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Καταγγελία για το όργιο αυταρχισμού  

από την εργοδοσία της εταιρείας VresNET 

Καταδικάζουμε τον εργοδότη της εταιρείας VresNET (εταιρεία τηλεφωνικού καταλόγου στην 

Καλλιθέα), ο οποίος απέλυσε έγκυο εργαζόμενη στον έβδομο μήνα εγκυμοσύνης και στην 

συνέχεια απέλυσε τρεις ακόμα εργαζόμενους από την εταιρεία που τόλμησαν να μιλήσουν για το 

αυτονόητο, υπερασπιζόμενοι τη συνάδελφό τους. 

Στη συνέχεια, και σε ένα όργιο αυταρχισμού, ο εργοδότης πρόσφατα προχώρησε και σε 

μηνύσεις. Μια σε συνάδελφο μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ και μια στην συνάδελφο που κατέθεσε 

υπέρ της εργαζόμενης εγκύου στην επιθεώρηση εργασίας! Οι δύο εργαζόμενοι που μηνύονται 

για την αυτονόητη συμπαράστασή τους στην απολυμένη, είναι μέλη της πρωτοβουλίας 

RADICAL IT και συμμετέχουν στο συνδικάτο ΣΕΤΗΠ. Ταυτόχρονα μήνυσε και την απολυμένη 

εργαζόμενη επειδή αντιστάθηκε στην εργοδοτική αυθαιρεσία 

Αλλά δεν σταμάτησε εδώ! Άσκησε μήνυση και εναντίον ολόκληρου του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ 

Θεσσαλονίκης, ενός εκ των δεκάδων σωματείων που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους. Αυτό το 

γεγονός είχε ως αποτέλεσμα την κράτηση στο Α.Τ. Τούμπας της προέδρου της Α’ ΕΛΜΕ 

Θεσσαλονίκης και του αντιπροέδρου για ώρες, ενώ αναζητούνταν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.  

Είναι απαράδεκτο κάθε φορά που ένας αυταρχικός εργοδότης μηνύει για “συκοφαντική 

δυσφήμιση” όσους διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν τις αυθαιρεσίες του, να βρίσκονται 

συνδικαλιστές στα κρατητήρια! 

Η αδιαλλαξία της εργοδοσίας πάει πακέτο με την επίθεση στη μητρότητα, όπως με την 

πρόσφατη απόφαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση 

ομαδικών απολύσεων μπορούν να συμπεριληφθούν και γυναίκες σε εγκυμοσύνη), αλλά και με 

την τρομοκράτηση των εργαζόμενων, πρακτικές που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες από το 

εργατικό κίνημα.  

Καταδικάζουμε  με τον πιο έντονο τρόπο τις διώξεις εναντίον εργαζομένων που 

αντιστέκονται, τις διώξεις εναντίον του συνδικαλιστικού κινήματος. Εκφράζουμε την 

αμέριστη συμπαράστασή μας  στην Α.Μ., στους άλλους  εργαζόμενους εναντίον των 

οποίων ασκήθηκαν μηνύσεις από τον ιδιοκτήτη της Vresnet και στα μέλη του ΔΣ της Α΄ 

ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Η δίωξη και σύλληψη των μελών του ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ 

Θεσσαλονίκης είναι χτύπημα στο συνδικαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων.  

Το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων! Κανένας 

εργαζόμενος μόνος του στην αυθαιρεσία κάθε εργοδότη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα! 
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Η προσπάθεια τρομοκράτησης των σωματείων εκ μέρους της όποιας εργοδοσίας, θα 

πέσει για άλλη μια φορά στο κενό. Θεωρούμε απαράδεκτη την ποινικοποίηση έκφρασης 

αλληλεγγύης σε εργαζόμενους που διώκονται. 

●    Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των μηνύσεων! Κάτω τα χέρια από όποιον 

σηκώνει κεφάλι! 

●    Απαιτούμε την πλήρη δικαίωση της απολυμένης εργαζόμενης και των άλλων 

απολυμένων! Σεβασμό στη μητρότητα και τα δικαιώματα των γυναικών! 

Ο Σύλλογός μας προσυπογράφει το ψήφισμα της Α ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης (το οποίο 

παραθέτουμε παρακάτω), για το οποίο διώκονται οι συνάδελφοι και καλούμε να σταματήσει 

αμέσως η δίωξη τους!     

Καταγγελία για μηνύσεις σε συνδικαλιστές από την εργοδοσία της VresNET 

Καταδικάζουμε τον εργοδότη της εταιρείας VresNET (εταιρεία τηλεφωνικού καταλόγου στην 
Καλλιθέα) Ηρακλή Μπάμζα, ο οποίος απέλυσε έγκυο εργαζόμενη στον έβδομο μήνα εγκυμοσύνης 
και στην συνέχεια απέλυσε τρεις ακόμα εργαζόμενους από την εταιρεία που τόλμησαν να 
μιλήσουν για το αυτονόητο, υπερασπιζόμενοι τη συνάδελφό τους. 

Όμως το βαρέλι δεν έχει πάτο! Ο εργοδότης πρόσφατα προχώρησε και σε μηνύσεις. Μια σε 
συνάδελφο μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ και μια στην συνάδελφο που κατέθεσε υπέρ της 
εργαζόμενης εγκύου στην επιθεώρηση εργασίας! Οι δύο εργαζόμενοι που μηνύονται για την 
αυτονόητη συμπαράστασή τους στην απολυμένη, είναι μέλη της πρωτοβουλίας RADICAL IT και 
συμμετέχουν στο κλασικό συνδικάτο ΣΕΤΗΠ. Ταυτόχρονα μήνυσε και την απολυμένη εργαζόμενη 
επειδή αντιστάθηκε στην εργοδοτική αυθαιρεσία. 

Η αδιαλλαξία της εργοδοσίας πάει πακέτο με την επίθεση στη μητρότητα και με την 
τρομοκράτηση των εργαζόμενων, πρακτικές που δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες από το 
εργατικό κίνημα. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην απολυμένη εργαζόμενη και στους εργαζόμενους που 
μηνύθηκαν. Δηλώνουμε την στήριξη μας σε κάθε εργαζόμενο που διεκδικεί τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας του, που παλεύει ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, που υπερασπίζεται 
τα εργατικά δικαιώματα. 

Απαιτούμε 

• Την άμεση απόσυρση των μηνύσεων , η τρομοκρατία δεν θα περάσει 

• Την πλήρη δικαίωση της απολυμένης εργαζόμενης. Κάτω τα χέρια από την μητρότητα και 
από τα δικαιώματα των γυναικών!  

Δε μας φοβίζουν μας εξοργίζουν! Με συλλογικούς αγώνες σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία. 
 


