Την Πέµπτη 15 Σεπτέµβρη του 2011 και ώρα 7:00
το απόγευµα η Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών ∆ικύκλου
υποστηριζόµενη από αλληλέγγυα σωµατεία και άτοµα πραγµατοποίησε
την προγραµµατισµένη της παρέµβαση έξω από το ταχυφαγείο “Η Πίτα
της Αλεξάνδρας” στο νούµερο 213 της οµώνυµης οδού.
Ο λόγος; Να διαµαρτυρηθούµε ενάντια στον τραµπουκισµό των
µπράβων του αφεντικού, καθώς τον θεωρούµε ηθικό αυτουργό της
µαφιόζικης επίθεσης που δέχτηκε ο συνάδελφος µας Χρήστος επειδή
διεκδικεί τα εργασιακά του δικαιώµατα. Πριν από την επίθεση των
µπράβων είχαν εκτοξευτεί απειλές όχι µόνο ενάντια στον συνάδελφο
αλλά και προς το σωµατείο. Οι απειλές είχαν στόχο να τον αποθαρρύνουν
προκειµένου να µη διεκδικήσει δικαστικά τα αυτονόητα δικαιωµατά
του. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε πως το εν λόγω κατάστηµα έχει
δεχτεί σωρεία καταγγελιών όσον αφορά παραβάσεις εργατικής και
υγειονοµικής νοµοθεσίας (ανασφάλιστη εργασία- εισφοροδιαφυγήαλλοιωµένα κρέατα). Την ώρα που γράφετε αυτό το κείµενο στην “Πίτα
της Αλεξάνδρας" είναι πιθανό να έχει επιβληθεί προσωρινή ανάκληση
αδείας από την Υγειονοµική Υπηρεσία.
Ενώ λοιπόν η παρέµβαση µας βρισκόταν σε εξέλιξη µε τη συµµετοχή
να πολλαπλασιάζεται και τη µικροφωνική να ανεβάζει την ένταση
της διαµαρτυρίας (χωρίς κανένα παρατράγουδο εκ µέρους των
συγκεντρωµένων και την θετικότατη ανταπόκριση των διερχόµενων
και του κόσµου από τα γύρω µαγαζιά), δεχτήκαµε την “επίσκεψη" των
δυνάµεων καταστολής (ΜΑΤ). Αρχικά, µια διµοιρία παρατάχτηκε µπροστά
από την αριστερή πλευρά της συγκέντρωσης και σε ελάχιστο διάστηµα
µια δεύτερη διµοιρία έστησε ασφυκτικό κλοιό γύρω µας αναγκάζοντάς
µας να ανασυνταχτούµε πίσω από τα πανό µας. Είναι αλήθεια πως σε
τέτοιου τύπου συνδικαλιστικές παρεµβάσεις δεν έχουµε συνηθίσει να
αντιµετωπίζουµε µια τόσο προκλητική και παράλληλα επιθετική στάση
από τα ΜΑΤ. Οι “πραιτωριανοί” ήρθαν για να τροµοκρατήσουν και να
διαλύσουν την συγκέντρωση και όχι για να επιτηρήσουν ή να ελέγξουν
πιθανή παραβατικότητα εκ µέρους µας. Αυτό νοµίζουµε ήταν κοινή
πεποίθηση όλων όσων βρέθηκαν εκεί (σωµατεία, συλλογικότητες
και µεµονωµένοι αλληλέγγυοι). Όταν ζητήσαµε διευκρινήσεις για
το λόγο της παρουσίας τους και παράλληλα απαιτήσαµε την άµεση
αποµάκρυνση τους από την εργατική συγκέντρωση, ο διοικητής
του Α.Τ. Αµπελοκήπων ουσιαστικά δεν είχε απάντηση. Ταυτόχρονα
επικοινωνούσε µε τον ιδιοκτήτη της “Πίτας της Αλεξάνδρας” Τσιµπράκη
που φυσικά δεν είχε τα µούτρα να εµφανιστεί και στο τέλος ψέλισσε
πως “ίσως έχει γίνει µήνυση από το αφεντικό αλλά δεν είµαι σίγουρος".
