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Σάββατο 10 Νοέμβρη 2018. Ο συνάδελφος διανομέας Ν.Α επιστρέφει στο μηχανάκι του μετά από παράδοση 
παραγγελίας στο Κολωνάκι. Εκεί συναντά έναν «φουσκωτό». Ο «φουσκωτός» αρχικά προσπάθησε να του αφαιρέσει 

τα κλειδιά από το μηχανάκι όμως δεν τα κατάφερε και  συνέχισε με απειλές του στυλ «αν δεν είχαμε το δικαστήριο 
θα είχες φάει ξύλο» και «θα σε πετάξουμε από το μπαλκόνι σου, μόλις τελειώσει το δικαστήριο». Στο τέλος έριξε και 
μια κλωτσιά στο μηχανάκι καθώς ο συνάδελφος αποχωρούσε. Ο εν λόγω «φουσκωτός» μας είναι γνώριμος. Πρίν από 
περίπου ένα χρόνο, στις 17/10/17, μαζί με ακόμα έναν «άγνωστο» ίδιας σωματικής διάπλασης και τον Βασίλη Τσαρουχά, 
συνιδιοκτήτη στην αλυσίδα καταστημάτων «ο Πρόεδρος»,τον είχε απειλήσεικαι πάλι. Αιτία, ήταν η αγωγή που έχει 
καταθέσει ο εργαζόμενος για οφειλόμενα δεδουλευμένα περίπου δύο ετών σε καταστήματα της αλυσίδας «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ» 
στα Μελίσσια και στο Μοσχάτο. Ο συνάδελφος συνεχίζει να διεκδικεί δικαστικά τα δεδουλευμένα του και έχει καταθέσει 
μηνύσεις για τις απειλές που δέχτηκε.

Μετά τις πρώτες απειλές, το σωματείο δημοσιοποίησε άμεσα το γεγονός, στήριξε το συνάδελφο και με στάση 
εργασίας το Σάββατο 1η Νοέμβρη 2017 πραγματοποιήσαμεδύο παρεμβάσεις στα ψητοπωλεία «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ», 

στο Χολαργό και στα Μελίσσια, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. Ο Β. Τσαρούχας αντί να συμμορφωθεί με την 
εργατική νομοθεσία και να «ρίξει τους τόνους»επέδειξε περίσσιο θράσος και επέλεξε να περάσει και πάλι στην επίθεση, 
αυτή τη φορά φορώντας την προβιά του «θύματος», καταθέτοντας μήνυση στο σωματείο και στον συνάδελφο Ν.Α. Η 
συγκεκριμένη μήνυση βρίσκεται ακόμη στο προανακριτικό στάδιο. Το σωματείο και ο εργαζόμενος καταθέσαμε με την 
σειρά μας μήνυση στην επιχείρηση, αποδομώντας πρόταση-πρόταση το σύνολο των ψεμμάτων και των συκοφαντιών 
που μας καταλογίζει. Στη μύνηση ο Β. Τσαρούχας μας εγκαλεί για συκοφαντική δυσφήμιση, λόγω και έργω εξύβριση, 
απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση, απειλή, εκβίαση, διατάραξη οικιακής ειρήνης και ψευδή καταμήνυση. Πρόκειται για 
μια ακόμη μήνυση καρμπόν, από αυτές που κατά καιρούς κατατίθενται ενάντια στο σωματείο μας από εργοδότες που 
στριμωγμένοι από τη δημοσιοποίηση των μαφιόζικων μεθόδων τους, προσφεύγουν στην αντιστροφή της πραγματικότητας 
κι από θύτες εμφανίζονται ως θύματα. Πρόκειται για μηνύσεις που έχουν όλες καταπέσει, όμως αποδεικνύουν πως μια 
μερίδα εργοδοτών κι ένα τμήμα του κρατικού μηχανισμού επιχειρούν απεγνωσμένα εδώ και χρόνια να παρουσιάσουν 
το σωματείο μας, τη Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, ως συμμορία που τρομοκρατεί εργοδότες 
προκειμένου να τους αποσπάσει  χρήματα κι όχι ως ένα μαχητικό σωματείο της εργατικής τάξης που ζητά να εφαρμόζεται 
η εργατική νομοθεσία και να πληρώνονται οι εργαζόμενοι το νόμιμο μισθό τους. Πέρα όμως από τον πόλεμο λάσπης, 
η εργαζόμενη κοινωνία γνωρίζει από πρώτο χέρι, ποιοί είναι οι εκβιαστές, οι τρομοκράτες, αυτοί που απειλούν και 
επιστρατεύουν μπράβους φασίστες και μαφία εναντίον των εργαζομένων και ειδικότερα σε όσους/ες διεκδικούν και 
σηκώνουν κεφάλι.

