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Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι σφυροκοπούμαστε, σε συνθήκες καλπάζουσας εντατικοποίησης και γενικευμένης 

ελαστικοποίησης της εργασίας μας, με βασικά εργασιακά δικαιώματα να καταπατώνται στο όνομα της ευελιξίας, 

οι εργοδότες νομιμοποιούνται να χειρίζονται 'ευέλικτα' και τα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Ταυτόχρονα, βάζουν γύψο σε κάθε αντίδραση και συνδικαλιστική δράση και με χυδαίο τρόπο εξαπολύουν επίθεση 

σε όποιον εργαζόμενο δεν συμβιβάζεται, σε όποιον βγαίνει μπροστά και διεκδικεί, και τον στοχοποιούν δημόσια 

για να εκφοβίσουν και  να 'συνετίσουν' και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τις 

αποφάσεις τους χωρίς την παραμικρή αντίσταση.     

Ενδεικτική τέτοια περίπτωση είναι οι πρόσφατοι χειρισμοί της διοίκησης του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ με αφορμή 
κρούσμα κορωνοϊού σε εργολαβικό εργαζόμενο στις αποθήκες των σχολικών βιβλίων στον Ασπρόπυργο, που 
επιβεβαιώθηκε την Κυριακή 12/07/2020. Σε περίοδο εντατικοποιημένης εργασίας για να παραδοθούν εντός 
προθεσμιών τα βιβλία, η διοίκηση του ΙΤΥΕ αφενός δεν ενημέρωσε το σύνολο των εργαζόμενων για αυτό το τόσο 
σοβαρό ζήτημα, παρά μόνο όσους θα πήγαιναν στο χώρο την επόμενη μέρα, για να υποβληθούν σε τεστ από 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Αφετέρου, οι εργαζόμενοι εντάλθηκαν να εργαστούν κανονικά στο χώρο μόλις 2 μέρες μετά, 
αφού ειδοποιήθηκαν στις 14/07 ότι τα τεστ βγήκαν αρνητικά, αλλά χωρίς καμία μέριμνα για ειδική απολύμανση 
του χώρου, την οποία η διοίκηση χαρακτήρισε «άχρηστη» και «ανέφικτη» με πρόσχημα ότι το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ 
δεν το έκρινε απαραίτητο και ότι θα προκαλούσε βλάβη στον εξοπλισμό και το υλικό, που όπως φαίνεται, για τη 
διοίκηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει μεγαλύτερη αξία από το εργατικό δυναμικό.  
 
Τελικά, οι εργαζόμενοι του ΙΤΥΕ ενημερώθηκαν στο σύνολό τους με πρωτοβουλία μιας εργαζόμενης στις 17/07, 
μετά και από περιοδεία που πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου αντιπροσωπείες του 
Συνδικάτου Τύπου–Χάρτου και της Δ.Α.Σ. ΠΟΣΕΕΙΙΔ, απευθύνοντας κάλεσμα στους εργαζομένους να βάλουν 
μπροστά τις δικές τους ανάγκες και να διεκδικήσουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την 
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο δουλειάς καθώς και να πάψει το καθεστώς των 
εργολαβικών εργαζόμενων με συλλογική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για όλους. Σε συνέχεια της 
περιοδείας αυτής, στις 20/07 πραγματοποιήθηκε νέα περιοδεία στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα, την οποία μέλος 
της διοίκησης προσπάθησε να παρεμποδίσει, μην αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στο κλαδικό Συνδικάτο να 
απευθύνεται στους εργαζόμενους!  
 
Την ίδια μέρα, η εργαζόμενη που ενημέρωσε τους συναδέλφους της δέχτηκε την επίθεση ενός από τους διευθυντές 
που την στοχοποίησε προσωπικά με επαίσχυντο τρόπο, με ένα email προς όλο το προσωπικό και τους 
συνεργάτες, προσβάλλοντας την προσωπικότητά της με κατηγορίες για «υποκρισία», «παραλογισμό», «ανεύθυνη 
κινδυνολογία», «ανακρίβειες και ψέματα», «υποκριτική στάση», ακόμα και ως πιθανό «κίνδυνο μετάδοσης» του 
κορωνοϊού γιατί «δεν έχει κάνει τεστ»(!) παραβιάζοντας και τα προσωπικά της δεδομένα! Στο αντεργατικό 
στόχαστρο του διευθυντή μπήκαν και όσοι εργαζόμενοι είχαν τολμήσει να «κάνουν ακατάληπτες επιθέσεις» στο 
ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου του ΙΤΥΕ! Το οποίο, παρεμπιπτόντως, αντί να μιλήσει άμεσα με τους 
εργαζόμενους, να τους ενημερώσει όλους κ.τ.λ., έλαβε ενημέρωση μόνο από τη διοίκηση και παρέμεινε άφαντο, 
ενώ δεν καταδίκασε ούτε την επίθεση στην εργαζόμενη. Σε αντι-συνδικαλιστικό παραλήρημα, ο συγκεκριμένος 
διευθυντής απαξιώνει επίσης τους εκπροσώπους των προαναφερθέντων Συνδικάτων, που για εκείνον είναι 
«κάποιοι άλλοι άγνωστοι και άσχετοι με τον χώρο εργασίας», «απρόσκλητοι επισκέπτες» κ.α. και κατηγορεί τους 
εργαζόμενους του ΙΤΥΕ ότι είπαν «ανακρίβειες» και «ψεύδη» στο ΠΑΜΕ, που έβγαλε μια «απαράδεκτη 
ανακοίνωση».  
 
