσηψλ Σερληθψλ, ην πλδηθάην ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο 
WIND, ην πλδηθάην ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ Δλέξγεηα, θάπνηα ζπλδηθάηα Δθπαηδεπηηθψλ 
Α’βάζκηαο θαη Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θάπνηα ζπλδηθάηα εξγαδνκέλσλ ζηνπο Γήκνπο (Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε) θ.ά.  
ε απηή ηελ ηάζε χπαξμεο ελφο καρεηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ ξεχκαηνο, ην πλδηθάην καο 
πξνζβιέπεη, απηή ηελ ηάζε ηελ εληζρχεη κε θάζε κέζν.    
 
Λέκε φρη ζηε «δεκνθξαηία ηεο θάιπεο», ιέκε λαη ζηε δεκνθξαηία ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. 
Σξεηο - ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν, ζπγθαιείηαη ε Γεληθή πλέιεπζε. 
Τπάξρεη φκσο θαη ε βδνκαδηάηηθε πλέιεπζε Γξάζεο. Ο θάζε ζπλάδειθνο μέξεη φηη, θάζε 
Πέκπηε ζηα γξαθεία καο ππάξρεη ζπλάληεζε φπνπ κπνξεί λα ζέζεη δεηήκαηα, λα 
ζπλαπνθαζίζεη, λα ζπκκεηέρεη. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ην «φξγαλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδηθάηνπ». 
Δθεί απνθαζίδνληαη φια. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ εθιέγεηαη κέζα απφ θάιπεο θάζε δχν 
ρξφληα, επεηδή ν λφκνο πεξί ζπλδηθαιηζκνχ νξίδεη φηη πξέπεη λα εθιεγεί, έρεη γηα καο έλα ηππηθφ 
ραξαθηήξα. Με ηε βδνκαδηάηηθε πλέιεπζε Γξάζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νπζηαζηηθά 
«θαηαξγεζεί».  
ε απηή ηε βδνκαδηάηηθε πλέιεπζε ζπλεζίδνπκε λα παίξλνληαη νη απνθάζεηο νκφθσλα, αθφκε 
θαη κεηά απφ εμαληιεηηθή ζπδήηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ.   



 
Γελ πηζηεχνπκε ζηελ αλάζεζε ησλ ππνζέζεσλ καο θαη ηεο ηχρεο καο ζε θάπνηνπο εηδηθνχο, 
ζηνπο εθπξφζσπνπο, ζηνπο εγέηεο. Πηζηεχνπκε ζηελ άκεζε δεκνθξαηία, ζηελ απηελέξγεηα, ζηελ 
απηννξγάλσζε. Γελ έρνπκε επαγγεικαηηθά ζηειέρε ζην πλδηθάην. Όινη νη ζπλάδειθνη πνπ 
απνηεινχλ ην κάρηκν «ππξήλα» ηνπ πλδηθάηνπ, δνπιεχνπλ θαλνληθά ην 8σξφ ηνπο. Γελ 
παίξλνπκε ιεθηά απφ ην θξάηνο, ηνπο εξγνδφηεο, ηα πνιηηηθά θφκκαηα. 
 
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλδηθάησλ, σο ζπλδηθάην λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο είλαη, θαηά θχξην ιφγν, ην καθξχ 
ρέξη θάπνηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Απηέο ιχλνπλ θαη δέλνπλ ζηε δσή ησλ ζπλδηθάησλ. Σα κέιε 
ησλ ζπλδηθάησλ απιά ζηεξίδνπλ, ςεθίδνπλ, δηακεζνιαβνχληαη απφ θάπνηα παξάηαμε. Οη 
παξαηάμεηο απνηεινχλ κεραληζκνχο ρεηξαγψγεζεο θαη ειέγρνπ, κεραληζκνχο κεηαθνξάο 
επηδηψμεσλ μέλσλ πξνο ηα εξγαηηθά ζπκθέξνληα (π.ρ. επηινγέο ησλ θνκκάησλ, ή ησλ 
εξγνδνηψλ, ή ησλ θπβεξλήζεσλ). Οη παξαηάμεηο δηαζπνχλ αληί λα ελψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο.    
 
