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Η παρούσα μπροσούρα είναι αποτέλεσμα σύνθεσης - συνδιαμόρφωσης της
Εργατικής Ομοσπονδίας Βάσης (ΕΡΓ.Ο.ΒΑ).
Η Εργατική Ομοσπονδία Βάσης είναι αποτέλεσμα πολύχρονων διαδικασιών της τακτικής
συνέλευσης σωματείων βάσης, εργατικών συνελεύσεων, ομάδων και συλλογικοτήτων. Η συνέλευση ξεκίνησε αρχικά με αφορμή τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων (π.χ. εργατική
Πρωτομαγιά) και αργότερα έγινε φανερό ότι ήταν αναγκαία η από κοινού δράση πάνω στη
βάση της αυτοοργάνωσης στους χώρους εργασίας, στη βάση των οριζόντιων δομών από τα
κάτω και των συλλογικών διαδικασιών. Η ζύμωση με τους συναδέλφους, οι διαδικασίες συνελεύσεων βάσης, οι από κοινού αποφάσεις και η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη
διαμόρφωση και την πραγματοποίηση δράσεων και διεκδικήσεων, είναι χαρακτηριστικά κοινά
σε όλες τις συλλογικότητες που συμμετέχουν. Η συνέλευση αυτή των σωματείων και συνελεύσεων, έχοντας πραγματοποιήσει κοινές δράσεις (παρεμβάσεις, κοινά μπλοκ σε απεργιακές
πορείες, μοιράσματα) προσπαθεί να ανιχνεύσει κοινούς τόπους και τρόπους δράσης στο πεδίο
των ταξικών αγώνων και ταυτόχρονα προσπαθεί να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες που
θα επιτρέψουν αυτός ο συντονισμός και η δικτύωση να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Το βήμα
παραπέρα για εμάς δεν είναι ένας απλός συντονισμός δράσεων αλλά η πραγματική αλληλεγγύη
και οργάνωση στη βάση, όλων όσοι συμμετέχουμε σε εργατικούς αγώνες. Η δημιουργία μιας
εργατικής ομοσπονδίας είναι για μας βασικός στόχος στην πορεία των ταξικών αγώνων. Έτσι
θα συμβάλουμε πληρέστερα και εμείς με τις δυνάμεις μας στην οργάνωση των ταξικών αγώνων
από τα κάτω, στην αυτοοργάνωση της εργατικής τάξης ενάντια στο κεφάλαιο και κάθε λογής
εξουσία. Προχωράμε προτείνοντας ένα νέο δομικό μοντέλο, οριζόντιο και αντιιεραρχικό που
προτίθεται να συνθέσει το μωσαϊκό των ακηδεμόνευτων εργατικών αντιστάσεων σε μια ομοσπονδία βάσης.
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Η συνδικαλιστική, αγωνιστική δράση των σωματείων και εργατικών συνελεύσεων βάσης είναι ένας
καταλύτης της ταξικής πάλης, ειδικά όταν έρχονται αντιμέτωπα με την αλαζονεία των εργοδοτών, που
λόγω της γενικευμένης εργασιακής επισφάλειας έχουν συνηθίσει σε εργαζόμενους μόνους και φοβισμένους.
Η ξεκάθαρη στάση της διαρκούς συνέλευσης ως λειτουργίας των συλλογικοτήτων μας, που ελέγχει
όλες τις παραμέτρους της συνδικαλιστικής μας δράσης αποκλείοντας την πιθανότητα σύναψης συμφωνιών «κάτω από το τραπέζι», έχουν πλέον αναγκάσει τους εργοδοτικούς μηχανισμούς, που έχουν συνηθίσει να επιβάλλουν μονομερώς τους όρους τους, να αναζητήσουν την «αρωγή» κρατικών φορέων,
όπως του τμήματος δίωξης εκβιαστών ή του τμήματος της προστασίας του πολιτεύματος της γενικής
αστυνομικής διεύθυνσης αττικής (Γ.Α.Δ.Α), ώστε από κοινού να επεξεργαστούν το σχέδιο της εγκληματοποίησης της δράσης του σωματείων/συνελεύσεων βάσης, αναβιώνοντας το περιβόητο «συνδικαλιστικό της ασφάλειας». Σχέδιο που τα τελευταία χρόνια εξυφαίνεται υπόγεια και αφορά σωματεία με
αγωνιστική και ξεκάθαρη ταξική συνδικαλιστική δράση, όπως η Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ), το σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών Επαγγελμάτων στο Χώρο
του Επισιτισμού (Σ.Σ.Μ) ή το Σωματείο Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ).
Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύουμε λεπτομερώς αυτή τη νέα στρατηγική εργοδοτών και κράτους, γιατί πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις προκειμένου να αποκρούσουμε αποτελεσματικά την προσπάθεια εγκληματοποίησης του συνδικαλισμού βάσης και του μαχητικού ταξικού συνδικαλισμού. Προκειμένου να καταδείξουμε το περιεχόμενο της αδιαμεσολάβητης
αυτής λειτουργίας, που αφεντικά και κράτος στοχοποιούν και εγκληματοποιούν, περιγράφουμε υποδειγματικά το περιεχόμενο της δράσης ενός σωματείου βάσης, όπως η Σ.Β.Ε.Ο.Δ, ενώ στη συνέχεια
παρατίθενται συγκεκριμένες περιπτώσεις εγκληματοποίησης της συνδικαλιστικής μας δράσης, όπως και
η αντίδρασή/απάντησή μας στις εργοδοτικές αυτές μεθοδεύσεις.
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Μεροσ Πρωτο
λιγα λογια
για το σωματειο σ.β.ε.ο.δ

Το πρωτοβάθμιο ομοιοεπαγγελματικό σωματείο «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών
Δικύκλου» (Σ.Β.Ε.Ο.Δ) ιδρύθηκε το 2007 προκειμένου να καταστήσει ορατό ένα «αόρατο»
επάγγελμα. Αφορά εργαζόμενους και εργαζόμενες που με το μηχανάκι διεκπεραιώνουν αποστολές
δεμάτων και εγγράφων κάθε είδους, μεταφέρουν φαγητά για μεμονωμένα καταστήματα ή αλυσίδες
ταχυεστίασης, κάνουν εισπράξεις για μια πληθώρα εταιρειών, συναδέλφους που δουλεύουν σε μικρές
και μεγάλες ταχυμεταφορικές εταιρείες ή υποκαταστήματα πολυεθνικών ταχυμεταφορικών εταιρειών
χωρίς πλήρως κατοχυρωμένα δικαιώματα παρά μόνο με υποχρεώσεις.
Στο επάγγελμά μας (courier – delivery – εξωτερικοί υπάλληλοι) απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι του τριτογενή τομέα. Ενώ οργώναμε καθημερινά όλοι μαζί τους δρόμους για τις πολυποίκιλες
ανάγκες της εργασίας μας, απέναντι στις αυθαιρεσίες, στις απολύσεις, στις καταπατήσεις των εργατικών κεκτημένων και δικαιωμάτων από τους εργοδότες ήμασταν ο καθένας μόνος του. Ενώ ο κλάδος
χρόνια με τα χρόνια αναπτυσσόταν, δεν υπήρχε καμία οριζόντια συνδικαλιστική οργάνωση που να
μπορούμε να συμμετέχουμε, να συζητάμε και να αποφασίζουμε εμείς για τις ανάγκες μας.
Οι επίσημες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αγκυλωμένες από τη γραφειοκρατία και με ανύπαρκτες
συμμετοχικές διαδικασίες, όταν δεν μας χτύπαγαν «φιλικά» στην πλάτη έκαναν είτε πως δεν μας έβλεπαν είτε πως δεν υπήρχαμε. Η ίδρυση του σωματείου εξέφρασε τη συλλογική μας ανάγκη πως αυτό το
καθεστώς έπρεπε να αλλάξει, έπρεπε να πάψει να θεωρείτε δεδομένο.
Παρότι η εργασία μας είναι αναμφισβήτητα ειδικευμένη, οι εργοδότες την απαξιώνουν εσκεμμένα.
Στην αγορά εργασίας, στην «πιάτσα» όπως συνηθίζεται να λέγεται, μας αποκαλούν «τα παιδιά με τα
παπιά» και χαρακτηρίζουν την εργασία μας «μια δουλειά που μπορεί να κάνει ο καθένας». Ταυτόχρονα,
στο έντεχνα καλλιεργημένο κλίμα της ταξικής ηττοπάθειας και του κυρίαρχου lifestyle, κάποιες φορές
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η εργασία μας θεωρείται απαξιωμένη ακόμη και από τους ίδιους τους συναδέλφους.
Μόνο που η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας. Καθημερινά, εμείς οι εργαζόμενοι οργανώνουμε
τα δρομολόγιά μας αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας με τέτοιο τρόπο ώστε όλα να γίνονται στην ώρα τους, γρήγορα και σωστά. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τους δρόμους και να μπορούμε
να προσανατολιστούμε με ακρίβεια ακόμη και σε επίπεδο νομού, να εντοπίζουμε όχι μόνο την κάθε
εταιρεία αλλά ακόμη και τον κάθε αποστολέα ή παραλήπτη που εργάζεται σε αυτές προσωπικά, να αντιμετωπίζουμε τη γραφειοκρατία των δημόσιων υπηρεσιών, να διεκπεραιώνουμε μια πληθώρα διαδικασιών που περιλαμβάνουν παραλαβή, παράδοση ή κατάθεση εγγράφων, να μεταφέρουμε χρήματα και
επιταγές, να εισπράττουμε και να διευθετούμε πληρωμές, να μεταφέρουμε από ευαίσθητα αντικείμενα
έως αίμα, επείγουσες ιατρικές εξετάσεις και γενετικό υλικό.
Tαυτόχρονα η δουλειά με το μηχανάκι στους δρόμους του λεκανοπεδίου εγκυμονεί ένα σωρό
κινδύνους. Είμαστε το επάγγελμα με τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα όχι μόνο λόγω των κακοτεχνιών και της ελλιπούς συντήρησης του οδικού δικτύου αλλά κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας,
του άγχους, της πίεσης και της εντατικοποίηση της εργασίας που εντείνεται ακόμη περισσότερο από
τη χρήση P.D.A.
Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε πως το P.D.A (Personal Digital Assistant) είναι ένας Προσωπικός
Ψηφιακός “Βοηθός” που χρησιμοποιείται ως σαρωτής (scanner) των συνοδευτικών δελτίων παραλαβής – παράδοσης (voucher) αλλά και ως G.P.S Παγκόσμιο Σύστημα Θεσιθεσίας (Global Positioning
System) που δίνει ανά πάσα στιγμή το στίγμα του μεταφορέα.
Το P.D.A είναι ένας φορητός υπολογιστής με πρόγραμμα windows και σύστημα εντοπισμού - παρακολούθησης G.P.S που ελέγχει, εντατικοποιεί και αξιολογεί αποσπασματικά και προς όφελος των
εργοδοτών την εργασία. Οι ταχυμεταφορικές εταιρείες έχουν επιβάλει την χρήση του χωρίς να απαντούν σε:
α) ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας (εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις στην υγεία)
β) ζητήματα καταγραφής προσωπικών δεδομένων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου (παρακολούθηση εργαζόμενου μέσω G.P.S καταγραφή εργασιακής εμπειρίας, αποθήκευση, διαχείριση,
χρόνος διατήρησης δεδομένων).
Στον αγώνα μας ενάντια στα P.D.A υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα συνταγματικά μας δικαιώματα,
στηριζόμενοι στις θέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στη νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.
Από την εργασιακή μας εμπειρία γνωρίζουμε πως ο ολοένα και πιο πιεστικός έλεγχος, η επιτήρηση,
η κατά το δοκούν αξιολόγησή μας από τους εργοδότες και η εντατικοποίηση ενός ήδη δύσκολου και
σκληρού επαγγέλματος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, θανατηφόρων και μη, εφόσον οι εταιρείες συνεχίζουν προκλητικά να σπαταλούν εκατομμύρια ευρώ για
την αγορά ψηφιακών ρουφιάνων ενώ δεν δίνουν ευρώ για την αγορά των απαραίτητων για τη ζωή και
την ασφάλεια, μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) των χιλιάδων υπαλλήλων τους.
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για υποχρεωτική παροχή εξοπλισμού προστασίας από τους εργοδότες (ανάλογη με αυτή των δικυκλιστών της αστυνομίας ή του Ε.Κ.Α.Β) το υπουργείο εργασίας
αδιαφορεί, αντί να εισηγηθεί τη νομοθέτηση αυστηρότατων διατάξεων. Παράλληλα οι εργοδότες
παραμένουν ανένδοτοι, γεγονός που τους καθιστά κύριους υπεύθυνους για τα εργατικά ατυχήματα,
εφόσον μετακυλούν το κόστος στους εργαζόμενους ενώ γνωρίζουν πως λόγω των χαμηλότατων
αμοιβών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην απαραίτητη, για τη ζωή και την ασφάλειά τους, αγορά
εξοπλισμού προστασίας.
Το αποτέλεσμα της εργοδοτικής ασυδοσίας που επικρατεί, είναι το επάγγελμά μας να κατέχει τη
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θλιβερή πρωτιά στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, κυρίως λόγω της ελλείψεως εξοπλισμού προστασίας, και θα πρέπει κάποιος να είναι παντελώς μικρόνους για να μην αντιλαμβάνεται πως αυτή η
πρωτιά από μόνη της φτάνει και περισσεύει για την ίδρυση της Σ.Β.Ε.Ο.Δ.
Επιπλέον, στον επάγγελμά μας και ειδικότερα στην ταχυδιανομή, κυριαρχεί η ανασφάλιστη και η
ημιανασφάλιστη εργασία. Το μέγεθος της ανασφάλιστης εργασίας στο χώρο της εστίασης αναδεικνύουν τα στοιχεία από δύο ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου
Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ και από μικτά κλιμάκια Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. Οι έλεγχοι ήταν τυχαίοι και δειγματοληπτικοί,
αφορούν ένα μικρό σύνολο των εν λειτουργία επιχειρήσεων και διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ». Ο πρώτος, αφορά το χρονικό διάστημα 15 Σεπτεμβρίου
2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, ελέγχτηκαν 26.328 επιχειρήσεις, ενώ 3.120 επιχειρήσεις, βρέθηκαν
να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 11,85%). Σε σύνολο 147.160 εργαζομένων
στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 4.867 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό
3,31%). Ο δεύτερος διενεργήθηκε στο χρονικό διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Ιανουαρίου
2015, ελέγχτηκαν 36.007 επιχειρήσεις, ενώ 4.672 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 12,98%). Σε σύνολο 180.856 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 7.544 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 4,17%). Ο κλάδος που
υπερτερεί στην ανασφάλιστη εργασία είναι ο κλάδος της εστίασης, όπως φαίνεται από τα παρακάτω
γραφήματα:
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Τα στοιχεία, πέρα από οτι αφορούν ένα μικρό μέρος των επιχειρήσεων στην εστίαση, χαλκεύονται
με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα το πιθανότερο είναι ο διανομέας/ ντελιβεράς να παραδίδει παραγγελία την ώρα του ελέγχου και ο εργοδότης να του τηλεφωνεί για να μην γυρίσει στο κατάστημα
ή ο διανομέας να δηλώνει, λόγω του φόβου της απόλυσης, ψεύτικα στοιχεία για την εργασία του.
Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός της αύξησης των καταστημάτων εστίασης, όπως προκύπτει από
το Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (Γ.Ε.ΜΗ), το 10μηνο του 2013. Ο αριθμός των επιχειρήσεων εστίασης
που άνοιξαν σε όλο τον ελλαδικό χώρο αυξήθηκε κατά 53% σε σχέση με το 2011.