Καταγγέλλουμε την χυδαία επίθεση στην συνάδελφο στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και την προσπάθεια της διοίκησης 
για τρομοκράτηση των εργαζομένων και απαξίωση των Συνδικάτων προκειμένου να καμφθεί κάθε αντίσταση 
εκ μέρους τους απέναντι στις εκάστοτε μεθοδεύσεις της. Τέτοιες ενέργειες πάνε χέρι-χέρι με τη συνολικότερη 
επίθεση στον εργαζόμενο λαό, για να είναι συνεχώς με σκυμμένο το κεφάλι και αποδυναμωμένος μέσα από την 
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υιοθέτηση λογικών 'ατομικής λύσης' για τα εργασιακά ζητήματα, μένοντας μακριά από κάθε συλλογικό αγώνα και 
οργανωμένη διεκδίκηση.     
   
Οι πρακτικές αυτές, που υποτιμούν τόσο τη νοημοσύνη όσο και τη δυναμική των εργαζόμενων, βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος όταν τα σωματεία τους καταντούν ανίσχυρα ως αποτέλεσμα του συμβιβασμού των διοικήσεών 
τους με τους διευθυντές-εργοδότες. Όταν συστηματικά έχει καλλιεργηθεί στη σκέψη των εργαζόμενων η απαξίωση 
της οργανωμένης συλλογικής δράσης, ο φόβος  της σύγκρουσης και ο ευτελισμός της πολιτικής έκφρασης και της 
ιδεολογικής τοποθέτησης. 
 
Καλούμε τους συνάδελφους στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να μην 
σκύβουν το κεφάλι και να μην σωπαίνουν, αλλά να δυναμώνουν τις φωνές τους μέσα από την ενεργή συμμετοχή 
τους στα Σωματεία του χώρου δουλειάς τους και στα κλαδικά Σωματεία, όπου θα έρχονται σε ευρεία επαφή και 
με άλλους εργαζόμενους, σπάζοντας την απομόνωση και τον φόβο και αποκομίζοντας μια συνολικότερη εικόνα 
για τα προβλήματα που τους απασχολούν και για τις διεξόδους από αυτά.    
 
Καλούμε κάθε εργαζόμενο να μην φοβάται τις επιθέσεις των εργοδοτών-διευθυντών, να καταδικάζει κάθε 
στοχοποίηση και ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και να πάρει την υπόθεση του σωματείου στα χέρια 
του, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό και ξηλώνοντας τις συμβιβασμένες ηγεσίες, που αντί να αγωνίζονται για το 
συμφέρον των εργαζομένων, εξυπηρετούν τις θέσεις των διοικήσεων και λειτουργούν υπονομευτικά για το ίδιο το 
σωματείο. 
 
Οι εργοδότες είναι καλά συντονισμένοι και οργανωμένοι και στο οπλοστάσιό τους έχουν και τον  εργοδοτικό 
συνδικαλισμό. Γι' αυτό και για εμάς τους εργαζόμενους η ενότητα και η οργάνωσή μας είναι μονόδρομος. Μόνο 
ενωμένοι και συντονισμένοι μπορούμε να υπερασπιστούμε το δικό μας συμφέρον και τα δικαιώματά μας και να 
αντιπαλέψουμε τις αντεργατικές πολιτικές των εργοδοτών και των κυβερνήσεων που καταδυναστεύουν τις ζωές 
μας. 

Οργανωνόμαστε στα Σωματεία και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση στα 

δικαιώματά μας, που θα συνεχίζεται ακάθεκτη και σφοδρότερη, όσο εμείς δεν αντιδρούμε! 

 
 
 

 