ην δηθφ καο πλδηθάην ππάξρεη ε δεκνθξαηία ησλ κειψλ, φρη ε «δεκνθξαηία ησλ παξαηάμεσλ». 
Τπάξρεη ε «δεκνθξαηία ηεο βάζεο». Ο θαζέλαο κπνξεί λα αλήθεη (ή λα κελ αλήθεη) ζε θάπνηα 
νξγάλσζε, θφκκα, πνιηηηθή νκάδα, ζπλδηθαιηζηηθή παξάηαμε. Όκσο ζηελ θαζεκεξηλή δξάζε 
θηλνχκαζηε σο ζπλάδειθνη. Ζ ελφηεηα ησλ ζπκθεξφλησλ καο σο εξγαδνκέλσλ είλαη πάλσ απφ 
ηηο φπνηεο δηαθνξέο καο. Οη παξαηαμηαθέο αληηπαξαζέζεηο καο είλαη θάηη μέλν. 
Όπνηνο έρεη δηάζεζε λα βνεζήζεη ηε δξάζε ηνπ πλδηθάηνπ είλαη εππξφζδεθηνο, φπνπ θαη αλ 
αλήθεη. Καλέλαο δελ πεξηζζεχεη, αξθεί λα ζηέθεηαη κε αδηαιιαμία αληίζεηνο ζηα εξγνδνηηθά 
ζπκθέξνληα θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πλδηθάηνπ θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  
 
Γελ παιεχνπκε κφλν γηα λα κεησζεί ε εθκεηάιιεπζε (θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο), παιεχνπκε 
θαη γηα λα θαηαξγεζεί ε εθκεηάιιεπζε, γηα ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε.  
Έρνπκε ζηαζεξή δξάζε ελάληηα ζηνλ πφιεκν, ην ξαηζηζκφ, ην θαζηζκφ, ην ζεμηζκφ. 
  
Καιιηεξγνχκε ηηο ηδέεο ηεο εξγαηηθήο αιιειεγγχεο θαη ηνπ δηεζληζκνχ. Απηέο νη έλλνηεο είλαη 
αμερψξηζηεο απφ ηελ έλλνηα ηνπ πλδηθάηνπ. Αιιειεγγχε ζε φπνηνλ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, 
ζε φπνηνλ αληηζηέθεηαη θαη παιεχεη, φρη κφλν ζην δηθφ καο θιάδν αιιά φπνπ Γεο.   
 
Σν 2006 θαη ην 2007 ε δξάζε καο ζθξαγίζηεθε απφ ηηο πξσηνβνπιίεο ζπκπαξάζηαζεο ζηελ 
πνιπήκεξε ΑΠΔΡΓΗΑ ησλ δαζθάισλ θαη ζηηο θνηηεηηθέο ΚΑΣΑΛΖΦΔΗ. Κεξχμακε 4σξεο ζηάζεηο 
εξγαζίαο γηα λα βξεζνχκε καδί ηνπο ζηα παλεθπαηδεπηηθά ζπιιαιεηήξηα.  
Βξηζθφκαζηε πνιιέο θνξέο καδί κε άιια ζπλδηθάηα βάζεο θαη κε πξσηνβνπιίεο εξγαδνκέλσλ 
απφ άιινπο θιάδνπο πνπ παιεχνπλ ελάληηα ζε απνιχζεηο ζπλαδέιθσλ π.ρ. απφ εκπνξηθά 
θαηαζηήκαηα θαη ζνππεξ-κάξθεη, απφ εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γξαθεία. Απηέο ηηο κέξεο 
ζηεξίδνπκε ηνπο αγψλεο ελάληηα ζε απνιχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε κηα θαξκαθνβηνκεραλία 
(DEMO), ζε κηα εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (TELEPERFORMANCE) θαη ζε 
κηα εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο (Vodafone). 
 
Γίλνπκε ηε κάρε ζην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζηηθφ κέησπν… 
…κε πξνβνιέο ηαηληψλ, δηαιέμεηο, θπιιάδηα, εθεκεξίδα  
 
  
Έρνπκε κηα άιιε αληίιεςε γηα ην ζπλδηθαιηζκό 
Αγσληδόκαζηε γηα λα θάλνπκε μαλά ην ζπλδηθαιηζκό κηα όκνξθε ιέμε 
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