Από όλα τα παραπάνω αναδυκνείεται με σαφήνεια το μέγεθος της εκμετάλλευσης και της ανασφάλιστης εργασίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Σ.Β.Ε.Ο.Δ και το Σ.Σ.Μ.
Συνεχίζοντας, θα πρέπει να τονίσουμε πως ίσως είμαστε το μοναδικό επάγγελμα, όπου παρέχουμε το κεφάλαιό μας (μηχανάκι) ενώ συνήθως πληρώνουμε από την τσέπη μας βενζίνες, συντήρηση
(service), εξοπλισμό προστασίας, ασφάλιστρα και Κ.Τ.Ε.Ο προκειμένου οι εργοδότες να μειώνουν το
κόστος εργασίας μετακυλώντας το στους εργαζόμενους. Κι όλα αυτά τη στιγμή που με την απειλή της
ανεργίας, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία και κατοχυρωμένα δικαιώματα απολύονται ή εξαναγκάζονται σε οικειοθελή παραίτηση, προκειμένου να επαναπροσληφθούν με τις νέες μνημονιακές συμβάσεις
των πεντακοσίων ευρώ. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός που εργάζεται με μηχανάκι α) θεωρεί πως
πρόκειται για προσωρινή εργασία β) είναι φοιτητές ή νέοι που δεν γνωρίζουν ή δεν αντιλαμβάνονται
γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα γ) συμπληρώνουν το εισόδημά
τους με μια δεύτερη δουλειά.
Η ίδρυση της Σ.Β.Ε.Ο.Δ εισήγαγε διαδικασίες ταξικού επαναπροσδιορισμού, ανάλυσης, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης σε ένα ανοργάνωτο επάγγελμα. Πρόκειται για ένα διαρκή διάλογο με όλους τους
εργαζόμενους και στοχεύει να αποσαφηνίσει το μύθο της προσωρινότητας, να προβάλει το συλλογικό
ταξικό συμφέρον, να αντισταθεί στο φόβο και την ηττοπάθεια ενάντια στον ωχαδερφισμό και τον
ατομισμό.
Η Σ.Β.Ε.Ο.Δ από την πρώτη στιγμή ήρθε αντιμέτωπη με μικρούς και μεγάλους εργοδότες που εφαρμόζουν μνημόνια της προσωπικής τους εμπνεύσεως στους χώρους εργασίας, εργοδότες που καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία και εισφοροδιαφεύγουν συστηματικά, πάντα στις πλάτες των
εργαζομένων. Με την ίδρυση του σωματείου, οι εργαζόμενοι έχουμε την δυνατότητα να συνδικαλιζόμαστε, να απαιτούμε την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και να στεκόμαστε αλληλέγγυοι ο ένας
δίπλα στον άλλο. Να καταγγέλλουμε τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών στις επιθεωρήσεις εργασίας, να
αντιστεκόμαστε στις συνδικαλιστικές διώξεις, στις παράνομες, καταχρηστικές και εκδικητικές απολύσεις. Χωρίς την ύπαρξη του σωματείου δεν θα υπήρχε διεκδικητικό πλαίσιο για το επάγγελμα και σε
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όσους κλάδους έχει αναφορά, δεν θα αναδεικνύονταν τα νομοθετικά κενά που εκμεταλλεύονται οι
εταιρείες δεν θα είχαν δοθεί μια σειρά από αγώνες δεν θα είχαν υπάρξει νίκες.
Και σημειολογικά αξίζει να σημειώσουμε πως ο έρπων ρατσισμός πίσω από εκφράσεις όπως «τα
παιδιά με τα παπιά» θα έμενε αναπάντητος, θυμίζοντας τον όχι και τόσο μακρινό ρατσιστικό Νότο των
Η.Π.Α όπου αποκαλούσαν υποτιμητικά τους έγχρωμους boy (δηλαδή αγόρι-παιδί) ανεξάρτητα από
την ηλικία τους, ακόμη κι αν είχαν άσπρα μαλλιά και ροζιασμένα χέρια.
Στην πρώτη περίοδο του σωματείου, με δεδομένο πως δεν στηριζόμαστε σε επαγγελματικά στελέχη που πληρώνονται, παρά μόνο στη συνέλευση και την εθελοντική συμμετοχή των μελών μας για
να διεκπεραιώνει τις αποφάσεις του σώματος, προχωρούσαμε μαθαίνοντας και διδασκόμασταν από
τα λάθη μας, διεκδικώντας σταθερά την ταξική μας αξιοπρέπεια κι ένα καλύτερο μέλλον για τις γενιές
που έρχονται.
Με την ψήφιση και την εφαρμογή των μνημονίων περάσαμε σε μια δεύτερη περίοδο που επέβαλλε
όχι μόνο στο επάγγελμά μας αλλά στο σύνολο της εργατικής τάξης ένα εργασιακό καθεστώς ακόμη
πιο σκληρό και αδυσώπητο από αυτό που εμείς ήδη βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: Απολύσεις, υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας, τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς,
μειώσεις μισθών, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, απλήρωτες υπερωρίες, δώρα και επιδόματα, «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία. Στις παρεμβάσεις και στο μοίρασμα της εφημερίδας που το σωματείο εκδίδει ανελλιπώς, τα τελευταία επτά χρόνια, ερχόμαστε σε επαφή με εκατοντάδες συναδέλφους.
Και είναι γεγονός πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ειδικά στο χώρο της ταχυεστίασης (φαγητά
σε πακέτα, καφέδες), εργάζονται κάτω από συνθήκες όπου ακόμη και η κουτσουρεμένη μνημονιακή
εργατική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται.
Η πραγματικότητα των μνημονίων που επέβαλλε την απώλεια εργατικών δικαιωμάτων ανέδειξε με
μεγαλύτερη ωμότητα πως για τους εργοδότες είμαστε αναλώσιμοι, υποτιμημένοι και τόσο φοβισμένοι
ώστε να υπομένουμε κάθε αυθαιρεσία, όσο παράλογη κι αν είναι. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη οργανώνουμε εκστρατείες ενημέρωσης με στόχο να αντιστρέψουμε το κλίμα του φόβου, την ηττοπάθεια και
την υποταγή στις ορέξεις των εργοδοτών, προτρέπουμε τους εργαζόμενους να οργανωθούν στις τάξεις του σωματείου, να απαιτήσουν να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Αγωνιζόμαστε να θέσουμε
τις δικές μας «κόκκινες γραμμές» να μη γίνει νόμος η σιωπή, να ορθώσουμε το απαραίτητο κοινωνικό
και ταξικό ανάχωμα προκειμένου να μην καταπατώνται τα πλέον στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, να
επαναφέρουμε στο προσκήνιο της ιστορίας τη δική μας αφήγηση για την εργασία και τη ζωή.
Σε γενικές γραμμές, αυτή η δεύτερη περίοδος συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίζεται σε δύο
κύριες θεματικές. Η πρώτη θεματική αφορά αγώνες που διεξάγονται σε εταιρείες με πολλά υποκαταστήματα (franchise) όπου καταστρατηγείται το νομικό πλαίσιο εφαρμογής της πρακτόρευσης. Εν
συντομία, το επαναλαμβανόμενο τέχνασμα που εφαρμόζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι η εκάστοτε
μητρική εταιρεία-πάροχος του έργου και ουσιαστικός εργοδότης των εργαζομένων, να αλλάζει το
Α.Φ.Μ του καταστήματος με στόχο να επαναπροσλάβει με νέες μνημονιακές συμβάσεις των 490 ευρώ
όσους εργαζόμενους «δεχτούν» να απολέσουν τα δικαιώματά τους, δηλαδή την προϋπηρεσία τους,
την αποζημίωση απόλυσης, δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, πολλές φορές ακόμη
και δεδουλευμένα.
Η πολυδιαφημισμένη «αναδιάρθρωσή» τους έχει στόχο την αλλαγή των συμβάσεων εργασίας προς
το δυσμενέστερο και επιβάλλει την ελαστικοποίηση, την εντατικοποίηση και τη μείωση του κόστους
εργασίας αδιαφορώντας για το γεγονός πως καταδικάζει τους εργαζόμενους να ζουν είτε στο όριο είτε
κάτω από το όριο της φτώχειας με τα δραματικά αποτελέσματα που αυτό συνεπάγεται. Ενάντια σε αυτή
τη συνθήκη, ενδεικτικά αναφέρουμε, πως έχουμε βρεθεί απέναντι στην ACS courier (Αγία Παρασκευή,
Χαλάνδρι, Αυθημερόν, Άλιμο, Γλυφάδα), στη γενική ταχυδρομική (Αιγάλεω, Αυθημερόν, Γουδί), στην
SPEEDEX (μητρική), στην PIZZA FAN (Κυψέλη, Κεραμεικός, Σεπόλια, Πατήσια). Επισημαίνουμε πως η
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«αναδιάρθρωση» στην οποία αναφερόμαστε δεν επεβλήθη μόνο σε αυτά τα υποκαταστήματα, όμως
σε αυτά οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν, κατήγγειλαν τις αυθαιρεσίες και μεταξύ άλλων απευθύνθηκαν και
στο σωματείο μας για στήριξη.
Κι επειδή οι αγώνες φέρνουν και νίκες αξίζει να κάνουμε ειδική μνεία στη δικαστική απόφαση
υπέρ των εργαζομένων στη γενική ταχυδρομική Αιγάλεω, όπου αναγνωρίστηκε η ευθύνη της μητρικής
εταιρείας έναντι των εργαζομένων και υποχρεώθηκε στην πλήρη αποζημίωσή τους και την καταβολή
μισθών υπερημερίας.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά συνδικαλιστικές παρεμβάσεις ενάντια σε παράνομες και καταχρηστικές
απολύσεις για συμμετοχή σε απεργία ή συνδικαλιστική δράση που συνήθως αφορά την απαίτηση για
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Δηλαδή, να καταβάλλεται ο νόμιμος μισθός με εξοφλητική απόδειξη, να ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τις πραγματικές ώρες εργασίας και όχι εικονικά,
να καταβάλλονται οι προσαυξήσεις της νυχτερινής και κυριακάτικης εργασίας καθώς και των αργιών,
να καταβάλλονται τα δώρα και τα επιδόματα, να αποζημιώνεται ο εργαζόμενος για τις βενζίνες, τα
σέρβις και το μηχανάκι που παρέχει, να τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε πως έχουμε βρεθεί απέναντι στην «AIOLOS COURIER» στο Περιστέρι, στα ταχυφαγείαεστιατόρια-ψητοπωλεία-καφέ «BURGER JOINT» (Γλυφάδα & Ν. Ψυχικό), «Daffi’s» (Παγκράτι), «Η
πίτα της Αλεξάνδρας» (Αμπελόκηποι), «FAR EAST FUSION» (Κηφισιά).
Σε κάθε περίπτωση και πάντοτε με γνώμονα την εργατική νομοθεσία και το πνεύμα του νομοθέτη,
το σωματείο εξαντλεί τις δυνατότητες μιας αμοιβαίας και επωφελούς διαβούλευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, σε δεύτερο επίπεδο καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργατικές
διαφορές να επιλύονται στις επιθεωρήσεις εργασίας κι όταν αυτό δεν καθίσταται δυνατό οι υποθέσεις
παίρνουν τη δικαστική οδό μέχρι και την οριστική επίλυσή τους.

Για να μη γινει νομος η σιωπη.
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Μεροσ Δευτερο
η προσπαθεια
εγκληματοποιησησ
τησ σ.β.ε.ο.δ

Aiolos Courier Services
Τον Οκτώβρη του 2014 η «Νικόλαος Μουλντής και Σια Ετερόρρυθμη Εταιρεία» με το διακριτικό
τίτλο «Aiolos Courier Services» κατέθεσε στο μονομελές εφετείο της Αθήνας μια μοναδική στα χρονικά αίτηση αναψηλάφησης κατά του συνδικαλιστή βάσης και μέλους της Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, Γιώργου Γ. Στόχος της εν λόγω αιτήσεως είναι να ακυρωθεί η απόφαση του
εφετείου που έχει κερδίσει ο συνάδελφος.
Η αίτηση αναψηλάφησης κατατέθηκε δύο μέρες πριν την εκδίκαση της αγωγής του συναδέλφου
εναντίον της Aiolos Courier για τους μισθούς υπερημερίας. Στην εν λόγω αγωγή ο εργοδότης ανάμεσα στα άλλα ζητούσε την αναβολή της μέχρι την εκδίκαση της αίτησης. Τελικά, το σύνολο του ποσού
που επιδίκασε το δικαστήριο ανέρχεται στις 66.023,79 ευρώ.