Επιστρέφοντας στον «Πρόεδρο», ένδειξη της φερεγγυότητας της επιχείρησης αποτελεί το γεγονός πως στους ελέγχους 
που πραγματοποίησε το αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από αίτημα του σωματείου μας, βρήκε 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και στα έξι καταστήματα της αλυσίδας «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ». Τζακ ποτ λοιπόν για τον 
«ΠΡΟΕΔΡΟ», αφού έπιασε έξι στα έξι. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη γνωρίζαμε. Πως στα 
καταστήματα «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ» βασιλεύει η εργοδοτική αυθαιρεσία. Κι αν δεν προχωρούσε σε απειλές και τραμπουκισμούς 
δεν θα ήταν παρά ένας ακόμη κλασικός μνημονιακός εργοδότης, μιας και η καταστρατήγηση των εργασιακών κεκτημένων 
έχει γίνει καθεστώς στον κλάδο της (ταχυ)εστίασης. Ένα καθεστώς που το μαχητικό, ακηδεμόνευτο εργατικό κίνημα έχει 
θέσει ως στόχο να τερματίσει.

ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕ 

Οι απειλές και οι τραμπουκισμοί του Β. Τσαρουχά εναντίον του συναδέλφου μας δεν αποτελούν μεμονωμένο γεγονός. 
Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι σε άλλα καταστήματα που έχουν δεχτεί ανάλογη «περιποίηση». Τον Ιούνη του 

2018, συνάδελφος διανομέας στο κατάστημα HOT HOT Ν. Φιλαδέλφειας, δέχτηκε επίθεση από «αγνώστους», κατά την 
παράδοση μιας ψεύτικης παραγγελίας. Εντελώς τυχαία και σε αυτή την περίπτωση ο συνάδελφος διεκδικεί δεδουλευμένα 
και ο εργοδότης τον είχε απειλήσει για την σωματική του ακεραιότητα ενώπιων των συναδέλφων του. Ταυτόχρονα, 
δεκάδες είναι οι καταγγελίες εργαζομένων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για απειλές, βιαιοπραγίες, βασανιστήρια 
(φούρνος στην Σαλαμίνα), ενώ οι πυροβολισμοί εναντίον των μεταναστών εργατών γης στα φραουλοχώραφα του 
Βαγγελάτου στην Μανωλάδα ήταν η κορυφή του παγόβουνου της εργοδοτικής βίας. Η βία των τραμπούκων εργοδοτών 
ξεσπάει κάθε φορά που εργάτες και εργάτριες διεκδικούν για τους εαυτούς τους αλλά και για τους συναδέλφους τους, 
καλύτερες συνθήκες εργασίας και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. 

Η κατακρεούργηση των εργατικών δικαιωμάτων μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές, η υψηλή ανεργία  και η ανασφάλεια 
της εργατικής τάξης για το αύριο, όπλισαν με αλαζονεία διάφορους τραμπούκους εργοδότες. Καθοδηγούμενοι από 

τη λιγούρα τους για όλο και περισσότερα κέρδη,συμπεριφέρονται ως αφέντες σε γαλέρες κι εγκαθιδρύουν καθεστώτα 



τρόμου προκειμένου  να εκμεταλλεύονται στυγνά τους εργαζόμενους διασφαλίζοντας την σιωπή και την υποταγή τους. 
Ταυτόχρονα η υποστελέχωση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών μετατρέπει την αγορά εργασίας σε αρένα όπου οι 
εργαζόμενοι μοιάζει να είμαστε μόνοι απέναντιστα λιοντάρια της εργοδοσίας. 

Είναι γεγονός πως σε πολλούς κλάδους -μαζικής και ανειδίκευτης- εργασίας η εργοδοτική ασυδοσία και οι αυθαιρεσίες 
έχουν γίνει καθεστώς: εικονικές συμβάσεις εργασίας, μισθοί και μεροκάματα μικρότερα κι από την εθνική συλλογική 

σύμβαση, απλήρωτα δώρα και επιδόματα, απλήρωτες υπερωρίες, άσχημες κι αλλαζονικές συμπεριφορές...σεξισμός, 
ρατσισμός και η λίστα δεν έχει τελειωμό...