Εµείς επιµείναµε πως τα ΜΑΤ πρέπει να φύγουν και δηλώσαµε ότι θα
αποχωρήσουµε αφού ολοκληρωθεί η διαµαρτυρία µας. Ο διοικητής
αρχικά αφήνει να εννοηθεί πως τα ΜΑΤ θα αποσυρθούν όµως µόλις
αποµακρύνεται απο κοντά µας, καλύπτεται πίσω από τις διµοιρίες,
αλλάζει γραµµή και µας δίνει 10 λεπτά να διαλυθούµε. Παράλληλα

ĺšŒŘŔŔ ŏŗŘŔŕŏŐŠ:

ĸ ŘŚœŃŋŌŒśŕŗ ŌŖŊňōšřňœ Řřŕ őňřŃŘřŎň «Ĺņřň řŎŗ
īŒŌŔŃœŋŖňŗ» ŊŐň 3 ŅœŌŗ ňœňŘśŃŒŐŘřŕŗ. ĤŌŐřň ňš
ŌŖŊňřŐőš ňřŢŜŎň řŕ ňśŌœřŐőš (Ĭ. ļŘŐŖŃőŎŗ) ŐŘŜŚŖņōŌřŌ šřŐ ŋŌœ řŕœ ŔńŖŌŐ (ňŖšřŐ ŊœŞŖņōŕœřňŐ ňš ŜŖšœŐň)
őňŐ Şŗ ŕ ĿŖŅŘřŕŗ šŜŐ šœŕ ŋŌœ ŌŖŊŃōŌřňŐ ŌőŌņ ňŒŒŃ
őňŐ šřŐ řŕŚ ńőŒŌŝŌ řŕ ŎŜňœŃőŐ Ō řŕ ŕŕņŕ ŜřŢŎŘŌ.
ĸ ĿŖŅŘřŕŗ, ŒšŊŞ řŕŚ ňřŚŜŅňřŕŗ, ńŌŐœŌ ŊŐň ňŖőŌřŕŢŗ
ŅœŌŗ Ōőřšŗ ŌŖŊňŘņňŗ őňŐ ňŕśŃŘŐŘŌ œň ŋŐŌőŋŐőŅŘŌŐ řŕ
ŋņőŐŕ řŕŚ.
ĥŖŏŌ Řřŕ ŘŞňřŌņŕ, ńőňœŌ őňřňŊŌŒŒņŌŗ Řřŕ Ĳĳī őňŐ
ŘřŎœ ŌŐŏŌţŖŎŘŎ ŌŖŊňŘņňŗ. ĵŌ řŕ ŘŞňřŌņŕ ŖňŊňřŕŕŐŅŘňŌ ņň ňŖńŉňŘŎ řŎœ 1Ŏ ĵŃŎ őňŐ ńŌŐřň ňš řŕœ
Ţŕřŕ ŔŚŒŕŋňŖš řŕŚ ĿŖŅŘřŕŚ, ŖňŊňřŕŕŐŅŘňŌ őňŐ
2Ŏ ňŖńŉňŘŎ (ŘřŎœ ŕŕņň ňœňśŌŖšňŘřŌ ňŖňőŃřŞ).
ĻŌ ňŚřš řŕ ŋŐŃŘřŎň ŕ ĿŖŅŘřŕŗ ńŜŌŐ ŔŌőŐœŅŘŌŐ ŋŕŚŒŌŐŃ
ŘŌ ŃŒŒŕ őňřŃŘřŎň. ħŞŗ ŕ ŖţŎœ ŌŖŊŕŋšřŎŗ řŕŚ
ļŘŐŖŃőŎŗ řŕœ ňŖŌœŕŜŒŌņ ŘŚœŌŜţŗ, ňņŖœŌŐ řŎŒńśŞœŕ
řŕœ œńŕ ŌŖŊŕŋšřŎ őňŐ ŋŐňŋņŋŌŐ ŝńňřň ŊŐň řŕœ ĿŖŅŘřŕ.