Συντομο Ιστορικο
Ο συνάδελφος προσελήφθη στην Aiolos Courier το Νοέμβρη του 2009 και απολύθηκε επειδή
συμμετείχε στην πρώτη αντιμνημονιακή απεργία, το Φεβρουάριο του 2010. Ο συνάδελφος δικαίως
θεώρησε την απόλυσή του εκδικητική και καταχρηστική και προσέφυγε στην επιθεώρηση εργασίας,
ζητώντας την επαναπρόσληψή του. Ταυτόχρονα, το σωματείο στήριξε τη διεκδίκησή του με παρεμβάσεις καθώς και αφίσες που αναφέρονταν στο γεγονός. Όμως, παρότι και ο συνάδελφος και το
σωματείο προσπαθήσαμε μέσω του απευθείας διαλόγου, και εν συνεχεία στην επιθεώρηση να μεταπείσουμε τον εργοδότη κο Μουλντή (παλαιό πρόεδρο της ένωσης εργοδοτών στις ταχυμεταφορές
και σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα πρώην αρχισυνδικαλιστή στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ως
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μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος) να
ανακαλέσει την απόλυση, να επιλύσει την εργατική
διαφορά και να αποδεχτεί την προσφορά εργασίας
από το συνάδελφο, ο κος Μουλντής επέλεξε μια
αδιάλλακτη στάση.
Πρωτόδικα η αγωγή εναντίον της εταιρείας
χαρακτηρίστηκε αόριστη από το δικαστή όμως
ο Γιώργος Γ. άσκησε έφεση και την κέρδισε. Στη
συνέχεια ο κος Μουλντής προσέφυγε στον Άρειο
Πάγο για ακύρωση της απόφασης τού εφετείου
όμως ο συνάδελφος δικαιώθηκε από τον Άρειο
Πάγο που αποφάνθηκε τελεσίδικα και αμετάκλητα πως απολύθηκε εκδικητικά επειδή απέργησε και
πως του οφείλονται μισθοί υπερημερίας.
Παράλληλα, ο κος Μουλντής ζήτησε και πήρε
εισαγγελική παραγγελία, απέκτησε πρόσβαση στο
Ι.Κ.Α του συναδέλφου, αναζήτησε πρώην εργοδότες και τους ζητούσε να καταθέσουν εναντίον του.
Σε αυτή τη μανιώδη αναζήτηση στοιχείων, ο κος
Μουλντής κατάφερε να βρει μια παλαιά εργοδότρια
του Γιώργου Γ. η οποία κατέθεσε πως ναι, και αυτή είχε υποφέρει από την εγκληματική συμπεριφορά
του συναδέλφου που είχε συμμετάσχει σε στάση εργασίας στην επιχείρησή της που είχε καλεστεί από
το σωματείο τυπογράφων.
Το σκεπτικό της αίτησης αναψηλάφησης,
δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση (παρότι κατά το έτος 2014 από ένα σύνολο χιλιάδων αποφάσεων
του εφετείου ήταν η 12η που κατατέθηκε) εάν δεν ερχόμασταν αντιμέτωποι με το ΧΟΥΝΤΟΑΣΦΑΛΙΤΙΚΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ της αίτησης.
Ο κος Μουλντής λοιπόν, ορμώμενος και από τη δικαστική ήττα του, παίρνει ένα ρίσκο που κι άλλοι
εργοδότες πήραν στο παρελθόν, με ανάλογα συκοφαντικά σκεπτικά εγκληματοποίησης εναντίον μας,
κι αναλαμβάνει το ρόλο του εργοδοτικού, και όχι μόνο, λαγού εναντίον του σωματείου. Όμως να του
υπενθυμίσουμε πως ο λαός λέει πως «λαγός τη φτέρη έσειε κακό του κεφαλιού του» και αναρωτιόμαστε εάν θα έπαιρνε τα ίδια ρίσκα και τις ίδιες πρωτοβουλίες, εάν θα αναζητούσε τις ίδιες συμμαχίες,
εάν θα ακολουθούσε τις ίδιες συμβουλές κι εάν θα επιδιδόταν σε αυτό τον υπέρ πάντων εργοδοτικό
αγώνα καταθέτοντας το ίδιο συκοφαντικό σκεπτικό, σε περίπτωση που η τελεσίδικη απόφαση τον
δικαίωνε.
Αναφέρει λοιπόν στην αίτηση αναψηλάφησης:
«Μετά ωστόσο την τελεσιδικία της αποφάσεως αυτής καθώς και την έκδοση της αναιρετικής αποφάσεως, κατάφερα να εξεύρω νέα κρίσιμα έγγραφα, τα οποία αδυνατούσα να έχω στη διάθεσή μου κατά τις
ανωτέρω δίκες, έτσι ώστε να μπορέσω να αποδείξω πέραν πάσης αμφιβολίας τα πραγματικά γεγονότα
και τους ισχυρισμούς μου με αξιοπιστία, ασφάλεια και ακρίβεια. Συγκεκριμένα κατάφερα να λάβω γνώση
της εγκληματικής συμπεριφοράς του καθ’ ου, ο οποίος είχε συστήσει μια οργανωμένη ομάδα εγκλήματος και είχε μεθοδεύσει ήδη προ της προσλήψεώς του σε εμένα, κινήσεις και ενέργειες τόσο δικές του
όσο και των συνεργών του, προκειμένω κατά αυτόν τον τρόπο να αιτηθεί από εμένα την άκυρη απόλυσή
του και να διεκδικήσει μισθούς υπερημερίας και άλλα σχετικά κονδύλια. Η υποτιθέμενη εργατική διαφορά μας δηλαδή ήταν ένα καλά προσχεδιασμένο έγκλημα, το οποίο ο καθ’ ου μετά των συνεργατών του
και φίλων του είχε ήδη από πριν προετοιμάσει. Τα πραγματικά αυτά γεγονότα, τα οποία θα αποδείξω δι’
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εγγράφων, δεν εγνώριζα τότε ούτε είχα τη δυνατότητα να γνωρίζω, συνιστούν νέα κρίσιμα έγγραφα, τα
οποία αδυνατούσα να προσκομίσω εγκαίρως στα προαναφερθέντα δικαστήρια, τα είχαν δε αποκρύψει
από εμένα δολίως ο καθ’ ου σε συνεννόηση με τρίτους συνεργάτες του.»
Και ο λαγός των εργοδοτών στις ταχυμεταφορές κος Μουλντής συνεχίζει το εργοδοτικό του
παραλήρημα με τον πηχυαίο τίτλο:
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘ’ ΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» όπου αναφέρει πως ο συνάδελφος είναι μέλος της «Συνδικαλιστικής Βάσης Εργαζομένων
Οδηγών Δικύκλου» (αυτός έτσι διάβασε το αρκτικόλεξο της Σ.Β.Ε.Ο.Δ) και του «Πανελληνίου Αγωνιστικού Μετώπου» (ΠΑ.Μ.Ε).
Και συνεχίζει:
«Το γεγονός αυτό το γνώριζα και δεν το θεωρούσα ύποπτο, διότι και ο νόμιμος εκπρόσωπος μου,
Νικόλαος Μουλντής, είχε υπάρξει επί σειρά πολλών ετών συνδικαλιζόμενος εργάτης, θεωρώ λοιπόν
ως εταιρεία, την εργατική εγρήγορση, συμμετοχή και αγωνιστική αλληλεγγύη ως απαραίτητο και αναπόσπαστο τμήμα της δουλειάς, ήτοι της καθημερινότητας των εργαζομένων μου. Για αυτό εξάλλου και δεν
αμφισβητήθηκε ποτέ και επαναλαμβάνεται σε όλα τα δικαστήρια, η πρότασή μου δια του νομίμου εκπροσώπου μου, να επιτρέψω τη συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις τους - απεργίες πάντοτε
όμως με μέτρο, έτσι ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί και η δουλειά που έχουν αναλάβει.»
Και η ACS στο παιχνίδι;
«…ο νόμιμος εκπρόσωπός μου ήρθε σε επαφή με νόμιμο εκπρόσωπο μίας άλλης εργοδότριας εταιρείας,
της εταιρείας «ACS COURIER A.E» η οποία πήρε τηλέφωνο στα γραφεία της επιχείρησής μου. Ενημερώθηκα λοιπόν, ότι ο καθ’ ου έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν, πριν από την πρόσληψή του σε εμένα,
σε παρόμοιες ενέργειες, ήτοι συγκεκριμένα είτε ο ίδιος είτε μέλος της οργανωμένης ομάδας του, έχει
προσληφθεί σε άλλον εργοδότη και μετά από κάποιους μήνες έχει αρχίσει συστηματικά να δημιουργεί
προβλήματα, μέχρις ότου τελικά οδηγήσει με τη συμπεριφορά του τον εργοδότη να τον απολύσει. Στη
συνέχεια σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, μέλος της οποίας είναι φυσικά και ο καθ’
ου, έχουν σχεδιάσει τη δήθεν «αγωνιστική δράση» τους, προκειμένου ο απολυθείς εργαζόμενος να
επαναπροσληφθεί ως δήθεν «αδίκως και για εκδικητικούς λόγους απολυθείς», να διεκδικήσει την ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεώς του από τα δικαστήρια και συνακόλουθα όλους τους μισθούς
υπερημερίας, επιδόματα και λοιπά κονδύλια, τα οποία φυσικά δε δικαιούται!».
Κι εμείς σταχυολογούμε:
ο συνάδελφος είχε «προσχεδιάσει και οργανώσει την εσκεμμένη πρόκληση της καταγγελίας της συμβάσεώς του», «όμως άρχισε περί τα μέσα Ιανουαρίου του 2010 η προσχεδιασμένη και εγκληματική συμπεριφορά του», «καθυστέρησε τη διανομή του δέματος», «ενώ γνώριζε, ότι έπρεπε να παραδοθεί σε
συγκεκριμένη ώρα», «το σημαντικότερο ξεκίνησε να ζητάει αύξηση των αποδοχών του και να προτρέπει
σε καθημερινή βάση και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν το ίδιο».
Η κορύφωση του παραληρήματος με την υιοθέτηση του σκεπτικού της ηνιόχησης ενός αθώου
πλην τίμιου εργοδότη:
«Η συμμετοχή του λοιπόν στις πανελλαδικές απεργίες του ΠΑΜΕ, αλλά και η εκλογή του ως προέδρου
της ΣΒΕΟΔ το επίμαχο διάστημα έγιναν από τον καθ’ου όχι για να εκδηλώσει τη συνδικαλιστική του
δράση αλλά για να οδηγήσουν – ηνιοχήσουν εμένα στη καταγγελία της σύμβασής του.»
Και συνεχίζει λέγοντας πως εκείνη την περίοδο είχε «τεράστια οικονομικά προβλήματα», πως στις
παρεμβάσεις το σωματείο προέβη σε βανδαλισμούς ανακατεύει τη λάσπη για να δέσει και επανέρχεται
που αλλού;
Στην ACS και πάλι…
«Προς πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω προσπάθησα να βρω και να συναντηθώ με εκπρόσωπο της
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ανωτέρω εταιρείας (ACS COURIER A.E) ο οποίος με κάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα, για
να με ρωτήσει για τις εγκληματικές ομάδες του
καθ’ ου τον οποίο γνώριζε καλά. Με διαβεβαίωσε, ότι τα ίδια ακριβώς συνέβησαν και σε αυτόν».
Ώσπου στο κάδρο της συκοφαντίας μπαίνει
ο συνάδελφος Αντρέας
που απολύθηκε μετά από δεκαπέντε χρόνια
δουλειάς από την ACS. Επαναπροσλήφθηκε
και απολύθηκε εκ νέου λόγω της εναντίωσής
του στη χρήση P.D.A. Η ACS, που του έχει
αποστείλει εικοσιδύο (22) εξώδικα, προκειμένου να πετύχει την απόλυσή του, τον πήγε
κατηγορούμενο σε ένα ειδικό δικαστήριο που
ονομάζεται άρθρο 15. Ένα δικαστήριο μόνο
για συνδικαλιστές που έχει συνεδριάσει ελάχιστες φορές στα εργατικά χρονικά. Ο συνάδελφος Αντρέας έχει αρνηθεί οποιοδήποτε συμβιβασμό και επιμένει να θέλει να γυρίσει στη
δουλειά του. Η υπόθεσή του βρίσκεται αυτή
τη στιγμή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (για
περισσότερες λεπτομέρειες αναζήτησε πληροφορίες στο site της Σ.Β.Ε.Ο.Δ www.sveod.gr
και στο διαδίκτυο).
Αναφέρει λοιπόν ο κος Μουλντής:
«Ότι ο εργαζόμενος» της ACS «ονομάζονταν
Αντρέας Γιαννάκης, ήτοι ο βασικός μάρτυρας
υπεράσπισης του καθ’ου κατά τη συζήτηση της
μεταξύ μας υποθέσεως στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας. Ότι και αυτός ο εργαζόμενος απελύθη νομίμως και για λόγους καθαρά οικονομικούς, ήρθαν όμως ο καθ’ου μαζί με άλλους και
προσπάθησαν να επιβάλλουν στην επιχείρηση
αυτή την επαναπρόσληψή του. Ότι στη συνέχεια
κατόπιν του δικαστικού αγώνα, πέτυχαν την αναγνώριση της καταγγελίας της συμβάσεώς του ως
άκυρης. Στις δήθεν αγωνιστικές αυτές δράσεις
πρωταρχικό ρόλο έπαιζε ο καθ’ου, ο οποίος
συμπεριφερόταν ως αρχηγός της ομάδας, έδινε
οδηγίες και εντολές και απειλούσε τους εργαζόμενους της επιχείρησης αυτής, ακριβώς όπως
έκανε μετέπειτα και κατά την υποτιθέμενη άκυρη
απόλυσή του και από εμένα.»
Μια μικρή και πολύ σημαντική παρένθεση:
Την άνοιξη του 2014 εκδικάστηκε μετά από
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εφτά ολόκληρα χρόνια μια μήνυση της ACS εναντίον συναδέλφων του σωματείου μεταξύ των οποίων
ήταν και ο Αντρέας. Τότε, μας είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η λύσσα της ACS να πετύχει καταδικαστική
απόφαση. Το αξιοσημείωτο ήταν πως η διαδικασία κράτησε τρεις μέρες και τη δίκη παρακολούθησε
σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της ACS. Τότε, εκτιμήσαμε πως η μανία τους να κερδίσουν μια δίκη
για την οποία προηγουμένως αδιαφορούσαν και πήγαινε για παραγραφή σχετιζόταν με την αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Αντρέα. Τελικά, ίσως και να σχετιζόταν με το
καρότο ενός μαγειρέματος που είχαν υποσχεθεί σε ένα επίδοξο λαγό.
(Κείμενο για την υπόθεση έχει δημοσιευτεί στο τεύχος 24 της εφημερίδας του σωματείου «Στο Ρελαντί» με τίτλο
«Μια απεργία που κράτησε εφτά χρόνια!!!»).

