Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Η απεργία της Τετάρτης 18 Ιούνη 2014 στον
κλάδο του βιβλίου, στην οποία ως Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, ως ένα αγωνιζόμενο κομμάτι της εργατικής τάξης, προχωράμε,
αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό του
συνολικού αγώνα μας, σε μια συγκυρία ενός
ανελέητου κοινωνικού πολέμου που δεχόμαστε
από την τάξη των αφεντικών, από τις ντόπιες και
ξένες οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Ενός αγώνα
που επιδιώκει την ανατροπή των νόμων που έχει
θεσπίσει το "μαύρο μέτωπο" ΕΕ-ΔΝΤ-κυβερνήσεων
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, νόμων που ισοπεδώνουν τους μισθούς, ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις και
υπονομεύουν το δικαίωμα της συλλογικής δράσης
των εργαζόμενων. Ενός αγώνα που σταθερά
επιδιώκουμε να τον δίνουμε από κοινού με το
σύνολο των εργαζομένων κι ανέργων και των
αντιστεκόμενων κομματιών της κοινωνίας.
Αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία να εκφράσουμε τις
αγωνίες μας, να διατρανώσουμε το δίκιο μας και το
πρόταγμά μας για αξιοπρεπή ζωή, να συλλογικοποιήσουμε τις αντιστάσεις μας, να υψώσουμε το
ανάστημά μας και να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά
η φωνή μας.

σύνολο των ζητημάτων που παλεύουμε στους
χώρους δουλειάς μας, προβάλλουμε το «αίσχος
της απλήρωτης εργασίας», την καθυστερημένη (ή
και «ξεχασμένη») καταβολή μισθών και αποζημιώσεων απόλυσης, καθεστώς στο οποίο πρέπει
άμεσα να δώσουμε ένα τέλος.
Ο συνδικαλισμός και οι εργατικοί αγώνες δεν είναι
υπόθεση κάποιων «ειδικών», αλλά υπόθεση όλων
των εργαζομένων. Και παράλληλα αποτελεί
ευθύνη όλων μας η όποια τύχη μπορεί να έχουν οι
αγώνες αυτοί, τόσο στο χώρο του βιβλίου όσο και
γενικότερα στο εργατικό κίνημα. Όσο και αν οι
συνθήκες στο εργασιακό πεδίο, αλλά και στο ίδιο το
πεδίο του συνδικαλισμού αλλάζουν, με τα αφεντικά
μας πλέον να αρνούνται ακόμα και τη συλλογική
διαπραγμάτευση μαζί μας, ο Σύλλογός μας
συνεχίζει να αποτελεί βασικό βήμα της
συλλογικής έκφρασης των εργατικών συμφερόντων και δικαιωμάτων μας και πολύτιμο
εργαλείο για την διεκδίκηση τους. Και είναι
υπόθεση όλων μας η συσπείρωση στο Σύλλογο και
το με ποιο τρόπο θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό όπλο στα χέρια μας.
Να σπάσουμε το κλίμα του φόβου και της
ηττοπάθειας που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Με τη συναδελφική αλληλεγγύη, την από τα κάτω
οργάνωσή μας και τη συλλογική αντίσταση σε κάθε
χώρο δουλειάς, με τη σύνδεση όλων των
αντιστάσεων μας και σε διακλαδικό επίπεδο και τη
συνειδητοποίηση ότι όλοι εμείς οι εργαζόμενοι
έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας, μπορούμε να
βάλουμε φρένο στην επίθεσή τους και να φέρουμε
τα πάνω κάτω!
Όλοι και όλες στην απεργία!

Ως κύρια αιχμή της απεργίας μας αυτής,
παράλληλα με τον αγώνα μας για την υπογραφή
κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας και το

στιγμές αγώνα

Πέμπτη 12 Ιούνη στις 6.30μμ στα γραφεία του Συλλόγου:
συνάντηση-συζήτηση των εργαζομένων του κλάδου μας
που τους οφείλονται μισθοί κι αποζημιώσεις απόλυσης
[…] Για να υπάρξει μια θετική έκβαση στη μάχη μας αυτή είναι απαραίτητη η
ουσιαστική συμβολή των ίδιων των απλήρωτων συναδέλφων και
συνδελφισσών. Είναι απαραίτητη η συμβολή τους τόσο στην αλληλοενημέρωσή μας για το πώς έχει η κατάσταση και τι προσπάθειες έχουν
ενδεχομένως ήδη γίνει για την αντιμετώπισή της, όσο και στη συζήτηση για
το πώς θα οργανώσουμε περαιτέρω τις αντιστάσεις μας για το θέμα αυτό.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ως Σύλλογος θεωρούμε ότι το ζήτημα της
απλήρωτης εργασίας δεν αφορά αποκλειστικά μόνο όσους το υφίστανται την
περίοδο αυτή, αλλά όλους του συναδέλφους και συνολικά όλο το εργατικό
κίνημα. Έτσι, και τη μάχη αυτή θα πρέπει να τη δίνουμε όλοι μαζί!
Να μη συνηθίσουμε στο αίσχος της απλήρωτης εργασίας!
Να μην αποδεχόμαστε την υποτίμηση της αξιοπρέπειάς
και της εργατικής μας δύναμης!