ļŎ ŌŚřńŖň 31/10/11 ŉŖŌŏŅőňŌ ňōņ Ō řŕ ŘŚœŃŋŌŒśŕ
Řřŕ Ĳĳī īŌŒŕőŅŞœ ŌŌŐŋŅ ŕ ļŘŐŖŃőŎŗ ŌņŜŌ őŃœŌŐ
ńœŘřňœŘŎ ŘřŎœ őňřňŊŊŌŒņň řŕŚ ĿŖŅŘřŕŚ. Ōœ ŌśňœņŘřŎőŌ œň ŋŐőňŐŕŒŕŊŅŘŌŐ řň ňŋŐőňŐšŒŕŊŎřň ňŖšřŐ ŌņŜŌ
ŃŒŒŌŗ ŋŢŕ ŒŎŔŐŖšŏŌŘŌŗ őňřňŊŊŌŒņŌŗ. ĹŌŖŐńœŕŚŌ řŎœ
ňšśňŘŎ řŎŗ ŌŐřŖŕŅŗ ŊŐň 2Ŏ śŕŖŃ.
ļŎœ ŌšŌœŎ ńŖň ŕ ŘŚœŃŋŌŒśŕŗ ŋńŜřŎőŌ řŎŒŌśŞœŐőŅ
őŒŅŘŎ ňš řŕ īŘřŚœŕŐőš ļŅň īŌŒŕőŅŞœ, Řřŕ
ŜţŖŕ řŎŗ œńňŗ řŕŚ ŋŕŚŒŌŐŃŗ, ŊŐň œň ňŖŕŚŘŐňŘřŌņ Řřŕ
řŅň ŖŕőŌŐńœŕŚ œň ňŖňŒŃŉŌŐ őŃŕŐŕ ńŊŊŖňśŕ. ĮőŌņ,
ŕ ŋŐŕŐőŎřŅŗ řŕŚ ī.ļ, Ō ňŖšœřň řŕ ŖţŎœ ňśŌœřŐőš řŕŚ,
řŕœ ļŘŐŖŃőŎ, řŕŚ ńőňœŌ ŘŚŘřŃŘŌŐŗ ŊŐň řŕœ řŖšŕ ŕŚ
ŜŌŐŖņōŌřŌ řŎœ őňřŃŘřňŘŎ Ō řŕ ŘŞňřŌņŕ őňŐ řŕœ őňřŎŊšŖŎŘŌ Şŗ ňŌŐŒŌņ řŕ ŖţŎœ ňśŌœřŐőš řŕŚ... ĸ ĿŖŅŘřŕŗ
ŋŌœ ŃŘŎŘŌ řň ŒšŊŐň řŕŚ Őňŗ őňŐ ŋŌœ ńŜŌŐ œň śŕŉŎŏŌņ
řņŕřň ňš řŐŗ ŝŌŚŋŌņŗ őňřňŊŊŌŒņŌŗ řŕŚ ļŘŐŖŃőŎ.