Κι επιστρέφουμε στον κο Μουλντή
Το σκεπτικό της αίτησης αναψηλάφησης ολοκληρώνεται με τον κο Μουλντή να επαναλαμβάνει αρκετές ακόμη φορές το παραληρηματικό του σκεπτικό χωρίς φυσικά να καταθέτει κανένα στοιχείο παρά
μόνο τα απαραίτητα παράβολα. Ούτε το όνομα του συνομιλητή του στην ACS ούτε οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο που να αποδεικνύει την «εγκληματική» δράση του σωματείου μας.
Η απάντηση της Σ.Β.Ε.Ο.Δ
Σε νομικό επίπεδο το σωματείο και οι δυο συνάδελφοι κινηθήκαμε με μηνύσεις για συκοφαντική
δυσφήμιση. Η εμπειρία μας δίδαξε πως η ολιγωρία απέναντι στη συκοφαντία αποθρασύνει τον αντίπαλο και δεν είμαστε διατεθειμένοι να διαπράξουμε το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά.
Όμως πέρα από αγωγές και μηνύσεις μήπως θα μπορούσε να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτή
την υπόθεση για την οποία δημοσιοποιούμε ένα πλήθος λεπτομερειών και άραγε είναι η πρώτη φορά
που είτε η Σ.Β.Ε.Ο.Δ, τα μέλη της, άλλα σωματεία ή μέλη άλλων σωματείων έρχονται αντιμέτωπα με
ανάλογες κατηγορίες; Μήπως τελικά μια επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση;

ψητοπωλειο daffi’s
Ως Σ.Β.Ε.Ο.Δ θα σας γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό καλοκαίρι του 2013. Τότε, είχε ζητηθεί από την εισαγγελία να διωχθεί το σωματείο, ένας συνάδελφος και ο δικηγόρος μας για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης. Τι σύμπτωση!
Τότε δύο εργοδότες, δύο διαφορετικών ταχυφαγείων από διαφορετικές περιοχές (που από τις
παρεμβάσεις μας γνωρίζαμε την αγαστή συνεργασία που είχαν με τα τοπικά αστυνομικά τμήματα) σε
συνεννόηση με το τμήμα δίωξης εκβιαστών της γενικής ασφάλειας, την έστησαν σε συνάδελφο που
διεκδικούσε νόμιμη αποζημίωση, που του είχε επιδικαστεί από το δικαστήριο, τον συνέλαβαν κι αφού
απορρίφθηκε από την εισαγγελία η εκδοχή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, έσυραν μόνο το
συνάδελφο σε δίκη με χαλκευμένα στοιχεία.
Στη δίκη όπου το σωματείο ήταν παρών με πλήθος αλληλέγγυων ο συνάδελφος αθωώθηκε πανηγυρικά και μάλιστα η εισαγγελέας στην αγόρευσή της τόνισε πως κανονικά οι κατήγοροί μας θα έπρεπε
να διωχθούν για ψευδομαρτυρία και απόπειρα παραπλάνησης του δικαστηρίου. Αξίζει να σημειωθεί
δε πως η δίωξη που έστησαν εργοδότες και ασφάλεια δεν αφορούσε καν το ποσό της αποζημίωσης
αλλά ένα ευτελές ποσό κάποιων δεκάδων ευρώ που αντιστοιχούσε στο μεροκάματο της ημέρας.
Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε πως κατά τη σύλληψη, στο γραφείο της δίωξης εκβιαστών τον συνάδελφο περίμενε ένας εκ των εργοδοτών παρέα με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Το δε δικηγόρο που
έσπευσε προς υπεράσπιση τον τραβούσε φωτογραφία με το κινητό του, μια κλασσική ασφαλίτικης
εμπνεύσεως μέθοδο ψυχολογικής πίεσης και εκφοβισμού.
Σήμερα, με αυτοκριτική διάθεση και μετά τις εξελίξεις με την Aiolos Courier αλλά και μια σειρά γεγονότων που θα παραθέσουμε στη συνέχεια, αντιλαμβανόμαστε πόσο λάθος ήταν και συνδικαλιστικά
και πολιτικά, που ως συνέλευση ολιγωρήσαμε και δεν δημοσιοποιήσαμε εκτενώς τη βρώμικη αυτή
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υπόθεση, αλλά ούτε και μηνύσαμε τους συκοφάντες μας, αλλά αρκεστήκαμε στη δικαίωσή μας από το
δικαστήριο.
Ψητοπωλείο Daffi’s - Πρώτη κύρια απόπειρα εφαρμογής του σχεδίου «σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης».
Ο συνάδελφος Χρήστος Σ. εργαζόταν στο Παγκράτι, στο ψητοπωλείο DAFFI'S συμφερόντων Τ.
Δημουλά & Γ. Κότσιρα, από το Μάη του 2011, ως διανομέας. Σε αυτό το διάστημα ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση, ενημέρωνε τους συναδέλφους του για τα δικαιώματά τους, κατήγγειλε την ανασφάλιστη
εργασία και απαιτούσε να εφαρμόζεται για όλους η εργατική νομοθεσία. Λόγω της συνδικαλιστικής
του δράσης μπήκε στο στόχαστρο των εργοδοτών του (Δημουλάς & Κότσιρας) και απολύθηκε εκδικητικά στις αρχές Μαΐου του 2012. Η Σ.Β.Ε.Ο.Δ μαζί με αλληλέγγυα σωματεία και τις λαϊκές συνελεύσεις
γειτονιών Βύρωνα, Παγκρατίου και Καισαριανής στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του
συναδέλφου απαιτώντας την ακύρωση της εκδικητικής απόλυσης. Όμως λόγω της αδιαλλαξίας των
εργοδοτών η υπόθεση πήρε τη δικαστική οδό.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνη του 2013 ο συνάδελφος δικαιώθηκε από το εργατικό δικαστήριο.
Η δικαστική απόφαση όριζε την επιστροφή του συναδέλφου Χρήστου στην εργασία του καθώς και
την πληρωμή των μισθών υπερημερίας. Την Τετάρτη 26 Ιουνίου ο συνάδελφος, μαζί με μέλη του σωματείου, εμφανίστηκε στην επιχείρηση για να πιάσει δουλειά. Οι εργοδότες επιχείρησαν με διάφορους
τρόπους να τον διώξουν όμως ο συνάδελφος κάλεσε την άμεση δράση, τους επέδειξε την δικαστική
απόφαση και απαίτησε την εφαρμογή της. Παρουσία των αστυνομικών αλλά και μελών του σωματείου,
ο Γ. Κότσιρας αποδέχτηκε την ύπαρξη εργασιακής σχέσης και δεσμεύτηκε να εκτελέσει την απόφαση.
Τις επόμενες μέρες ο συνάδελφος παρουσιαζόταν στην δουλειά όμως οι εργοδότες δεν του παρείχαν εργασία παρά μόνο του κατέβαλλαν το μεροκάματο όπως όφειλαν εφόσον η δικαστική απόφαση όριζε πως έπρεπε να επαναπροσληφθεί.
Στη συνέχεια απεδείχθη πως προτιμούσαν να
καταβάλλουν το ημερομίσθιο χωρίς να παρέχουν εργασία, προκειμένου να κερδίσουν
χρόνο για την παγίδα που ετοίμαζαν. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ των δικηγόρων για την καταβολή των
μισθών υπερημερίας. Οι εργοδότες κατέβαλαν ένα μέρος του ποσού που είχε εκδικαστεί
και μετά από αρκετές αναβολές, κατέληξαν σε
συμφωνία που όριζε την αποπληρωμή του
ποσού την Τρίτη 9 Ιουλίου.
Την Τρίτη 9 Ιουλίου όταν ο συνάδελφος
πήγε για δουλειά. οι εργοδότες τού εμφάνισαν φάκελο που ανέγραφε το υπόλοιπο του
οφειλόμενου ποσού. Ο συνάδελφος αρνήθηκε να παραλάβει το φάκελο και ζήτησε να
γίνει η αποπληρωμή στο γραφείο του δικηγόρου όπως είχαν συμφωνήσει. Την ίδια στιγμή
συνελήφθη από κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών της ασφάλειας με την κατηγορία του
εκβιασμού. Βασικός μάρτυρας κατηγορίας
ήταν ο Βασίλης Τσιμπράκης, πρώην εργοδό-
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της του συναδέλφου Χρήστου και ιδιοκτήτης ψητοπωλείου-ταχυφαγείου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας
213Β με την επωνυμία «Η πίτα της Αλεξάνδρας».
Αφενός, οι εργοδότες Τ. Δημουλάς & Γ. Κότσιρας είχαν άμεσα συμφέροντα για να «στήσουν»
αυτή την υπόθεση ώστε να μην εκτελέσουν τη δικαστική απόφαση. Αφετέρου, ο Βασίλης Τσιμπράκης
βασικός μάρτυρας κατηγορίας, θα βρισκόταν σε λίγο καιρό αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, μιας και ο
συνάδελφος είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του για εργατικές διαφορές. Με αυτό τον τρόπο κι αφού
ως πρώην εργοδότης είχε έρθει σε συνεννόηση με το νυν εργοδότη προκειμένου να ξεφορτωθούν
τον ενοχλητικό υπάλληλο, προσπάθησε να εκφοβίσει τον συνάδελφο ώστε να υπαναχωρήσει από τις
διεκδικήσεις του.
Ίσως, οι αδερφικές θα λέγαμε σχέσεις του Τσιμπράκη με το τμήμα δίωξης εκβιαστών, να οφείλονται στη γειτνίαση της «Πίτας της Αλεξάνδρας» που βρίσκεται στη Λ. Αλεξάνδρας 213Β, με τη γενική
ασφάλεια. Ούτως ή άλλως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως σε παλαιότερη παρέμβαση του σωματείου
στην «Πίτα της Αλεξάνδρας» τα μέλη μας περικυκλώθηκαν από δυο διμοιρίες Μ.Α.Τ που έμοιαζαν
ασυγκράτητες ενώ το τοπικό αστυνομικό τμήμα των Αμπελοκήπων με το διοικητή έξαλλο εναντίον
μας προέβη σε προσαγωγές.
Επιστρέφοντας στο κυρίως θέμα μας, να σημειώσουμε πως αυτή η πρόχειρη, κακοστημένη και αναμφισβήτητα ασφαλίτικης εμπνεύσεως, απόπειρα εφαρμογής του σχεδίου «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» που στην υπόθεση Daffi’s επιχείρησε για πρώτη φορά να εγκληματοποιήσει το συνδικαλισμό
βάσης απέτυχε παταγωδώς.
Το σίγουρο είναι πως οι εργοδότες Τσιμπράκης και Κότσιρας έχουν πάρει μέρος στην παρτίδα σκάκι
που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια εναντίον μας. Εμείς παραμένουμε, αφυπνισμένοι πλέον στο παιχνίδι, έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας κι αργά ή γρήγορα ο χρόνος θα αναδείξει όλα τα πιόνια, μικρά
και μεγάλα καθώς και το όνομα ή τα ονόματα αυτών που τα κινούν.
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Μεροσ Τριτο
η προσπαθεια
εγκληματοποιησησ
του σ.σ.μ

Εισαγωγη
Στη συνέχεια το «Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού» (Σ.Σ.Μ) καταθέτει τρεις σαφείς περιγραφές συνδικαλιστικών αγώνων που εντέχνως προσπαθούν να διαστρεβλώσουν οι εργοδότες σε αγαστή πάντα συνεργασία με τη γενική και την κρατική
ασφάλεια.
Πρόκειται λοιπόν για μεμονωμένα περιστατικά όπου οι εργοδότες προσπαθούν να εγκληματοποιήσουν τα σωματεία μας πιστεύοντας πως έτσι θα πετάξουν τη μπάλα έξω από το γήπεδο και δεν θα
χρειαστεί να αναλάβουν τις ευθύνες τους ή μήπως πρόκειται για μια αμαρτωλή συνάρτηση που πηγάζει
από τις σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος, μια «νεοχουντικής εμπνεύσεως σύλληψη» που αφορά
πρόθυμους εργοδότες που αναζητούν προστασία, κατανόηση και θαλπωρή σε φασιστοθύλακες της
ελληνικής αστυνομίας;