Ένα ακόμη κομβικό σημείο που εξηγεί τον πολλαπλασιασμό του φαινομένου της εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας 
είναι οι ανομολόγητες σχέσεις μερίδας αφεντικών της (ταχυ)εστίασης- και όχι μόνο- με την μαφία. Πρόκειται για μια 

βαθιά ριζωμένη, ιδιόμορφη, συχνά οργανική σχέση που καλλιεργείται συστηματικά και αφορά κάποια από τ’ αφεντικά 
του κλάδου και τον «κόσμο της νύχτας». Μια σχέση αλληλοτροφοδοτούμενη, με τους ρόλους εργοδότη και μαφιόζου 
να εναλλάσσονται ή πολλές φορές να ταυτίζονται. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μαγαζιών που αποτελούν βιτρίνες για το 
ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο οι δραστηριότητες αυτές βρίσκουν «καταφύγιο» 
ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στα αφεντικά να νομιμοποιούν τα «αδήλωτα» κέρδη τους μέσω «επενδύσεων» στις 
επιχειρήσεις τους. Κατ’ επέκταση, οποιαδήποτε εργατική διεκδίκηση σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις έρχεται αναπόφευκτα 
αντιμέτωπη με τις μαφιόζικες μεθόδους των μπράβων που πλέον έγιναν «εργοδότες»...

Φυσικά, όλα όσα περιγράφουμε δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τέτοια άνεση χωρίς την αγαστή 
συνεργασία διεφθαρμένων θυλάκων της αστυνομίας, αξιωματικοί της οποίας πολλές φορές συλλαμβάνονται ακόμα 

και ως ηγετικά στελέχη τέτοιων κυκλωμάτων.

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ  - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  

Επί πρόσθετα, οι τραμπούκοι εργοδότες για να διαφαλίσουν το καθεστώς τρόμου, στηρίζονται στην διάσπαση, 
στην απομόνωνση, στην εξατομίκευση και την παραίτηση των εργαζομένων. Το σωματείο μας η ΣΒΕΟΔ, όπως 

και κάθε ταξικό σωματείο, είναι εδώ για να τους «χαλάνε την σούπα». Είναι εδώ για να υπερασπίζονται αυτούς 
και αυτές που σηκώνουν το ανάστημά τους. Ιστορικά το καπιταλιστικό σύστημα κινητοποιούσε τις εφεδρείες 
του (φασίστες και μπράβους) για να καταπνίξει ταξικές διεκδικήσεις και το εργατικό κίνημα πάντοτε απαντούσε 
αναλόγως, χωρίς να στρέφει και το άλλο μάγουλο. Η εργατική τάξη έχει μάθει να στέκεται αγέρωχα απέναντι στον 
τρόμο και τις απειλές, σε εποχές ακόμα πιο δύσκολες από τη σημερινή, ξέρει πως η αξιοπρέπειά της πηγάζει βαθιά 
μέσα από τον κάθε εργάτη και εργάτρια. Για μας, η εργοδοτική τρομοκρατία όχι μόνο δεν στέκεται εμπόδιο αλλά 
αποτελεί την επιβεβαίωση των δίκαιων αιτημάτων μας, στο στόχο μας για χειραφέτηση και απελευθέρωση από την 
τυραννία της μισθωτής σκλαβιάς, τότε και σήμερα.

Τα σωματεία, οργανικό κομμάτι και εκφραστής των οραμάτων, των ανησυχιών και των διεκδικήσεων της 
εργατικής τάξης συγκροτήθηκαν ιστορικά για αυτόν ακριβώς τον λόγο: για να μην είναι κανένας εργάτης και 

καμία εργάτρια μόνοι απέναντι στον φόβο των εργοδοτών. Και ως σωματείο βάσης αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να 
εξακολουθήσουμε να κάνουμε.

καθε απειλή εναντιον του συναδελΦου
ειναι απειλή εναντιον του σωματειου και τήσ ταξή μασ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ - ΔΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ,
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΑ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου 
Για επικοινωνία: Ομήρου Σκυλίτση 10 Εξάρχεια /// Σάββατο & Τρίτη στις 18:00 
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