ĬŏŇ ŘŔ ŗŝŇŘŋŅŔ ŇŖ ŕŔŐšŘŔřŒ ŘŔřőłśŏŗŘŔŒ ŘŇ
ŇŕŇŐłŘŝ ŋŕŝŘńŇŘŇ:

ĹňŖšřŐ ňœřŐŒňŉňœšňŘřŌ řŐ ŘŎňņœŌŐ ŋŐňřŌřňŊńœŎ ŚŎŖŌŘņň, ňš šřŌ ŕŐ ŋŐŕŐőŎřńŗ řŞœ ī.ļ őŃœŕŚœ ŘŚŘřŃŘŌŐŗ
ŘŌ ŌŖŊňōŕńœŕŚŗ ŌœţŐŕœ řŞœ ŖţŎœ ňśŌœřŐőţœ řŕŚŗ;
ĹŞŗ ńœň ňŊňōņ Ō řšŘŌŗ őňřňŊŊŌŒņŌŗ ŘŌ Ĳĳī, ĮŐŏŌţŖŎŘŎ ĮŖŊňŘņňŗ őňŐ ĽŊŌŐŕœŕŐőš, ňŖňńœŌŐ ňœŕŐŜřš;
ĹŞŗ Ōœţ ŚŃŖŜŕŚœ řšŘŌŗ őňřňŊŊŌŒņŌŗ ŕ ļŘŐŖŃőŎŗ
ŘŚœŌŜņōŌŐ œň ňňŘŜŕŒŌņ ňœňŘśŃŒŐŘřŕŚŗ, œň Ŏœ ŒŎŖţœŌŐ ŋţŖň őňŐ œň ŉŖņŘőŌřňŐ ŘŌ œńň ŋŐőňŘřŐőŅ ŋŐňŃŜŎ Ō
ŃŒŒŕŚŗ ŌŖŊňōšŌœŕŚŗ;
İ ŌŐŘśŕŖŕŋŐňśŚŊŅ ŋŌœ ŌņœňŐ ňŋņőŎň ŕŚ ŋŐţőŌřňŐ;
ĪŠ Ŕř ňŕńŐŋ ō ŇŗŘřŒŔŅŇ ŘŔ ŘōőŃŚŝŒŔ ŘōŖ ŊŔřőŋŏłŖ
ŘŔřľŕŗŘŔř;
ĪŠ ŠŘŋ ō ŇŗŘřŒŔŅŇ ŜłśŒŋŏ ŘŔřŖ ŋŕŉŇŌŠŋŒŔřŖ ŗŘŔŒ
ŘŠŔ ŋŕŉŇŗŅŇŖ ŘŔřŖ;
ĭŅŒŇŏ Ŕ ŗřŒŊŏŐŇőŏŗŠŖ ŇŕłŒŔŔŖ, ō śŔšŒŘŇ ŊŋŒ ŘŋőŋŅŝŗŋ ŘŔ ’73 (74 ŉŏŇ ŒŇ ŋŅŇŗŘŋ ŇŐŕŏňŋŅŖ);

και ενώ το κλίµα είναι ήδη φορτισµένο οι µατατζήδες µε εντολή
του Α.Τ Αµπελοκήπων προφασιζόµενοι τη δήθεν µήνυση του
Τσιµπράκη προσάγουν συνάδελφους και αλληλέγγυους που
βρίσκονται έξω από τα πανό και γύρω από την µικροφωνική.
Ο διοικητής του αστυνοµικού τµήµατος Αµπελοκήπων και
τα ΜΑΤ κάνουν ότι µπορούν για να προκαλέσουν τον κόσµο
προκειµένου η κατάσταση να τεθεί εκτός ελέγχου. Σε περίπτωση
σύγκρουσης, λόγω του περιορισµένου χώρου, οι τραυµατισµοί
θα ήταν αναπόφευκτοι. Οι συγκεντρωµένοι απαντήσαµε µε
ψυχραιµία και φωνάζοντας συνθήµατα κρατήσαµε τις θέσεις
µας και δηλώσαµε ότι δεν αποχωρούµε αν δεν αφεθούν όλοι οι
προσαχθέντες. Ο διοικητης αλλά και οι διµοιρίτες ενώ κλήθηκαν
από την µικροφωνική να εµφανιστούν και να µην κρύβονται
πίσω από τους µατατζήδες δεν ξαναεµφανίστηκαν ποτέ.
Για περίπου µία ώρα η κατάσταση φάνταζε αδιέξοδη. Οι
συγκεντρωµένοι συνεχίσαµε να φωνάζουµε συνθήµατα,
καλέσαµε επιτόπου συνέλευση και αποφασίσαµε να στείλουµε
µια επιτροπή στο Α.Τ Αµπελοκήπων για να ενηµερωθούµε για τις
προσαγωγές και να δηλώσουµε τις προθέσεις µας. Εδώ, πρέπει
να επισηµάνουµε πως όσο βρισκόµασταν περικυκλωµένοι
όποιος επιχείρησε να βγει από το χώρο που οριοθετούσαν τα
πανώ προσήχθη µε συνοπτικές διαδικασίες. ∆εν προλάβαµε
να φτάσουµε στο τµήµα και οι προσαχθέντες είχαν ήδη αφεθεί
ελεύθεροι. Από το χώρο της συγκέντρωσης δε, τα ΜΑΤ είχαν
µεταφερθεί στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Λίγο αργότερα αποχωρήσαµε και εµείς φωνάζοντας συνθήµατα
και µε µοτοπορεία επιστρέψαµε στο σωµατείο.