Athinai Bistrot
Προσπάθεια τρομοκράτησης εργαζομένων και σωματείου από αφεντικά και αστυνομία ή αλλιώς
«περάστε από την ΓΑΔΑ για εργατική σας υπόθεση»
Την Τετάρτη 18/06/2014 το σωματείο μας προχώρησε σε μαζικό μοίρασμα κειμένου στην περιοχή
της Ακρόπολης για να αναδείξει τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο μαγαζί
«Athinai Bistrot».
Στο συγκεκριμένο μαγαζί, τα αφεντικά Πέτρος και Λευτέρης Παυλής έχουν προβεί σε 6 απολύσεις
συναδέλφων μέσα σε ένα χρόνο. Επίσης, η εργοδοσία δεν συνηθίζει να δίνει δώρα, άδειες, επιδόματα,
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ολόκληρα ένσημα, ενώ οι συνάδελφοι δεν παίρνουν καν αντίγραφο των συμβάσεων που υπογράφουν.
Δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι κατά την διάρκεια του μοιράσματος του κειμένου κινητοποιήθηκε πλήθος αστυνομικών δυνάμεων, ούτε στις απειλές και βρισιές που εκτόξευε η εργοδοσία
εναντίον του σωματείου. Τα πράγματα όμως, έχουν και συνέχεια...
Την Πέμπτη 19/06 υπήρξε ένα πραγματικά περίεργο τηλεφώνημα, από αστυνομικό του Τμήματος
Δίωξης Εκβιαστών της Γ.Α.Δ.Α προς 2 απολυμένους συναδέλφους του «Athinai Bistrot», που συμμετείχαν την προηγούμενη μέρα στην κινητοποίηση του σωματείου. Συγκεκριμένα, οι 2 συνάδελφοι
καλούνταν να προσέλθουν, χωρίς να έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον τους και χωρίς καν έγγραφη
κλήση, για «εξωδικαστική διευθέτηση» (!!!) του εργατικού τους ζητήματος. Επίσης, τους αναφέρθηκε
σε αυτό το τηλεφώνημα ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν πάει με τους «φίλους» τους στο μαγαζί και
μοίραζαν κείμενα.
Από την μεριά των συναδέλφων, απαντήθηκε ότι αρμόδια υπηρεσία για επίλυση εργατικών υποθέσεων δεν είναι η Γ.Α.Δ.Α και ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βαφτίζεται η συνδικαλιστική
παρέμβαση του σωματείου ως «παρουσία φίλων». Οι συνάδελφοι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να
προσέλθουν, αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφη κλήση που να αναφέρει επίσημα για ποιο θέμα και για
ποιο λόγο τους καλούν να παραστούν. Τελικά, η κλήση τους παραδόθηκε και ενημερώθηκαν ότι είχαν
γίνει παράπονα από την εργοδοσία του «Αthinai Bistrot» προς τον εισαγγελέα και αυτός διέταξε την
άμεση διερεύνηση του ζητήματος από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Γ.Α.Δ.Α.
Δηλαδή, ο εισαγγελέας αποφάσισε να κινητοποιήσει μια ολόκληρη διαδικασία – εξπρές για 2 συναδέλφους, μία μέρα μόλις μετά την συνδικαλιστική δράση του σωματείου, βάσει κάποιων παραπόνων,
χωρίς καν να έχει κατατεθεί μήνυση εις βάρος τους. Εδώ να αναφέρουμε, ότι οι εισαγγελείς είθισται μέχρι τώρα, όταν πρόκειται για συνδικαλιστικά ζητήματα και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε μηνύσεις, να μην
διατάζουν τέτοιες διαδικασίες. Τέτοιες υποθέσεις έφταναν μέχρι τώρα, λόγω της σαθρότητας τους, το
πολύ μέχρι το τοπικό αστυνομικό τμήμα και σίγουρα όχι στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Γ.Α.Δ.Α.
Οι 2 συνάδελφοι και το σωματείο βρεθήκαμε για το προγραμματισμένο ραντεβού της εργατικής
διαφοράς την Δευτέρα 23/06 στην επιθεώρηση εργασίας. Τα αφεντικά επέλεξαν να μην παραστούν,
παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις τους ότι το θέμα θα λυνόταν άμεσα στην επιθεώρηση και θα κατέβαλλαν
τα νόμιμα δεδουλευμένα που χρωστούσαν στους συναδέλφους. Μέσω ενός πληρεξούσιου δικηγόρου
τους ζήτησαν αναβολή της εργατικής διαφοράς, συνεχίζοντας τον εμπαιγμό απέναντι στους συναδέλφους και το σωματείο.
Την ίδια μέρα, την Δευτέρα 23/06, μετά την αναβολή της εργατικής διαφοράς στην επιθεώρηση εργασίας, ο ένας συνάδελφος μαζί με την δικηγόρο του, πήγαν στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Γ.Α.Δ.Α
για να λάβουν γνώση του περιεχόμενου της έγγραφης κλήσης που τους παραδόθηκε. Εκεί τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο διοικητής του Τμήματος και ακολούθησαν σουρεαλιστικοί διάλογοι εκ μέρους του. Στην
αρχή, ενημέρωσε τηλεφωνικά για την παρουσία του συναδέλφου και της δικηγόρου του, το αφεντικό
του «Athinai Bistrot» και κάλεσε και αυτόν να παραστεί, για να «συζητήσουν όλοι μαζί».
Η ενημέρωση στο τηλέφωνο έγινε σε πρώτο πρόσωπο, με διάχυτη την αίσθηση γνωριμίας και οικειότητας μεταξύ τους… Κατόπιν, κάλεσε τις δύο πλευρές «να συζητήσουν και να τα βρουν μεταξύ τους,
για να λυθεί το ζήτημα», παίζοντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή, υποκαθιστώντας την επιθεώρηση
εργασίας, στην οποία την ίδια μέρα τα αφεντικά του «Athinai Bistrot» αρνήθηκαν να παραστούν. Όλη
αυτή η διαδικασία βέβαια δεν αναγνωρίστηκε από τον συνάδελφο και τη δικηγόρο του, οι οποίοι διεμήνυσαν ότι οι ίδιοι και το σωματείο θα συνεχίσουν μέχρι να δικαιωθούν.
Τέλος, ο διοικητής άρχισε να κάνει κάποιες «περίεργες» νύξεις, για «παράνομες κινητοποιήσεις και
ποινικά αδικήματα», για παλιότερη υπόθεση συνδικαλιστικού αγώνα και διεκδίκησης από συνάδελφο
και το σωματείο της Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου. Σε τι αναφερόταν όμως ο
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διοικητής και τι πραγματικά συνέβη σε αυτή την περίπτωση; O συνάδελφος εργαζόμενος ως διανομέας φαγητού (delivery), διεκδίκησε τα εργασιακά του δικαιώματα και για αυτό τον λόγο απολύθηκε
από συγκεκριμένο κατάστημα επισιτισμού. Δικαιώθηκε όμως δικαστικά, γιατί η απόλυση του από το
δικαστήριο κρίθηκε καταχρηστική και του εκδικάστηκε χρηματικό ποσό και άμεση επαναπρόσληψη. Για
αυτό τον λόγο έκτοτε, πήγαινε καθημερινά στη δουλειά για να δουλέψει την βάρδια του και να πληρωθεί το μεροκάματό του. Κάποια μέρα όμως στην αρχή της βάρδιας, τον περίμενε ένα στημένο σενάριο
συνεργασίας του εργοδότη με το συγκεκριμένο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Γ.Α.Δ.Α. Προσπάθησαν
να τον παρουσιάσουν πως εκβιάζει τον εργοδότη του, ενώ προηγουμένως το δικαστήριο τον είχε δικαιώσει και είχε διατάξει την επαναπρόσληψη, και τον οδήγησαν σε διαδικασία αυτοφώρου. Φυσικά,
όλες αυτές οι προσπάθειες τρομοκράτησης προς τον συνάδελφο διανομέα και το σωματείο, από την
εργοδοσία και τους αστυνομικούς του Τμήματος κατέρρευσαν, και ο ίδιος δικαιώθηκε και πάλι δικαστικά από αυτή την πλεκτάνη.
Εν ολίγοις, η θέση του Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του
επισιτισμού είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια ξεκάθαρη προσπάθεια τρομοκράτησης από την εργοδοσία του Αthinai Bistrot, σε αγαστή πάντα σχέση και συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, προς
τους συναδέλφους που αγωνίζονται για την αξιοπρέπεια και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Θεωρούμε
ότι τέτοιες υποθέσεις, τέτοιες υπόγειες σχέσεις και διασυνδέσεις πρέπει να αναδεικνύονται, να γίνονται
γνωστές στο ταξικό /ανταγωνιστικό κίνημα και να αντιμετωπίζονται και συλλογικά. Εμείς από την μεριά
μας σαν σωματείο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν τρομοκρατούμαστε από τέτοιες άθλιες μεθοδεύσεις και θα σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας .
Οι εκφοβισμοί, η προσπάθεια παρουσίασης των αδιαμεσολάβητων ταξικών αγώνων ως κοινών
«εκβιασμών», θα αντιμετωπιστεί από εμάς ως επίθεση εναντίον του ίδιου του σωματείου . Εδώ είμαστε,
και θα επανέλθουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το ζήτημα.
Γενικότερα, γνωρίζουμε ότι μεγάλη μερίδα των αφεντικών του επισιτισμού έχουν σχέσεις και «άκρες»
με την αστυνομία , δεν είναι κρυφό, το διατυμπανίζουν άλλωστε. Οι γνωριμίες και οι φιλικές κουβέντες,
τα κεράσματα και τα τραπεζώματα, οι εξυπηρετήσεις και οι δουλίτσες με τις προστασίες των μαγαζιών,
όλα αυτά είναι καθημερινή συνήθεια στον κλάδο του επισιτισμού. Επίσης, σε μια περίοδο που η Επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ, στοχευμένα από το κράτος, κάνουν τα στραβά μάτια σε έναν κλάδο
που κυριαρχεί η εργοδοτική ασυδοσία και όταν ενδέχεται να περιμένεις για χρόνια για να εκδικαστεί
μια εργατική σου υπόθεση από τα δικαστήρια, οι ταξικοί αγώνες χαλάνε την πιάτσα… Το γνωρίζουμε
αυτό, όπως και τα αφεντικά του επισιτισμού αρχίζουν να γνωρίζουν σιγά – σιγά από παρεμβάσεις,
διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις έξω από μαγαζιά του κλάδου. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, με τις νίκες
στους «Αφανείς» στα Εξάρχεια, στο «Βοτανοπωλείο» στα Πετράλωνα, στους πολύμηνους αγώνες στο
«Σκέρτσο» στο Μαρούσι, στο «Σαλαντίν» στον Κεραμεικό, στο «Αthinai Bistrot» και σε αρκετές άλλες
ανοιχτές ακόμα υποθέσεις, τα αφεντικά αρχίζουν να ενοχλούνται… Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
που ενημερώνονται, οργανώνονται, διεκδικούν και κερδίζουν, μέσα από την συλλογικοποίηση στο
σωματείο. Κι αυτό εντέλει είναι το σημαντικό, να σταθούμε συλλογικά απέναντι στα αφεντικά μας και
να αλλάξουμε τους όρους επιβίωσης μας.

Εμείς δουλεύουμε τα μαγαζιά τους, να αλλάξουμε την πιάτσα, να διεκδικήσουμε τα πάντα!
Υ.Γ.: Στις 11/07, στο προγραμματισμένο δεύτερο ραντεβού στην Επιθεώρηση Εργασίας, τα αφεντικά του Athinai Bistrot, Πέτρος και Λευτέρης Παυλής, σεμνά και ταπεινά, ζητώντας επανειλημμένα
πολλές φορές συγνώμη, υπέγραψαν και κατέβαλλαν πάνω από 3.000 ευρώ σε έναν μόνο απολυμένο
συνάδελφο μας, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τους απέναντι του. Δείχνοντας με
το καλύτερο τρόπο, ότι οι αγώνες σίγουρα δεν είναι μάταιοι και ότι η αυθαιρεσία των αφεντικών μπορεί
να σταματήσει όταν μας βρίσκουν απέναντι τους.
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Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΟΤΑΝΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΑΛΑΝΤΙΝ: ΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
Την περίοδο που γράφεται αυτή η μπροσούρα, το Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών
εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού ενημερώνεται από την Κρατική Ασφάλεια ότι διενεργείται
προανάκριση για τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης και ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα εκβίασης με απειλή βλάβης επιχείρησης. Οι μηνυτήριες αναφορές έχουν γίνει
από τα αφεντικά του «Βοτανοπωλείου» και του «Σαλαντιν», πριν από ένα χρόνο περίπου, και την
υπόθεση ανέλαβε, τόσο κατά την αρχική καταγγελία των εργοδοτών όσο και μετά την διαταγή της
προανάκρισης από την εισαγγελία, το τμήμα προστασίας του πολιτεύματος!!!
Για τα υποτιθέμενα αδικήματα κατηγορούνται οι 3 εκδικητικά απολυμένοι συνάδελφοι του «Σαλαντίν», η απολυμένη συναδέλφισσα του «Βοτανοπωλείου» και 3 επιπλέον μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου. Τα αφεντικά, με προφανή σκοπό την εκδίκηση και τον εκφοβισμό όσων διεκδικούν τα δικαιώματά
τους και όσων στέκονται αλληλέγγυα δίπλα τους, είπαν ψέματα, συκοφάντησαν και απέκρυψαν τα
πραγματικά γεγονότα. Επιπλέον, και εξίσου σημαντικό, είναι η επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας,
αυτής του εκβιασμού, που θέλει να ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική δράση και να ακυρώσει από
την πίσω πόρτα και στην πράξη τις δημόσιες συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες. Ας το εξηγήσουμε αυτό:
Τα αφεντικά γνωρίζουν μόνο έναν δρόμο για την διαχείριση των επιχειρήσεών τους: τον συνεχή
εκβιασμό των απολύσεων, την «μαύρη» εργασία, τα απλήρωτα μεροκάματα και τις απλήρωτες προσαυξήσεις, την παρακράτηση των δώρων και επιδομάτων και τον εξαναγκασμό των εργαζομένων σε
υπογραφή εικονικών μισθοδοτικών καταστάσεων. Όταν τέτοιες παρανομίες δημοσιοποιούνται και
διεκδικούνται συλλογικά μέσω των σωματείων, τα αφεντικά νιώθουν άβολα που ξαφνικά πρέπει να
λογοδοτήσουν στους μέχρι χτες σκλάβους τους. Το μοίρασμα κειμένων και η παρέμβαση διαμαρτυρίας έξω από τα μαγαζιά τους, φαντάζει σε αυτούς ως δήμευση της περιουσίας τους! Καλούν την αστυνομία και διαμαρτύρονται, έχοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό που γίνεται είναι παράνομο και άμεσα θα
διαταχθεί η πάταξή του! Εκεί, ορισμένες φορές, έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με άρθρα του
συνταγματικού δικαίου, που δεν απαγορεύουν την συνάθροιση ατόμων και δη με σκοπό τη διαμαρτυρία για παράνομες εργοδοτικές πρακτικές, μένουν τελικά εμβρόντητοι με την απορία: Ποιος κυβερνάει
τελικά αυτόν τον τόπο! Έτσι λοιπόν, αφού οι δημόσιες παρεμβάσεις των σωματείων δεν μπορούν να
καταργηθούν, επιλέγουν την ποινικοποίηση της συμβολής τους στον αγώνα των συναδέλφων τους
μέσω της κατηγορίας του εκβιασμού.
Δεδομένης, λοιπόν, της υπό εξέλιξη προανακριτικής διαδικασίας, οι αναφορές μας θα είναι διαπιστωτικές αλλά ουσιώδης.

