
ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Με αφορμή την επίσκεψη των ‘’ράμπο’’, του ΙΚΑ και άλλων Υπηρεσιών στα μαγαζιά 

εστίασης και καφέ καθημερινώς…. 

Απασχόληση νέων στα καφέ 

Το κράτος διώχνει κατά χιλιάδες τα παιδιά μας για να δουλέψουν γκαρσόνια σε άλλες 

χώρες.  Την ίδια στιγμή γίνεται ένα κυνήγι μαγισσών στα μαγαζιά της εστίασης, λες κι εμείς 

φέραμε τα μνημόνια και την κρίση, λες κι εμείς πίνουμε το αίμα των δυστυχισμένων 

ανέργων… 

Αγαπητοί κύριοι, 

 πως θα μπορέσει ένας ιδιοκτήτης να προσλάβει ένα υπάλληλο, χωρίς να βεβαιωθεί ότι 

είναι πράγματι ικανός για την εργασία αυτή; Στην εργασία αυτή του σερβιτόρου δηλαδή, 

δεν υπάρχει πτυχίο που να πιστοποιεί τις ικανότητες, Ας φτιάξει το κράτος σχολές, ώστε να 

γίνεται εκεί η εκμάθηση και να τους προσλαμβάνουμε έτοιμους. Τα παιδιά που 

απασχολούμε συνήθως, είναι σπουδαστές ή άνεργοι πτυχιούχοι. Απαιτείται πάντοτε ένα 

εύλογο διάστημα να εργαστεί κάποιος δοκιμαστικά, ώστε να βεβαιωθεί ο ιδιοκτήτης πως 

είναι ικανός για την εργασία αυτή, είτε ότι είναι άπειρος και απαιτείται ένα χρονικό 

διάστημα εξάσκησης και προσαρμογής. 

Η απασχόληση των σπουδαστών κυρίως τους προσφέρει μία καλή ευκαιρία να βγάλουν ένα 

καλό χαρτζιλίκι, μέσα από ένα ευέλικτο ωράριο, καθώς έχουν δεσμεύσεις από το 

πρόγραμμα σπουδών τους. 

Φυσικά και δεν θέλουμε να υπάρχουν ανασφάλιστοι στα μαγαζιά μας, αλλά αυτό το 

ανελέητο κυνηγητό, χωρίς να βλέπουμε και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους, μας αδικεί. 

Τι κάνει όμως το κράτος;   

Το κράτος αδυνατεί να τους προσφέρει μία πραγματική δωρεάν παιδεία, μία πραγματική 

ασφάλεια και τους αφήνει κυριολεκτικά στην τύχη τους. Οι γονείς τους αδυνατούν να τους 

βοηθήσουν στο έπακρο σε εποχή κρίσης. 

Αφού λοιπόν το κράτος, δεν τους προστατεύει, βρήκε τη λύση: Να τιμωρήσει τους 

ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το γεγονός ότι δεν έχουν όλοι 

οι σπουδαστές την νόμιμη ασφάλιση του ΙΚΑ. Οι εργοδότες λοιπόν είναι οι ‘’εγκληματίες’’… 

Αν μειώσουμε κύριοι τις ώρες εργασίας και δουλεύουμε σαν οικογενειακές επιχειρήσεις, 

μπορείτε να αναλογιστείτε πόσοι σπουδαστές δεν θα μπορούν να πληρώσουν το νοίκι τους; 

Θέλετε να παραχωρήσουμε τα μαγαζιά μας στο κράτος για ένα χρόνο και να μας πληρώνει 

μεροκάματο με ασφάλιση, εμάς και το προσωπικό μας, να δούμε την ωμή πραγματικότητα; 

Να δούμε τι κέρδη θα αποκομίσει το κράτος; 

Ασφάλιση των εργοδοτών που ‘’εγκληματούν’’ 



Έχει αναρωτηθεί άραγε κάποιος αν εμείς οι ‘’απατεώνες και εκμεταλλευτές’’, που δεν 

πληρώνουμε την ασφάλιση του προσωπικού μας, είμαστε ασφαλισμένοι; 

Έχει αναρωτηθεί άραγε κάποιος, ότι εμείς και οι οικογένειές μας, είμαστε χωρίς 

περίθαλψη, γιατί αδυνατούμε να πληρώσουμε τις εισφορές μας στο ΤΕΒΕ (όπως το λέμε 

εμείς, ενώ εσείς το λέτε ΟΑΕΕ); Για σύνταξη βέβαια στο μέλλον δεν γίνεται καν λόγος….. 