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΩΡΑ
Μια οφειλόμενη απάντηση στην «αλυσίδα πολιτισμού» ΙΑΝΟΣ Α.Ε.
Δεν εκπλήσσει η ατυχής απόπειρα να συκοφαντηθεί ο
Σύλλογός μας από την εργοδοσία του βιβλιοπωλείου
ΙΑΝΟΣ. Είναι ξεκάθαρα μια απελπισμένη προσπάθεια
να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από τη δημόσια
κατακραυγή, έπειτα από την καταγγελία του Συλλόγου
ότι η «αλυσίδα πολιτισμού» έχει περάσει «αλυσίδες»
στο λαιμό κάθε υπαλλήλου τα μηχανάκια καταγραφής
των ατομικών πωλήσεων.
Εκπλήσσει όμως η έλλειψη ντροπής, όχι μόνο
απέναντι στο σωματείο μας και τους πελάτες, αλλά
κυρίως απέναντι στους εργαζόμενους, με το να λέει
τέτοια ψέματα για τα scanners, ότι τάχα χρησιμοποιούνται για το σύστημα μηχανοργάνωσης και απογραφής
των βιβλίων. Ας μας πουν αν υπάρχουν και scanners
αλήθειας!
Η ΙΑΝΟΣ ΑΕ αναφέρει ότι τα «περιβόητα μηχανάκια» –
τα οποία στην ανακοίνωσή της, σε μια στιγμή
αυτοκριτικής, τα χαρακτηρίζει εργαλεία σαδιστικής
επιβολής της «αδίστακτης εργοδοσίας»– αποτελούν
πρωτοπόρα μέθοδο για την ενημέρωση της αποθήκης.
Σε αυτό το σημείο η ΙΑΝΟΣ ΑΕ δοκιμάζει τη
«νοημοσύνη των υπαλλήλων και των πελατών» του
βιβλιοπωλείου. Όλοι στον κλάδο του βιβλίου ξέρουν ότι
όταν τα βιβλία φτάνουν στο ταμείο, σκανάρονται για να
τιμολογηθούν και γίνεται αυτόματη ενημέρωση των
πωλήσεων, των ελλείψεων της αποθήκης και του
δελτίου παραγγελίας.
Η δειλή, βέβαια, παραδοχή στην ανακοίνωση της
ΙΑΝΟΣ Α.Ε. ότι «με τον
τρόπο
αυτό
επίσης
επιβραβεύονται οι καλύτεροι συνεργάτες μας»,
μαρτυρά την πανικόβλητη
θέση της εργοδοσίας να
συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά την κατάκραυγή που υπέστη. Το
λέμε και το ξαναλέμε: μέσα από τα ατομικά μηχανάκιαscanners, καταγράφονται οι πωλήσεις των εργαζομένων
ξεχωριστά και αξιολογούνται στο τέλος κάθε μήνα και
μάλιστα με βάση τον τζίρο που φέρνουν στα κέρδη και
όχι με βάση τον αριθμό των πωληθέντων βιβλίων. Αυτή
η πρακτική, η οποία επίσης προβλέπει την ανακήρυξη
του «πωλητή του μήνα», ενσταλάζει στους εργαζόμενούς της την κουλτούρα του κυνηγιού του μπόνους,
της προώθησης των πιο ακριβών βιβλίων στους
πελάτες, ταυτόχρονα με το φόβο της απόλυσης και τον
κανιβαλικό ανταγωνισμό μεταξύ των συναδέλφων.
Θα συμφωνήσουμε ότι η έμπνευση για τα μηχανάκια
είναι μια ακόμα απόδειξη του πόσο «πρωτοπόρα» σε
μια σειρά από τομείς είναι η «αλυσίδα πολιτισμού»
ΙΑΝΟΣ: η «σταθερή πορεία ανάπτυξης», όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, κρύβει από πίσω τις
συμβάσεις πολλών ταχυτήτων, τα πρόστιμα προς
τους εργαζομένους, τη χρήση δωρεάν εργατικής
δύναμης μέσα από τα «προγράμματα κατάρτισης των
ανέργων», τα εξαήμερα που δουλεύουν οι εργαζόμενοι,
τις ανοιχτές Κυριακές και φυσικά την εχθρική στάση
απέναντι στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής
δράσης, όπως για παράδειγμα τη συλλογή υπογραφών
από τους εργαζομένους υπέρ της επιχείρησης για να