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Όπως είναι γνωστό, από τον Ιανουάριο του 2014, είχε ξεκινήσει ένας εργατικός αγώνας στο μεζεδοπωλείο «Σαλαντιν».Τρία μέλη του σωματείου είχαν απολυθεί εκδικητικά και διεκδικούσαν την
επαναπρόσληψή τους, την νόμιμη πληρωμή τους και την πραγματική ασφαλιστική τους κάλυψη. Οι
συνάδελφοι, για τις παραπάνω διεκδικήσεις, κατέθεσαν καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και
στο ΙΚΑ καθώς και αγωγή στα αστικά δικαστήρια. Το σωματείο στάθηκε αλληλέγγυο στα μέλη του και
δημοσιοποίησε τις διεκδικήσεις τους με παρεμβάσεις έξω από το μαγαζί και το μοίρασμα κειμένων
στους εργαζόμενους και τους κατοίκους του Κεραμεικού. Η αλληλεγγύη, που επέδειξαν οι πελάτες και
η γειτονιά στους απολυμένους εργαζόμενους, είναι κάτι που ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν και να
καταλάβουν τα αφεντικά του «Σαλαντιν». Τέλος, στα πλαίσια της θεσμικής διάστασης του σωματείου
(εκπροσώπηση των νομίμων συμφερόντων των μελών του) και μετά από απόφαση της γενικής του
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συνέλευσης, τρία μέλη του Δ.Σ. επικοινώνησαν, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού, με τον ιδιοκτήτη του «Σαλαντιν».
Τέλη Μαρτίου 2014 απολύεται συναδέλφισσσά μας από το μαγαζί «Βοτανοπωλείο». Το σωματείο επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εργοδότη για να εκθέσει τα
αιτήματα της εργαζόμενης, που αφορούσαν στην πραγματική σχέση εργασίας και
όχι στην εικονική που την είχε δηλώσει. Ο
εργοδότης δήλωσε άγνοια για την κατανόηση των εργατικών - οικονομικών εννοιών και παρέπεμψε το σωματείο να επικοινωνήσει με τον λογιστή της επιχείρησης.
Τελικά, μετά από δύο μήνες περίπου, και
μία ημέρα πριν την εξ’αναβολής τριμερή
συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας, το
αφεντικό του «Βοτανοπωλείου» υπογράφει εξωδικαστικό συμβιβασμό με την συναδέλφισσά μας. Η συνάδελφός μας, κατά
τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος διεκδίκησης, είχε καταθέσει καταγγελία στην
επιθεώρηση εργασίας και στο ΙΚΑ και επίσης είχε κινήσει την αυτόφωρη διαδικασία,
κατά του αφεντικού, λόγω μη καταβολής
δώρου του Πάσχα. Επιπρόσθετα, από την πρώτη μέρα της απόλυσής της, είχε καλέσει την αστυνομία
στο χώρο εργασίας της για να καταγράψει το γεγονός ότι της απαγορεύουν να δουλέψει ενώ δεν της
δίνουν εγγράφως και νομίμως την απόλυσή της. Τέλος, το σωματείο, έκανε παρέμβαση διαμαρτυρίας
έξω από το εν λόγω μαγαζί, δημοσιοποιώντας τις διεκδικήσεις του μέλους του.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Τι το μεμπτό βρίσκεται στις παραπάνω διαδικασίες νομίμων διεκδικήσεων; ΤΙΠΟΤΑ! Και αυτό είναι
το πρόβλημα των αφεντικών, το οποίο θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν, συνεργαζόμενοι και εκδικητικά, με ψευδείς και συκοφαντικές καταθέσεις για δήθεν εκβιασμό τους από το σωματείο!
Την αρχή κάνει το αφεντικό του «Βοτανοπωλείου», λίγες ημέρες μετά την απόλυση της εργαζόμενης
και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το σωματείο (υπενθυμίζουμε ότι η απόλυση της εργαζόμενης καταγράφηκε ως συμβάν από την αστυνομία, την οποία η ίδια η εργαζόμενη είχε καλέσει!). Έτσι,
προσέρχεται στην κρατική ασφάλεια και καταθέτει ότι το σωματείο απειλεί να του κάψει το μαγαζί αν
δεν του δώσει μαύρα χρήματα. Συνεχίζει μάλιστα τις συκοφαντίες, λέγοντας ότι γνωρίζει και άλλους
εργοδότες που έχουν εκβιαστεί από το σωματείο και έχουν δώσει χρήματα για να μην τους κάψει το
σωματείο τα μαγαζιά τους. Τέλος, αναλαμβάνει να πληροφορήσει όσους γνωρίζει για να καταθέσουν
και αυτοί.
Με το τέλος της κατάθεσής του ξεκίνησε λογικά η αυτόφωρη διαδικασία, για την οποία το σωματείο δεν έλαβε ποτέ γνώση. Και ενώ θα περίμενε κανείς, μετά το τέλος του αυτοφώρου, να σχηματιστεί
δικογραφία και να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία, το αφεντικό του βοτανοπωλείου
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καταθέτει, ξανά και ξανά, συμπληρωματικές καταθέσεις δύο σχεδόν μήνες μετά την αρχική του κατάθεση! Μία φορά μετά την παρέμβαση του σωματείου στις 1 Ιούνη και μία ακόμα φορά, λίγες μέρες μετά,
όταν παραδέχεται την εξωδικαστική επίλυση της εργατικής διαφοράς. Στην τελευταία αυτή κατάθεση,
εμμένει στους ισχυρισμούς του για απειλές και εκβιασμό αλλά δεν επιθυμεί πλέον τη δίωξη κανενός.
Είναι, προφανώς, μία εκδικητική και υποκριτική επιθυμία, αφού το αδίκημα του εκβιασμού είναι αυτεπάγγελτο και οι κατηγορίες του παραμένουν αυτούσιες σε δικαστική διερεύνηση!
Στη συνέχεια, δύο μέρες μετά, προσέρχονται να καταθέσουν το ζευγάρι των αφεντικών του «Σαλαντιν», που επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν από το άλλο αφεντικό ότι διενεργείται έρευνα σε βάρος
του σωματείου. Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεών τους είναι ήδη γνωστό
και δημοσιοποιημένο, αφού δεν διαφέρει από τις ανακοινώσεις τους στα σόσιαλ μίντια, κατά την
διάρκεια της εργατικής διαφοράς με το σωματείο και τους απολυμένους. Χαρακτηριστικά στοιχεία της
αντίληψής τους είναι, μεταξύ άλλων, η αντιστροφή της πραγματικότητας, η μικροαστική θυματοποίηση
και η αδιαφορία κατανόησης των δικαιωμάτων των άλλων. Επιπρόσθετα, όμως, η Γεωργούλα Βάϊα
καταθέτει ότι ζητήθηκε μαύρο χρήμα από τον σύζυγό της Κωτσούλα Χρήστο, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με το σωματείο και τους απολυμένους.
Διαπιστωτικά, λοιπόν, η ουσία των κατηγοριών είναι η εξής: κατά πρώτον, κάθε φορά που ένα σωματείο επικοινωνεί με τους εργοδότες για τις νόμιμες διεκδικήσεις των μελών του, μπορεί να διώκεται
επειδή τα αφεντικά καταθέτουν ψεύδη και συκοφαντίες. Έτσι απλά, χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς
εξέταση των πραγματικών περιστατικών. Κατά δεύτερον, το αφεντικό του «Βοτανοπωλείου», μέσα
στον κατ’επίφαση τρόμο του, περιγράφει το σωματείο ως εγκληματική οργάνωση! Μπορεί, βέβαια, η
κατηγορία να μην είναι αυτή αλλά η συκοφαντία στο προανακριτικό υλικό έχει πλέον καταγραφεί!

Ενας συμβολισμος που ερχεται απο το (οχι και τοσο μακρινο) παρελθον: «ερευνα για συνδικαλιστικους αγωνες και το
σωματειο διεξαγει η Ασφαλεια...»
Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας ως σωματείο: o ρόλος και η ύπαρξη του θεσμού της
αστυνομίας, για εμάς, δεν είναι σε καμία περίπτωση ταξικά ουδέτερος. Αντιθέτως, η θέση της είναι
απέναντι στους εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, με σκοπό να τους παρακολουθεί, να ποινικοποιεί
και να καταστέλλει τις αντιστάσεις, ξεκάθαρα στην υπηρεσία των αφεντικών. Επίσης, τα πρόσωπα και
οι μηχανισμοί που στελεχώνουν την αστυνομία (πέρα από τις ακροδεξιές και φασιστικές τους αντιλήψεις) δεν είναι άσχετοι ή άμοιροι ευθυνών. Έχουν γνώση της νομοθεσίας, ξέρουν μέχρι που μπορούν
να επέμβουν, γνωρίζουν και τι είναι τα σωματεία και πως οι συνδικαλιστικοί αγώνες (μέχρι στιγμής
τουλάχιστον) δεν είναι παράνομοι.
Έγκαιρα ως σωματείο, είχαμε καταγγείλει πέρσι, στον αγώνα στο μαγαζί «Athinai Bistrot» την
προσπάθεια εμπλοκής της ασφάλειας (από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών) στην υπόθεση. Είχαμε περιγράψει αναλυτικά τα γεγονότα, το πως δηλαδή σε μια καθαρά εργατική διεκδίκηση, που θεσμικά και
νομικά έχει ρόλο μόνο η επιθεώρηση εργασίας και το ΙΚΑ και ούτε καν ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα,
προσπάθησε να μπλεχτεί η Ασφάλεια σε συνεργασία με τον εργοδότη. Επίσης, είχαμε αναλύσει τις
παραδοσιακές σχέσεις που έχουν τα αφεντικά του επισιτισμού με τον χώρο της αστυνομίας.
Στα τελευταία γεγονότα όμως, στις περιπτώσεις των αγώνων στα μαγαζιά «Σαλαντίν» και «Βοτανοπωλείο», τα πράγματα αλλάζουν ακόμα περισσότερο. Την υπόθεση αυτή ανέλαβε το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Έχουμε να κάνουμε
με μια σαφή αναβάθμιση, δεν είναι μια ακόμη προσπάθεια εμπλοκής της Ασφάλειας σε συνδικαλιστικούς αγώνες, δεν έχει να κάνει με μια απόπειρα «διερεύνησης υποτιθέμενου εκβιασμού», που ούτε
και αυτό στέκει νομικά. Ποιος είναι όμως ο ρόλος του Τμήματος Προστασίας του Κράτους και του
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Πολιτεύματος; Θα το πούμε ξεκάθαρα: o ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος είναι να παρακολουθεί
συστηματικά, να συγκεντρώνει στοιχεία, να φακελώνει και να καταστέλλει τα πολιτικά φρονήματα και
τους ανθρώπους που κινούνται στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
ανέλαβαν να πάρουν διαδοχικές καταθέσεις από τους εργοδότες των μαγαζιών και να διεξάγουν προανακριτική διαδικασία, ενώ φανερά πρόκειτο για μια καθαρά συνδικαλιστική υπόθεση πέρα από κάθε
δική τους αρμοδιότητα. Ταυτόχρονα αποφάσισαν να κρατήσουν πάνω από 2 μήνες την δικογραφία
στα συρτάρια τους, χωρίς να την επιστρέψουν στον εισαγγελέα, παρακολουθώντας και ερευνώντας
την δράση του σωματείου. Δηλαδή το που εδρεύει το σωματείο, τις δραστηριότητες του, τι αναρτά
στο διαδίκτυο, πιθανόν και ποιοι το απαρτίζουν και ό,τι είναι χρήσιμο μάλλον για τη δουλειά της
Ασφάλειας!
Να εξηγήσουμε και κάτι ακόμα: το σωματείο μας στα 8 χρόνια παρουσίας του, έχει πραγματοποιήσει και έχει κερδίσει αγώνες απέναντι σε μικρά και μεγάλα αφεντικά του επισιτισμού. Είμαστε ένα
σωματείο βάσης, ενάντια σε καθεστωτικές λογικές τύπου ΓΣΕΕ, χωρίς κρατικές χρηματοδοτήσεις και
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, χωρίς ειδικούς, κόμματα και ιεραρχίες. Βάζουμε τα εργατικά μας συμφέροντα μπροστά, ενώ ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε σε ένα συνολικότερο πλαίσιο που τελικό στόχο
έχει την κατάργηση της εκμετάλλευσής μας από τα αφεντικά και της μισθωτής σκλαβιάς.
Είναι λογικό η δράση μας αυτή, οι καθημερινοί μας αγώνες, να ενοχλούν τα αφεντικά του κλάδου
μας αλλά και τους μηχανισμούς του κράτους όπως είναι η αστυνομία. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν
ότι μάλλον υπάρχει μια αναβαθμισμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ποινικοποίησης των ταξικών
αγώνων που διεξάγονται από τα κάτω. Αφενός, ελπίζουν ότι με μια επίθεση μηνύσεων απέναντι στα
σωματεία βάσης και τους ανθρώπους που τα απαρτίζουμε, θα μας κάμψουν ψυχικά και οικονομικά.
Αφετέρου, μπορεί να νομίζουν ότι θα φοβηθούμε, ότι πλέον θα ξανασκεφτούμε αν θα ξανακάνουμε
κινητοποιήσεις σε μαγαζιά που επικρατεί η εργοδοτική αυθαιρεσία. Μπορεί να ελπίζουν ότι θα ξεχάσουμε την μαύρη εργασία, τα απλήρωτά μας μεροκάματα, τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο
μας. Εμείς τους δηλώνουμε πως, μετά και τις τελευταίες αυτές εξελίξεις, ακόμα πιο πεισμένοι και αποφασισμένοι, συλλογικά και οργανωμένα, θα εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην εκμετάλλευση
μας από τα αφεντικά. Τέλος δεσμευόμαστε, ανοιχτά και δημόσια, πάντα μέσα από τις γραμμές του ταξικού- ανταγωνιστικού κινήματος, να αναδείξουμε κάθε κίνηση μεθόδευσης ενάντια στους εργατικούς
αγώνες και τα ταξικά μας συμφέροντα.
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Μεροσ Τεταρτο

Οι κατασταλτικες
μεθοδευσεις εναντιον
του Συλλογου
Εργαζομενων στα
Φροντιστηρια Καθηγητων

Ενα ακομη βοτσαλο στη λιμνη…
Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του Σ.Ε.Φ.Κ