Τα πρόστιμα του ΙΚΑ 

Οι ‘’ράμπο΄΄ του ΙΚΑ περνούν από τα μαγαζιά μας και όποιον πάρει ο χάρος…Γράφουν 

όποιον δουν μπροστά τους, χωρίς καμία διάκριση. Φυσικά και μπορεί να είναι κάποιος 

υπάλληλος. Αλλά μπορεί να είναι και ένας φίλος που θέλησε να παίξει μουσική μια ώρα για 

να κάνει το κέφι του, ή κάποιος που του ζητήσαμε να ελέγξει το ηχοσύστημα, γιατί γνωρίζει 

κάτι περισσότερο από εμάς ή και άλλοι δέκα λόγοι για να βρεθεί κάποιος πίσω από το μπαρ 

ενός καφέ, την ώρα που περνάει το ΙΚΑ. Γιατί λοιπόν οι ελαγκτές, ελαφρά τη καρδία 

βάλλουν έναντι δικαίων και αδίκων; Δεν θα έπρεπε να επαληθεύσει πρώτα ποιος πράγματι 

εργάζεται και ποιος όχι, αντί να μοιράζει πρόστιμα των 500€ και υποχρέωση μηνιαίας 

ασφάλισης; Μέχρι και στους δολοφόνους δίδεται η δυνατότητα να απολογηθούν πρώτα 

και μετά βγαίνει η δικαστική απόφαση. Καταργήθηκε για εμάς το τεκμήριο της αθωότητας;  

Περί του ΦΠΑ 

Πολύς ντόρος έχει γίνει με την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Το κράτος θέλει να στρέψει 

την κοινή γνώμη εναντίον μας. Ας δούμε όμως, ορισμένες ενδιαφέρουσες πλευρές του 

θέματος αυτού. 

Όταν ανέβηκε ο ΦΠΑ στο 23%, εμείς δεν ανεβάσαμε τις τιμές μας, αντιθέτως κάποιοι τις 

μείωσαν, λόγω ανταγωνισμού. Εδώ και οκτώ χρόνια, στην πληθώρα των καταστημάτων 

μας, πλην ορισμένων μεμονωμένων  περιπτώσεων, δεν υπάρχει αύξηση στα ποτά, στους 

καφέδες, στα φαγητά κλπ παρά του ότι οι τιμές των ποτών και των τροφίμων, από τα 

μονοπώλια, αυξήθηκαν και παρά το γεγονός ότι ΔΕΗ, ΟΤΕ και λοιπά έξοδα αυξήθηκαν. 

Ο καφές π.χ. δεν είναι η ‘’κουταλιά του καφέ και της ζάχαρης’’, όπως οι περισσότεροι, 

ακόμη και δημοσιογράφοι πιστεύουν, ούτε η χωριάτικη σαλάτα είναι το ‘’αγγούρι η 

ντομάτα, η ελιά, η φέτα και το λάδι’’. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Θα μπορούσε ο πελάτης 

μας να πιει τον καφέ και στο σπίτι του με μηδέν έξοδα. Την παροχή υπηρεσιών είναι που 

πληρώνει, με ότι αυτό εξυπακούεται. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ελεύθερη οικονομία. Μην 

ξεχνάμε ότι ο πελάτης έχει απαίτηση να υπάρχει κλιματισμός, θέρμανση, καθαριότητα, 

καλή μουσική, άνετες πολυθρόνες, ωραία θέα, εξυπηρετικούς σερβιτόρους, φρέσκα και 

αγνά υλικά, έχει απαίτηση να είναι πεντακάθαρη η τουαλέτα, που στην Ελλάδα είναι 

δωρεάν. Ο ‘’μύθος’’, ότι ο καφές στο εξωτερικό είναι φθηνός, πρέπει να σταματήσει 

κάποτε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις στο εξωτερικό να γλυτώνεις 40 λεπτά, αλλά μην 

ξεχνάμε ότι εκεί πληρώνεις το νερό, κάθε φορά που διψάς έως και 3,5€!!! Αν σου έρθει να 

πας στην τουαλέτα, δίνεις 50 λεπτά κάθε φορά. Στο εξωτερικό δεν παίζουν τάβλι με τις 

ώρες με ένα καφεδάκι, ούτε βλέπουν ολόκληρο αγώνα με μία σόδα. Στο εξωτερικό, πίνουν 

τον καφέ στα γρήγορα και φεύγουν. 



Και άντε ο απλός κόσμος, που βλέπει τις ‘’αντικειμενικές’’ ειδήσεις από την τηλεόραση δεν 

γνωρίζει τι συμβαίνει και παρασύρεται, αλλά οι βουλευτές μας; Ακούσαμε κάποιον 

βουλευτή να προτείνει να μπει διατίμηση στον καφέ. Δηλαδή ο καφές στο Κολωνάκι, με 

10.000€ ενοίκιο, να έχει την ίδια τιμή με το Περιστέρι με 500€; Και ποιος άραγε θα 

επωφεληθεί από αυτή τη διατίμηση; Αναρωτιόμαστε που θα πάει ο κύριος βουλευτής με 

την κυρία του, όταν ‘’λαός και Κολωνάκι’’ θα συχνάζουν στα ίδια μέρη; Από πού θα φύγει, 

άραγε, όταν τον κυνηγήσουν με τα γιαούρτια οι πελάτες των 300€ σύνταξη; Και εμείς 

προτείνουμε οι βουλευτές και οι οδοκαθαριστές να λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, δέχονται; 

Αυτοί οι βουλευτές, που κάνουν τέτοια κριτική, θα έπρεπε να είχαν και την απαιτούμενη 

γνώση και εμπειρία πριν μιλήσουν.. Καλό θα ήταν να εργαστούν πρώτα σαν σερβιτόροι, 

στα καπνά, στην οικοδομή, να ανοίξουν κατάστημα εστίασης, με δικά τους κεφάλαια και 

όταν τα καταφέρουν, μετά να ζητήσουν την ψήφο μας…. 