Σαν σωµατείο ∆ΕΝ θέλουµε να µείνουµε σε έναν
λόγο καταγγελτικό και λίγο πολύ αναµενόµενο.
∆ΕΝ µας ξένισε ο ρόλος της αστυνοµίας ούτε
και η συµπεριφορά της. Τα παραδείγµατα των
εργατικών αγώνων που έχουν χτυπηθεί είναι
αµέτρητα και δεν έχουµε την παραµικρή
αυταπάτη ή αµφιβολία για το ρόλο των
δυνάµεων καταστολής. Τον έχουµε βιώσει
άλλωστε σε κάθε είδους παρεµβάσεις αλλά και
στο δρόµο. Είναι φορές µάλιστα που βρεθήκαµε
ταυτόχρονα απέναντι στην αστυνοµία και
στους µπράβους των αφεντικών. Με πρόσχηµα
την κρίση τους (κράτος και αφεντικά) έχουν
ξαµολήσει κάθε είδους κρατικό και παρακρατικό
µηχανισµό που έχουν στη διάθεσή τους για να
κάµψουν τις διεκδικήσεις την καταπιεσµένων.
∆ΕΝ θα µπούµε στην λογική της θυµατοποίησης
καταγγέλλοντας την κοινοβουλευτική χούντα

και τους µηχανισµούς καταστολείς. ∆ΕΝ µας ξαφνιάζει
η αναβαθµισµένη κρατική βία (που προσπαθούν
απεγνωσµένα να παγιωθεί σαν κάτι φυσιολογικό) και
η συµπεριφορά της αστυνοµίας ως ιδιωτικού στρατού
των εκάστοτε µικρών και µεγάλων αφεντικών. ∆ΕΝ θα
µείνουµε µε ανοιχτό το στόµα στην διαπίστωση πως
αφεντικά, αστυνοµία και µπράβοι βρίσκονται πλέον
σε αγαστή συνεργασία για τα κοινά τους συµφέροντα.
Άλλωστε η "προστασία" απόφέρει µεγάλα έσοδα σε
αυτούς που την πουλούν και δεν ανακαλύφθηκε το
2011. Επίσης ∆ΕΝ µας κάνει εντύπωση που ενώ το
κράτος παίρνει µέτρα "ενάντια" στην φοροδιαφυγή
και την εισφοροδιαφυγή (µία από τις µεγαλύτερες
πληγές των ασφαλιστικών ταµείων), οι περισσότερες
“επιχειρήσεις" delivery που λειτουργούν ακόµη και
µέσα στην καρδιά της Αθήνας είναι ο ορισµός της
παρανοµίας είτε της εργατικής νοµοθεσίας είτε του
κοινού ποινικού δικαίου. Από την πλευρά µας ∆ΕΝ ΘΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ και θα συνεχίσουµε να παλεύουµε
για τα αυτονόητα και τα δίκια µας. Με όπλα µας την αλληλεγγύη
την συσπείρωση (πέρα από µικροπολιτικές και κοµµατικά οφέλη)
και την µαζικότητα (να πυκνώσουµε τα εργατικά σωµατεία βάσης)
οφείλουµε να ορθώσουµε το ανάστηµά µας. Πρέπει να δώσουµε
προοπτική και οράµατα νίκης ανακόπτοντας τη λαίλαπα της
καπιταληστρικής επίθεσης. Στην τελική όπως πολύ εύστοχα έχει
γραφτεί, αν δεν ρίξουµε το καπιταληστρικό σύστηµα αξιών θα
πέσει να µας πλακώσει!

Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ
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