Οι κατασταλτικές μεθοδεύσεις εναντίον του Συλλόγου Εργαζομένων στα Φροντιστήρια
Καθηγητών (Σ.Ε.Φ.Κ) κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων στο φροντιστήριο
«Πρίσμα».
Tην Τετάρτη 5 Νοέμβρη του 2014, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, εκδικάστηκε με τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων η απαίτηση του εργοδότη του φροντιστηρίου «Πρίσμα» Β. Γκούμα: «να απαγορευθεί στο σωματείο και στους καθ΄ ων (της απολυμένης συναδέλφου Α.Σ, του προέδρου
του ΔΣ του Σ.Ε.Φ.Κ, Κλέαρχου Σμυρναίου και του ειδικού γραμματέα του ΔΣ του Σ.Ε.Φ.Κ και εκπροσώπου
του σωματείου στο ΔΣ της ΟΙΕΛΕ Διονύση Αμπάτη), η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων έμπροσθεν του
φροντιστηρίου και σε ακτίνα περιμετρικά μικρότερη των 200 μέτρων μεαπειλή χρηματικής ποινής 5.000
Ευρώ και προσωπική κράτηση 1 μηνός σε κάθε φυσικό πρόσωπο των καθ΄ ων για κάθε παραβίαση της
εκδοθησομένης απόφασης…». Εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης. Στις 7 του Οκτώβρη 2014,
απορρίφθηκε η απαίτηση του εργοδότη να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για την απαγόρευση έξω από το
φροντιστήριο «Πρίσμα» των συγκεντρώσεων του Σ.Ε.Φ.Κ. Η υπόθεση αυτή, δεν αποτελεί, μια ακόμη
απόλυση ανάμεσα στις εκατοντάδες χιλιάδες των 4 τελευταίων χρόνων.
* Αναδεικνύει με τον πιο αυταρχικό τρόπο την επιδίωξη της εργοδοτικής ένωσης, μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων, να προχωρήσουν σε υποτίμηση της εργατικής δύναμης, σε προσλήψεις εργαζομένων χωρίς δικαιώματα, με εικονικά ένσημα, με τζάμπα για τους εργοδότες εργασία, μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με voucher. Προϋπόθεση για να διαμορφωθεί η συνθήκη αυτή είναι
να βρεθούν εκτός χώρων εργασίας όσες/οι υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους, πιστεύουν στην αξία
του συλλογικού αγώνα και της αλληλεγγύης, παλεύουν μαζί με το σωματείο, υλοποιώντας τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων.
* Αναδεικνύει τον ρόλο του κατασταλτικού μηχανισμού, την ευκολία με την οποία εκδίδονται
εισαγγελικές παραγγελίες προς τα αστυνομικά τμήματα για την τρομοκράτηση εργαζομένων είτε με την
παρουσία ισχυρών δυνάμεων καταστολής στις εργατικές συγκεντρώσεις έξω από τις επιχειρήσεις των
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αφεντικών είτε με την «πρόσκληση» στο Α.Τ. της απολυμένης συναδέλφου «δι’ υπόθεσίν της» είτε με
κατασταλτικές δυνάμεις «δέλτα» οι οποίες περικύκλωσαν τα γραφεία πρωτοβάθμιων σωματείων και στη
συνέχεια βρίσκονταν έξω από το φροντιστήριο, όπου έγινε η κινητοποίηση, στις 11 του Οκτώβρη, παρά
την απόρριψη της απαίτησης του εργοδότη να εκδοθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης των συγκεντρώσεων.
* Αναδεικνύει την ευκολία με την οποία εργοδότες είτε με εισαγγελικές παραγγελίες είτε με μηνύσεις είτε με ασφαλιστικά μέτρα χαρακτηρίζουν παράνομες εργατικές συγκεντρώσεις, λένε ψέματα
και μόνο ψέματα, και απαιτούν, με αστυνομική εισαγγελική δικαστική βούλα, να θέσουν εκτός νόμου τον
εργατικό αγώνα, μετατρέποντας τους χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε χώρους δουλοπαροικίας,
όπου το αφεντικό πληρώνει και απολύει όποτε γουστάρει γιατί αλλιώς… υπάρχει και ο νόμος!
* Αναδεικνύει τον εργασιακό μεσαίωνα των φροντιστηρίων, που οι εργοδότες των φροντιστηρίων
έχουν επιβάλει εδώ και δεκαετίες: Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα. Όταν ο εργαζόμενος διεκδικεί, συμμετέχει στο σωματείο δεν… απολύεται, απλώς δεν… ανανεώνεται
η σύμβασή του, σύμφωνα με τον… νόμο. Έτσι ο εργοδότης του φροντιστηρίου Πρίσμα απέλυσε τη
συνάδελφο Α.Σ. (9/5/2014), η οποία κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης τα τελευταία
24 χρόνια καθώς αυτή και μόνο αυτή δίδασκε το αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας γιατί διεκδίκησε
(1/4/2014) στην Επιθεώρηση Εργασίας ανατολικού τομέα και επέβαλε να της καταβάλει 5.700 Ευρώ,
δεδουλευμένα 2 χρόνων (με μηνιαίο μισθό 270 Ευρώ καθαρά), αλλά και γιατί, όπως δήλωσε ο ίδιος
στην Επιθεώρηση Εργασίας, δεν αρκέστηκε να προσφύγει στην Επιθεώρηση, πήγε και στο σωματείο της,
τον ΣΕΦΚ…
* Αναδεικνύει την εργοδοτική ασυδοσία, καθώς ο εργοδότης αρνείται να εφαρμόσει εκτός από την
απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας και την απόφαση της Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, η οποία στις 13/10/2014, τον κάλεσε: «εντός 8 ημερών να απαντήσει εγγράφως σχετικά
με τους πιθανούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς, ώστε να επαναπροσληφθεί η εργαζόμενη». Αντίθετα,
δήλωσε ότι οι ώρες εργασίας του καθηγητή που έχει προσληφθεί στη θέση της συναδέλφου είναι 5
ώρες τη βδομάδα, δηλαδή 200 Ευρώ μισθός, αλλά είναι αποφασισμένος να μην την επαναπροσλάβει…
Για μισθό 200 Ευρώ, όσο τα μισά δίδακτρα 1 μαθητή του φροντιστηρίου, απολύει, υποβάλει μηνύσεις,
απαιτεί να απαγορευθούν συγκεντρώσεις στο κέντρο της πόλης…
* Αναδεικνύει τον μηχανισμό αλλοτρίωσης του καθηγητή στα φροντιστήρια που για χρόνια «κοινωνικοποιήθηκε» από τα αφεντικά με την κουλτούρα του «περαστικού»: υποτιμημένη εργατική δύναμη,
αλλά το αφεντικό «είναι ξηγημένο και δίνει ιδιαιτεράκια»… Έτσι ο εργοδότης του φροντιστηρίου Πρίσμα,
μετά από 24 χρόνια συνεχούς εργασίας, απέλυσε τη συνάδελφο Α.Σ. γιατί εκτός της διεκδίκησης να της
καταβληθούν τα δεδουλευμένα, όπως δήλωσε ο ίδιος στην Επιθεώρηση Εργασίας, η συνάδελφος Α.Σ.
αρνήθηκε και να δουλέψει σε συνθήκη μαύρης εργασίας στο σπίτι μαθητή, ικανοποιώντας την απαίτησή
του...
Παραθέτουμε το κάλεσμα του συλλόγου στα δικαστήρια, όπου αναδυκνείεται η κοινωνική απεύθυνση του σωματείου,
πέρα από συντεχνιακές αγκυλώσεις.

Ο ΣΕΦΚ καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης και αντίστασης, την Τρίτη 24 Φλεβάρη 2015 στις 9.00
π.μ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κτίριο 9, αίθουσα 14. ΚΑΛΟΥΜΕ σωματεία, εργατικές
συλλογικότητες, συνελεύσεις γειτονιάς, εργαζομένους και ανέργους, μαθήτριες/τές, φοιτήτριες/ές στη συγκέντρωση ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία, τις εκδικητικές συνδικαλιστικές διώξεις και την ποινικοποίηση της εργατικής διεκδίκησης, για να αποδείξουμε στην πράξη ότι η επιβολή εργασιακού μεσαίωνα στον
ιδιωτικό τομέα δεν θα περάσει…

Ο ΑΓΏΝΑΣ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΊΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΈΛΛΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ...
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Μεροσ Πεμπτο
Αναβιωση του
συνδικαλιστικου τησ
ασφαλειασ;

Αναβιωση του συνδικαλιστικου της ασφαλειας;
Όλοι γνωρίζουμε πως ο συνδικαλισμός της γραφειοκρατίας και της ανάθεσης έχει απαξιωθεί. Ακόμη και οι ελάχιστοι που είχαν απομείνει να τον υπερασπίζονται στα εργατικά κέντρα και τη Γ.Σ.Ε.Ε μετά
από πέντε συναπτά μνημονιακά έτη έχουν απομείνει γυμνοί από επιχειρήματα.
Σε αυτή τη συνθήκη όπου οι εργοδότες με τη στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης και αιχμή του
δόρατος το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β) αποδεικνύονται πανίσχυροι, αναδεικνύεται μια
μειοψηφική αλλά εξαιρετικά συμπαγής συνδικαλιστική δύναμη και μάλιστα σε νευραλγικά σημεία της
οικονομίας όπως στις ταχυμεταφορές και τον επισιτισμό.
Μια συνδικαλιστική δύναμη βάσης, οριζόντια και αντιιεραρχική που με δικλείδα ασφαλείας τη συνέλευση (που είναι το μόνο αποφασιστικό όργανο) δεν είναι καθόλου εύκολο να διαφθαρεί από
διοικητικά συμβούλια και μόνιμους αντιπροσώπους. Δεν μπορεί να διαφθαρεί γιατί οι συνελεύσεις
των σωματείων είναι διαρκείς (γίνονται κάθε εβδομάδα) και τα διοικητικά συμβούλια δεν μπορούν μα
πάρουν καμία απόφαση χωρίς την έγκριση της συνέλευσης.
Η συγκεκριμένη συνδικαλιστική λογική που ολοένα και απλώνεται στο εργατικό κίνημα και την εργατική τάξη μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αποτελεί κίνδυνο για τον ταξικό εχθρό όμως όπως διδάσκει
η «πιάτσα» καλό είναι κάτι «τέτοιους περίεργους» να τους «περιορίζεις» όταν είναι ακόμη μικροί. Και
μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή διδάσκει πως εφόσον το δομικό μοντέλο του τρόπου οργάνωσης δε
σου δίνει τη δυνατότητα να εξαγοράσεις ή να διαφθείρεις τους αντιπάλους σου, όπως τους προηγούμενους, δε σου μένει παρά να τους εγκληματοποιήσεις.
Έτσι τη θέση του αφηγήματος που θέλει το συνδικαλιστή διεφθαρμένο, εξουσιομανή και αριβίστα
καρεκλοκένταυρο, εργατοπατέρα και κρατικοδίαιτο που τα παίρνει κάτω από το τραπέζι (μια αφήγηση
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που μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά) ένα νέο αφήγημα έρχεται να συμπληρώσει το παλιό όπου
οι συνδικαλιστές βάσης μετέρχονται νέων μεθόδων προκειμένου να επωφεληθούν οικονομικά και
συστήνουν σωρηδόν «εγκληματικές» οργανώσεις. Έτσι, οι νόμιμες εργατικές διεκδικήσεις, οι στάσεις
εργασίας, οι απεργίες και κάθε είδους εργατική παρέμβαση βαφτίζονται εκβιασμός, εγκληματική συμπεριφορά και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Έξυπνο, απλό και δοκιμασμένο. Μας θυμίζει το πάλαι ποτέ «συνδικαλιστικό της ασφάλειας» και
ίσως στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε κάποιοι νεότεροι μπάτσοι και εργοδότες με παρότρυνση
των γηραιότερων που έχουν ζήσει τις «χρυσές μετεμφυλιακές εποχές και την εθνοσωτήριο επανάσταση της 21ης Απριλίου» να σκέφτηκαν πως μια κατάδυση στα βοθρολύματα του παρελθόντος πιθανόν
και να τους απέφερε θησαυρούς. Τους θησαυρούς της γνώσης παλαιοτέρων σκοτεινών περιόδων της
ελληνικής ιστορίας όπου οι εργοδότες σχεδίαζαν από κοινού με την ασφάλεια και τις μυστικές υπηρεσίες την εργατική πολιτική του κράτους που αφορούσε τα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές.
Κι είναι απόλυτα λογικό με τόσους ακροδεξιούς, χουντικούς και φιλοχουντικούς υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές (Σαμαράς, Πλεύρης, Βορίδης, Γεωργιάδης, Μπαλτάκος…) κι ένα ισχυρό φασιστικό ρεύμα στην ελληνική αστυνομία που διατρανώνει τη θέση του σε κάθε εκλογική αναμέτρηση
κάποιοι να ονειρεύονται την αναβίωση του «συνδικαλιστικού της ασφάλειας» την πάταξη του αναρχοκομμουνιστικού συνδικαλιστικού κινδύνου και την εγκληματοποίηση του συνδικαλισμού βάσης της
οριζοντιότητας και της αντιιεραρχίας, με παλιές δοκιμασμένες μετεμφυλιακές μεθόδους, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα.
Ανατριχιάσατε;

Οι λεξεις και το νοημα τους
Απονοηματοδότηση και Επανανοηματοδότηση.
Ενισχυτικά παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το κείμενο «Οι λέξεις και το νόημα τους στη δυστοπική κοινωνία» που δημοσιεύτηκε στο φύλλο 22 (καλοκαίρι 2013) της εφημερίδας δρόμου Άπατρις:
«Το πρώτο πράγμα που κάνει μια ολοκληρωτική κυβέρνηση, ένα φασιστικό καθεστώς προκειμένου
να χειραγωγεί τους υπηκόους του είναι να διαστρεβλώνει το νόημα των λέξεων ή να αλλάζει τις «ενοχλητικές» λέξεις και νοήματα προς το... ευπρεπέστερο. [...] Στις θεωρίες του περί πειθαρχίας ο Φουκό
υποστηρίζει ότι η ισχύς και η πειθαρχία είναι πανταχού παρούσες σε δημοκρατίες και σε δικτατορίες.
Η γλώσσα ναρκοθετείται από τους εχθρούς της σκέψης και των ιδεών. Η Newspeak του «1984» μεταμφιέζεται σε λόγο της πολιτικής ορθότητας τώρα. Ο καπιταλισμός φέρει το «καλλιτεχνικό» όνομα
«οικονομία της αγοράς». Ο ιμπεριαλισμός λέγεται «παγκοσμιοποίηση», οι χώρες θύματα του ιμπεριαλισμού αποκαλούνται «χώρες υπό ανάπτυξη», η φτώχεια αποκαλείται «οικονομική στενότητα» και οι
φτωχοί «άνθρωποι με ανεπαρκείς πόρους». Το «δικαίωμα» του αφεντικού να απολύει όσους και όποτε
γουστάρει χωρίς αποζημίωση ή όποια άλλη υποχρέωση ονομάζεται «ευελιξία της αγοράς εργασίας», οι
εργαζόμενοι αποκαλούνται «απασχολήσιμοι» και η εργασία «απασχόληση». Η λεηλασία των δημόσιων χρηματικών αποθεμάτων από τους πολιτικούς αντί για κλοπή, ονομάζεται «αθέμιτος πλουτισμός»,
ο ίδιος ο θάνατος όταν αναφερόμαστε σε αυτόν λέμε «το μοιραίο». Όταν πέφτει το Χρηματιστήριο,
λέγεται ότι σημειώθηκε «αρνητική άνοδος». Οι νεκροί στρατιώτες στα πεδία των σύγχρονων πολέμων
είναι απλά «απώλειες» και οι απλοί πολίτες που σκοτώνονται χωρίς να φταίνε σε τίποτα «παράπλευρες
απώλειες». Τα βασανιστήρια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αστυνομικά τμήματα αποκαλούνται «ψυχολογικές πιέσεις» και το νέο αυτό επανανοηματικό λεξικό δεν έχει τελειωμό.»
Με την ίδια ακριβώς επανανοηματική λογική οι οριζόντιες, αντιιεραρχικές, εργατικές συλλογικότητες, τα μαχητικά σωματεία και οι συνδικαλιστές βάσης καταγγέλλονται ως εγκληματικές οργανώσεις
από ένα εργοδοτικό συρφετό και το προσκείμενο σε αυτούς αντιδραστικό πλέγμα που τους στηρίζει.
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Τα κοινωνικο-πολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των λίγων προσπαθούν λυσσαλέα να
απονοηματοδοτήσουν, να μπερδέψουν και εν τέλει να χειραγωγήσουν τις λέξεις και το νόημά τους.
Η εργατική τάξη, αποξενωμένη άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο από τη συνείδησή της, στη
συντριπτική της πλειοψηφία ξεπουλημένη από την πολιτική και τη συνδικαλιστική της ηγεσία, εγκλωβισμένη σε μια κάθετη και ιεραρχική ανάγνωση της πραγματικότητας αλλά και της καθημερινότητας
βιώνει τη μνημονιακή περίοδο είτε με μικρά και έντονα ξεσπάσματα (ειδικά στις αρχές του μνημονίου)
είτε με μια στρεβλή Ιώβεια ανοχή και καρτερικότητα είτε κανιβαλίζοντας ενάντια στους φτωχότερους,
όπως οι φασίστες και το λούμπεν προλεταριάτο μαζί με τα πιο καθυστερημένα, οπισθοδρομικά και
μικροαστικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας ενάντια στους μετανάστες.
Εμείς, οι συνδικαλιστές βάσης, από την πλευρά μας καταθέτουμε μια νέα κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική και πολιτιστική αφήγηση με πυλώνες την αυτοοργάνωση, την οριζοντιότητα και την αντιιεραρχία. Μια αφήγηση που εναντιώνεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που δεν διαχωρίζει τους εργαζόμενους και τους άνεργους με γνώμονα τη φυλή, τη θρησκεία, το χρώμα, το φύλο
ή τη σεξουαλική προτίμηση. Συνθέτουμε και συνδιαμορφώνουμε στην καθημερινότητά μας τη θεωρία
και την πράξη, την ανάλυση και τη δράση, συγκροτούμαστε με άξονα τη διαρκή μας συνέλευση όπου
η αυτομόρφωση, η ανταλλαγή εμπειριών και ο κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της συνδικαλιστικής
μας δράσης μετατρέπει αργά και σταθερά όλα μας τα μέλη σε στελέχη ικανά να εκπροσωπήσουν τα
σωματεία μας οπουδήποτε χρειαστεί.
Τα μέλη μας, κόντρα στο ρεύμα και στη διάχυτη ηττοπάθεια καταγγέλλουν την εργοδοτική αυθαιρεσία στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, οργανώνουν παρεμβάσεις σε καταστήματα και επιχειρήσεις που καταπατούν την εργατική νομοθεσία, σηκώνουν κεφάλι σε εργοδότες
που διαπράττουν ποινικά αδικήματα όπως βιαιοπραγίες, τραμπουκισμούς, ξυλοδαρμούς, εκφοβισμό,
τρομοκρατία, στέκονται με αλληλεγγύη ό ένας δίπλα στο αγώνα του άλλου. Και γι’ αυτούς ακριβώς
τους λόγους, γι’ αυτή ακριβώς τη δράση, όσοι μας αντιμάχονται προσπαθούν να αντιστρέψουν την
πραγματικότητα. Όμως, εμείς θα είμαστε εκεί να τους χαλάμε την «σούπα». Θα μας βρίσκουν συνεχώς
απέναντί τους, κόντρα στις λογικές της «εργασιακής ειρήνης» και των «κοινωνικών εταίρων» να ρίχνουμε φως στη φτιασιδωμένη τους εικόνα, να δημοσιοποιούμε τις πλεκτάνες τους, να μπλοκάρουμε
τις «αναδιαρθρώσεις» και τα σχέδια της «ανάπτυξής» τους.