παραιτηθούν «οικειοθελώς» από την αργία του Αγίου
Πνεύματος. Δεν πέρασαν λίγες μέρες που η εργοδοσία
της εταιρείας προσπαθούσε να μας πείσει πως δεν
κάνει απολύσεις και τέσσερις εργαζόμενοι έχασαν την
δουλειά τους, αφού πρώτα τους ξεζούμισε και μετά
τους πέταξε στον δρόμο.
Εκεί όμως που δεν είναι καθόλου «πρωτοπόρα», αλλά
μιμείται αξιοθρήνητα κάθε άλλο εργοδότη στο χώρο του
βιβλίου, είναι όταν ισχυρίζεται ότι ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής έχει «επιλεκτικό
ενδιαφέρον» στη δράση του, αφήνοντας αόριστα να
εννοηθεί ότι συντρέχουν κάποιοι «άλλοι λόγοι» που
στηλιτεύονται οι πρακτικές της εργοδοσίας στο εν λόγω
βιβλιοπωλείο. Πράγματι, «επιλέγουμε» να σταθούμε
στο πλευρό των εργατικών συμφερόντων των
υπαλλήλων στο χώρο του βιβλίου και, πράγματι,
«επιλέγουμε» να δίνουμε μάχες εδώ και δεκαετίες
απέναντι σε κάθε λογής εργοδοτική αυθαιρεσία και
καταπάτηση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.
Στον αγώνα του να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των
εργαζόμενων στον κλάδο του βιβλίου, είναι γνωστό σε
όλους ότι ο ΣΥΒΧΑ έχει βρεθεί έξω από μεγάλο αριθμό
βιβλιοπωλείων, όπως Ελευθερουδάκης, Εστία, Ευριπίδης, Παπασωτηρίου, Πατάκης, Πολιτεία, Άγρα,
Πρωτοπορία, Public, Σάκκουλας, Χρηστάκης, Γεωργιάδης, αλλά και σε
πολλές άλλες μικρές,
μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου.
Δεν μας αφορά ο ανταγωνισμός ανάμεσα
στους εκδότες ή τους
βιβλιοπώλες. Δεν μοιραστήκαμε ποτέ τα κέρδη,
δεν είμαστε από το
σινάφι των μεγαλοσυνδικαλιστών που εξέθρεψε το σύστημα με το
οποίο μάλλον οι μεγαλομέτοχοι του ΙΑΝΟΥ είχαν
συναλλαγές. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος πουλάει
περισσότερο. Μας ενδιαφέρει η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των εργαζόμενων
στα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους, και δεν
πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτό, όση
λάσπη ή απειλές κι αν εκτοξεύουν εναντίον μας κατά
καιρούς οι εργοδότες.
Επειδή λοιπόν η «αλήθεια περισσεύει από παντού» και
δύσκολα μπαίνει σε «ιδεολογικά κουτιά», όπως άλλωστε
μας ενημερώνει και η ίδια η ΙΑΝΟΣ Α.Ε., ας αφήσει τα έωλα για όποιον/α περάσει απλώς μια βόλτα από το εν
λόγω βιβλιοπωλείο- ψέματα για τα μηχανάκια-scanners,
καθώς επίσης και τη βαρετή χιλιοζεσταμένη σούπα της
λάσπης απέναντι στο Σύλλογο, και να πάρει πίσω
ΤΩΡΑ το χυδαίο καθεστώς του «πωλητή του μήνα».
- Να καταργηθούν τώρα τα μηχανάκια-scanners της
αναξιοπρέπειας
- Όχι στο χυδαίο καθεστώς του «πωλητή του μήνα»
-Όχι στις απολύσεις
- Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για όλους και όλες
τους/τις εργαζομένους/ες
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου Αττικής

* Την πρώτη ανακοίνωσή μας και την απάντηση του Ιανού θα τα βρείτε κι εδώ: http://bookworker.wordpress.com/2014/06/05/mixanakia_ianos_2/

Προβολή ταινίας:
Το λιμάνι της Χάβρης
του Άκι Καουρισμάκι
Κυριακή 15 Ιούνη, 9.00 μ.μ.
στο πάρκο Ναυαρίνου
& Ζωοδ. Πηγής - Εξάρχεια
* Όποια συναδέλφισσα και όποιος συνάδελφος
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην κινηματογραφική
ομάδα του συλλόγου, ας επικοινωνήσει μαζί μας στο
e-mail: sylyp_vivliou@yahoo.gr ή κάθε Πέμπτη από
τις 7:30μμ στα γραφεία μας ή στο τηλ 2103820537

Δεν ξεχνάμε να καταβάλουμε
την ετήσια συνδρομή μας (15€) στο Σύλλογο!
Και να στηρίζουμε το Ταμείο Αλληλοβοήθειάς του Συλλόγου μας!
Ζητάμε και διαθέτουμε τα κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης (2€)

Συνάδελφε, Συναδέλφισσα
στείλε το email σου στο sylyp_vivliou@yahoo.gr
για να λαμβάνεις ενημέρωση από το Σύλλογο
εβδομαδιαία -ανοιχτή σε όλους τους συναδέλφους- συνέλευση δράσης
κάθε Πέμπτη κατά τις 7.30μμ, στα γραφεία μας (Λόντου 6 - β’ όροφος, Εξάρχεια)

b o o k w o r k e r.
wordpress.com
[ΤΗΛ: 210-3820537]

