
επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής προς τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον Ιανό 
 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
 

Στο πλαίσιο του αγώνα ενάντια στην επιβολή των scanners, ενάντια στην καταπάτηση της αξιοπρέπειάς μας και 
για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας ως εργαζόμενοι, σας απευθυνόμαστε και 
πάλι για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει. 
 

Η πρώτη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου μας «απαντήθηκε» από την εργοδοσία του Ιανού με ένα κείμενο της 
γεμάτο με καταφανή ψεύδη και συκοφαντίες προς τον Σύλλογο. Όσο για την ανακοίνωση-απάντηση του 
Συλλόγου μας, αυτή, όπως φαίνεται, «απαντήθηκε» με έναν ακόμα πιο αισχρό τρόπο. Ουσιαστικά, η εργοδοσία 
του Ιανού, όπως και παλιότερα είχε κάνει και όπως κάνουν κι άλλοι εργοδότες τον τελευταίο καιρό, σας καλεί 
αιφνιδιαστικά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μέσα από τις οποίες επιχειρεί να αποσπάσει την υπογραφή σας σε 
κείμενό της που πλέον έχει ήδη δημοσιευτεί και που εξωραϊζει την εργασιακή πραγματικότητα στον Ιανό και 
κατασυκοφαντεί το Σύλλογό μας και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή των scanners. 
 

Και ήδη ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων –όπως πλέον θα γνωρίζετε, όχι το σύνολο όλων όσοι τους 
ζητήθηκε– πρέπει να έχει αποδεχτεί να βάλει την υπογραφή του στο κείμενο αυτό. 
 

Από την πλευρά μας, αντιλαμβανόμαστε το ρόλο που έπαιξε η εργοδοτική τρομοκρατία καθώς και την 
επικράτηση του φόβου κάτω από τον εκβιασμό της απόλυσης και της ανεργίας. Όπως φαίνεται με το έναν ή 
άλλο τρόπο έχουν υπάρξει χρόνια τώρα διάφορες εκφάνσεις της εργοδοτικής τρομοκρατίας και ασυδοσίας 
(όπως τα πρόστιμα προς εσάς, η δουλειά την Κυριακή, το εξαήμερο και τα απελευθερωμένα ή και εξοντωτικά 
ωράρια κ.α.) Επίσης πέρυσι κατόπιν προφανούς επιβολής της εργοδοσίας βρεθήκατε να δηλώνετε –κόντρα στη 
γνωμοδότηση του υπ. εργασίας–  ότι δεν υφίσταται η αργία του αγίου πνεύματος για τον κλάδο μας. Ωστόσο, ο 
παραλογισμός έφτασε στο απόγειο του με το να χρησιμοποιεί η εργοδοσία τις υπογραφές σας και στην 
ουσία εσάς τους ίδιους με τέτοιο αισχρό τρόπο, προκειμένου να αντιμετωπίσει, αφενός τη γενικευμένη και 
δίκαιη κατακραυγή που στην ουσία η ίδια δημιούργησε στον εαυτό της, με τις επιβολή των scanners και με τα 
ψέματα που επικαλέστηκε στη συνέχεια, και, αφετέρου για να αντιμετωπίσει τη συνδικαλιστική δράση του 
Συλλόγου μας.   
 

Μια συνδικαλιστική δράση που έρχεται αναμφίβολα να συναντήσει τις δικές σας αγωνίες και τα προβλήματα που 
βιώνετε στο χώρο δουλειάς σας. Μια δράση που την περίοδο αυτή έχει ένα κυρίαρχο αίτημα, το να 
αποσυρθούν άμεσα τα μηχανάκια της αναξιοπρέπειας, με το οποίο κι εσείς οι ίδιοι στην πλειοψηφία σας 
συντάσσεστε. Αυτή είναι η αλήθεια –το ξέρετε και το ξέρουμε κι εμείς καλά–, άσχετα με τα όσα αναφέρονται στο 
κείμενο για το οποίο απαιτήθηκε η υπογραφή σας. Οπότε, κάθε υπογραφή σε ένα τέτοιο κείμενο συνιστά 
στην πράξη παραίτηση από το δίκαιο αυτό αίτημα, συνιστά την υπονόμευση του αγώνα, συνιστά το άνοιγμα 
και για άλλες τέτοιου είδους επιθέσεις από την πλευρά της εργοδοσίας. Και όσο για την όποια δυσφήμιση της 
επιχείρησης, αυτή δεν έχει να κάνει με τη δράση του Συλλόγου, αλλά με την ίδια την επιβολή των scanners και 
όσα άλλα εξοργιστικά συμβαίνουν στο χώρο εργασίας σας, τα οποία ασφαλώς συμβαίνουν και σε άλλους 
χώρους εργασίας. Αν η επιχείρηση αγωνιά τόσο πολύ για το προφίλ της και την ανάκτηση της όποιας 
αξιοπιστίας της δεν έχει παρά να αποσύρει τα μηχανάκια.  
 

Επίσης, από την πλευρά μας αντιλαμβανόμαστε ότι το να υπογράφονται τέτοια κείμενα, κυρίως και υπό το 
δεδομένο του αιφνιδιασμού στον οποίον βρεθήκατε πιθανότατα αρκετοί από εσάς, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό 
και με τον ελλιπή βαθμό συλλογικοποίησης σας στο χώρο εργασίας σας ως εργαζόμενοι που αναγνωρίζετε τη 
σύγκρουση μεταξύ εργοδοτικών κι εργατικών συμφερόντων και που έχετε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς 
συναδελφικής αλληλεγγύης.     
 

Τέλος, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η υπογραφή σε ένα κείμενο τόσο αισχρό, όσο αυτό που σας ζητήθηκε να 
υπογράψετε, βιώνεται από πολλούς και πολλές από εσάς ως μια πράξη αναξιοπρέπειας. Πράγματι, μια τέτοια 
πρακτική συνιστά το γύρισμα της πλάτης στο δίκιο του αγώνα, αλλά και στους συναδέλφους σας που σας 
καλούμε να παλέψουμε από κοινού για τα δικαιώματά και τα συμφέροντά μας, για την αξιοπρέπεια μας ως 
εργαζόμενοι και ως άνθρωποι ακόμα. 
 

Προφανώς και καταγγέλλουμε την εργοδοσία του Ιανού και τους άθλιους χειρισμούς της. Ωστόσο όμως, όπως 
και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας απέναντι 
στην κυκλοφορία τέτοιων κειμένων. 
 

Όμως, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά το καθεστώς τρομοκρατίας και ψυχολογικού πολέμου που επικρατεί και 
επειδή γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς δεν αναγνωρίζετε τους εαυτούς σας σε ένα κείμενο γεμάτο 
ψεύδη και χυδαιότητες σας καλούμε να αντιληφθείτε την κρισιμότητα του ζητήματός και τις όποιες 
ευθύνες όλων μας και να πάρετε πίσω την υπογραφή σας. Ποτέ δεν είναι αργά να αντιληφθούμε τη δύναμη 

που μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας εφόσον βέβαια συναισθανθούμε την κατάσταση στην οποία ως 
εργαζόμενοι βρισκόμαστε κι εφόσον ενώσουμε τις δυνάμεις μας στους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες που 
καλούμαστε να δώσουμε. Μια δύναμη που υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να βάλει φρένο στην 
εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία. 
 

Συναδελφικά, 
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής 