28

επιλογοσ
Μνημη
Εναντια στη ληθη
& τη διαστρεβλωση.

Το «συνδικαλιστικο της ασφαλειας»
Το φαινόμενο της αστυνόμευσης όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων των πολιτών του ελληνικού
κράτους είναι πολύ παλιό. Ειδικά για το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα άρχισε να θεσμοθετείται από την περίοδο της παγκαλικής δικτατορίας (Νομοθετικό Διάταγμα - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α
265/23.09.1925: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ). Για να φτάσει σε πλήρη
οργανωτική ακμή στην διάρκεια της βασιλομεταξικής δικτατορίας.
Εννοείται, ότι θα συνεχιστεί και μετά το 1949 μέχρι των ημερών μας, με διαφορετικές κατά καιρούς
μορφές.
Η τρομοκρατική δράση των αστυνομικών και των παραστυνομικών οργάνων, ειδικά στο εργατικό,
(αλλά και στο φοιτητικό) κίνημα, θα μείνει στην ιστορία. Στην κυριολεξία μιλάμε για ένα παρακράτος,
που θα λειτουργήσει έξω από κάθε συνταγματική νομιμότητα και θα αποτελέσει πηγή διαρκούς πολιτικής ανωμαλίας. Ίσως μόνο ο όρος «Παρασύνταγμα», όρος που εισήχθη από τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νίκο Αλιβιζάτο στο βιβλίο του «Πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974 – Όψεις της
ελληνικής εμπειρίας», είναι σε θέση να δώσει σε μεγάλο βαθμό κάποια ερμηνευτικά εργαλεία για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η συγκεκριμένη αστυνόμευση.
Το ζήτημα της ανάμειξης του κράτους στα σωματεία και στις λειτουργίες τους, είναι κοινό σε όλες
σχεδόν τις καπιταλιστικές χώρες, ανεξάρτητα από τον βαθμό της δημοκρατικότητάς τους και παρά τις
αναρίθμητες συνταγματικές και διεθνείς κατοχυρώσεις.
Στην Ελλάδα όμως αυτό το φαινόμενο θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και θα σημαδέψει για
δεκαετίες το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν φτάνει μόνο το γεγονός ότι μετά την εκδίωξη της αριστεράς
από την ΓΣΕΕ το 1928, με το τέταρτο συνέδριο η τριτοβάθμια γενική συνομοσπονδία θα περάσει ολοκληρωτικά υπό κρατικό έλεγχο και τα ανώτερα συνδικαλιστικά στελέχη θα μεταβληθούν σε πειθήνια
όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, σε όργανα των μηχανισμών καταστολής του αστικού κράτους. Δεν
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θα φτάσει η φασιστικοποίηση των συνδικάτων από τη 4η Αυγούστου και στη συνέχεια ο εντεταλμένος
καραμανλικός συνδικαλισμός τύπου Μακρή και Θεοδώρου.
Το κράτος που ανοιχτά ταυτίζει τα συμφέροντά του με αυτά της οικονομικής ολιγαρχίας, χρειάζεται
ακόμα πιο άμεσο έλεγχο. Και έχει δίκιο, αφού διδασκόμενο από την ιστορία γνωρίζει ότι μέσα στην
όξυνση της ταξικής πάλης, στελέχη του κρατικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, μπορεί κάποιες φορές
να περάσουν στην αντίπερα όχθη και να σταθούν μαζί με τους συναδέλφους τους στην πάλη για τις
διεκδικήσεις τους. Κάθε συνδικαλιστής, όσο έμπιστος και να είναι για την εργοδοσία, είναι εν γένει
ύποπτος. Είναι εν δυνάμει ανατροπέας των ταξικών συσχετισμών.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θα δημιουργηθεί στην γενική ασφάλεια ειδικό τμήμα παρακολούθησης του συνδικαλιστικού κινήματος. Είναι το περίφημο «συνδικαλιστικό της ασφάλειας».
Τα όργανά του, θα παρίστανται ανενόχλητα στις συνελεύσεις των σωματείων μέχρι και το τέλος της
δικτατορίας. Όργανα που θα προέρχονται είτε από τον χώρο της αστυνομίας, είτε από των χώρο του
παρακράτους, κυρίως από λούμπεν, παρακμιακά και υποκοσμιακά στοιχεία που κατά καιρούς εξέβραζε
και εκβράζει η ελληνική κοινωνία.
(Ανάλογο τμήμα υπήρχε και για το φοιτητικό κίνημα. Το περίφημο «φοιτητικό της ασφάλειας» που
«μεγαλούργησε» στην διάρκεια της χούντας).
Πριν περάσουμε σε κάποια χαρακτηριστικά ντοκουμέντα, τρεις παρατηρήσεις:
-Το «συνδικαλιστικό της ασφάλειας» στελεχωνόταν από επιλεγμένους αστυνομικούς, από άτομα
χωρίς ηθικούς ή άλλους φραγμούς. Είχαν σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που προσέφεραν ασυδοσία
στην δράση τους στο χώρο του υποκόσμου. Πολλοί από αυτούς θα διαπρέψουν στην προστασία του
εμπορίου λευκής σαρκός, ναρκωτικών και σε κάθε είδους παρανομία.
Αφήγηση.
Ένα από τα στελέχη του οικοδομικού συνδικαλισμού στην δεκαετία του 1960, ο Μπάμπης Δρακόπουλος από το σωματείο των πλακάδων, γράφει για το «συνδικαλιστικό της ασφάλειας»:
Το "συνδικαλιστικό της ασφάλειας" στελέχωναν διάφορα αποβράσματα με κύριο προσόν τον αγοραίο αντικομμουνισμό σε συνεργασία με εργατοπατέρες, παρακρατικούς και τους συνεργάτες των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Δηλαδή, διάφοροι τύποι είτε από τις τάξεις της αστυνομίας, είτε έξω
από αυτή, που όμως ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να διαπράξουν οποιοδήποτε έγκλημα.
Κάθε φορά που υπήρχε μια αγωνιστική κινητοποίηση έθεταν κι ένα προβοκατόρικο σχέδιο σε εφαρμογή. Οι οικοδόμοι πολύ γρήγορα κατάλαβαν τι γίνεται και οργάνωναν κάθε φορά με απίστευτη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα την περιφρούρηση και την εξουδετέρωση των σχεδίων του "συνδικαλιστικού της ασφάλειας". Πολλές φορές οι προσπάθειες τους κατέληγαν σε φιάσκο. Έτσι, έκτος των άλλων,
υπήρχε και μια "βεντέτα" μεταξύ οικοδόμων και ασφαλιτών. Είναι αμέτρητες οι φορές που τους ρεζιλεύαμε ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου με διάφορες κατηγορίες μας προσήγαγαν σιδηροδέσμιους και αντί
να μας καταδικάσουν, τους "καταδικάζαμε"... εμείς. Χώρια την κατσάδα που τρώγανε από την έδρα.
Εδώ να σημειώσουμε ότι οι οικοδόμοι έδειξαν μια επίσης απίθανη ευαισθησία και αλληλεγγύη προς
το φοιτητικό κίνημα, ειδικότερα μετά τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα. Όσο κι αν φανεί υπερβολικό, κάθε φορά που το φοιτητικό κίνημα είχε εκδήλωση, αυθόρμητα άδειαζαν οι πιάτσες και οι συνάδελφοι έτρεχαν να προστατέψουν τα παιδιά από τους δολοφόνους του «φοιτητικού της ασφάλειας».
Το "συνδικαλιστικό της ασφάλειας" έπαιρνε οδηγίες απευθείας από τα υπουργεία Δημοσίας Τάξεως,
Εργασίας και Εξωτερικών, ενώ ο επιχειρησιακός συνδυασμός ήταν της αρμοδιότητας της διεύθυνσης
του παρακράτους με έδρα την Κ.Υ.Π. Δεν ήταν λίγες οι φορές που συνδικαλιστικά στελέχη, κυρίως συνεργαζόμενοι με συναδέλφους τους της Ε.Δ.Α, οδηγούνταν στην Κ.Υ.Π για ανάκριση, εκφοβισμό αλλά
και για δελεαστικές προτάσεις ... συνεργασίας για το καλό της πατρίδος!
Όλες οι κινήσεις των δραστήριων οικοδόμων ήταν υπό παρακολούθηση. Δηλαδή, έφευγες πολλές
φορές, με «σωματοφύλακα» από το σπίτι σου που σε ακολουθούσε στην πιάτσα, στη συνέχεια στον
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τόπο δουλειάς, το απόγευμα πάλι στην πιάτσα και μετά στα γραφεία του σωματείου ή της Ε.Δ.Α και τέλος
και πάλι ως το σπίτι. Με πρόσχημα την τήρηση της εννόμου τάξεως είχαν πάντα οργανωμένη, σε στιλ
ταγμάτων εφόδου, παρουσία στις συνελεύσεις, τις συγκεντρώσεις και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Συνήθως πάντα στις εκδηλώσεις εμφανίζονταν με επικεφαλής τον διαβόητο Παπασπύρου, ένα κομπλεξικό ανθρωπάκι, 1,60 ήταν δεν ήταν στο ύψος, λαλίστατο ... αλλά έτοιμο για οποιοδήποτε έγκλημα
πάρει διαταγή! Πίσω από την κουστωδία των ένστολων υπήρχαν πάντα διάφοροι ροπαλοφόροι που
ήταν ανακατεμένοι ασφαλίτες, χαφιέδες, τρόφιμοι του παρακράτους, όπως «Αντικομμουνιστική σταυροφορία» κλπ.
Για ένα διάστημα οι χαφιέδες του «συνδικαλιστικού» διεκδικούσαν να παρευρίσκονται μέσα στις
αίθουσες των συνελεύσεων και να παρακολουθούν τις εργασίες του σώματος. Οι οικοδόμοι αγωνίστηκαν ώσπου τους πέταξαν έξω. Το ωραίο είναι ότι, αφού ήρθε η Ένωση Κέντρου στην Κυβέρνηση, ο
μεγάλος δημοκράτης ... Γεώργιος Παπανδρέου απαγόρευσε μεν να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, αλλά
για λόγους ... τάξεως να βρίσκονται στην είσοδο!
Στις πιάτσες είχαν βάλει βάρδιες που παρακολουθούσαν τα πάντα. Τους είχαμε βγάλει και παρατσούκλια. Δεν χάναμε δε ευκαιρία να τους γελοιοποιούμε με τους πιο απίθανους τρόπους, π.χ. κάναμε πως ...
συνωμοτούμε και φεύγαμε τάχα για ποιος ξέρει πού. Αφού περπατούσαμε κανένα πεντάλεπτο γύρω από
την Ομόνοια, βρισκόμαστε όλοι στα υπόγεια ουρητήρια επί το έργον κατά σειράν κι έπεφτε το γέλιο
της αρκούδας.
Ποιος δεν θυμάται τον Γιάννη τον Αρκούδα, ήταν και πολύτεκνος και τον λυπόμασταν, ποιος δεν
θυμάται την Ραμόνα, τον Σάκη τον Φυτά, τον Πέτρο εκ Καλλιδρομίου, ένας κι ένας, αστέρια του «συνδικαλιστικού της ασφάλειας».
Το πλήρες κείμενο του επιλόγου είναι αναρτημένα στο Μέτωπο Ιστορίας, metwpoistorias.blogspot.gr
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