Περί εθελοντισμού… 

Βλέπουμε το κράτος να προωθεί τον εθελοντισμό σε κάθε διοργάνωση και έτσι πρέπει 

(ακόμη και προφυλακτικά μαζεύουν στις ακτές τα παιδάκια, ενώ θα μπορούσαν να 

πληρώσουν κάποιους να το κάνουν, εδώ βέβαια συμφέρει ο ‘’εθελοντισμός’’). Τα παιδιά 

που εργάζονται για λίγες ώρες στα καφέ, δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν και αυτά 

εθελοντές; Δεν μαθαίνουν να εργάζονται και να έχουν προσδοκίες να αποκατασταθούν 

επαγγελματικά μέσα από αυτήν την εμπειρία; Μπορεί το κράτος να τους απορροφήσει 

κάπου αλλού μήπως, όπως επιβάλλει και το Σύνταγμα;  

Πρόσφατα μάθαμε ότι υπάρχουν εθελοντές και στον έλεγχο εισιτηρίων, αλλά και αλλού με 

ποσοστά από τα πρόστιμα (ας θυμηθούμε τι έπαθε ένας ‘’βαθύπλουτος ελεγχόμενος’’ στην 

Αθήνα πρόσφατα).  

Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν και ‘’εθελοντές’’ για να παρακολουθούν τις τυχόν 

ατασθαλίες των βουλευτών μας; Να δουν ποιος βουλευτής έχει ανασφάλιστη μαγείρισσα, 

νταντά, ανασφάλιστο κηπουρό κλπ; Αλλά και ασφαλισμένους να τους έχει, να μας πει που 

βρίσκει τόσα χρήματα; 

Κλείσιμο καταστημάτων προς συμμόρφωση 

Ξέρετε τι είναι κύριοι ‘’υπεύθυνοι-ανεύθυνοι’’, να κλείνετε ένα μαγαζί για δύο ημέρες, 

πέρα από το πρόστιμο, που είναι εγκληματικό, τι ακολουθεί μετά; Δεν χάνει μόνο ο 

ιδιοκτήτης το μεροκάματο, αλλά χάνονται συγχρόνως ο τζίρος, τα μεροκάματα των 

σερβιτόρων (έστω τα παράνομα) και οτιδήποτε εξαρτάται από αυτό.  

Σε λίγο καιρό και οι ‘’ράμπο’’ θα μείνουν άνεργοι, καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον μαγαζιά 

για έλεγχο. Αλήθεια τα εξοντωτικά πρόστιμα ποιον εξυπηρετούν, όταν πλέον θα υπάρχουν 

άνεργοι μαγαζάτορες και μαζί με αυτούς ένα σωρό άλλοι; Από πού θα εισπράττει το κράτος 

τον ΦΠΑ τότε;  

Αν το ζήτημα είναι τα πρόστιμα και όχι τα σωστά κίνητρα, έχετε κάνει ολέθριο σφάλμα. 

Φαίνεται ότι δεν είστε ικανοί να λειτουργήσετε ούτε ένα περίπτερο, για να διαπιστώσετε 

πως πρέπει να λειτουργεί μια στοιχειώδης οικονομία. Πριν να κόψετε τα τσουχτερά 



πρόστιμα, θα ήταν αναγκαίο να δείτε πρώτα τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μαγαζιών 

και αν είναι ασφαλισμένοι. 

Η επανάπαυση των συναδέλφων 

‘’Αν ο λύκος σου προσφέρει φαγητό, την ώρα που το τρως, αυτός τρώει τον διπλανό σου’’. 

Συνάδελφοι μαγαζάτορες, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε επιτέλους; Την οριστική μας 

εξαφάνιση; Επαναπαυόμαστε, καθώς αρκετοί από εμάς νοιώθουμε ότι έχουμε τους 

‘’γνωστούς’’ που θα μας ‘’ξελασπώσουν’’. Αυτό όμως δεν είναι λύση!!! Θα πρέπει επιτέλους 

να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο εμείς, αλλά και τόσοι κλάδοι που επωφελούνται από την 

δική μας δουλειά. Να πάψουν να κάνουν τον ψόφιο κοριό όλοι αυτοί και να είναι δίπλα 

μας, όταν μας κυνηγούν άδικα και μας συκοφαντούν. Θα πρέπει να ενωθούμε όλοι, για να 

αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και είμαστε πάρα πολλοί. Μιλιούνια!!! Δεν 

μπορούμε ένας – ένας μόνος του. Έχουμε την δύναμη να το κάνουμε. Θεωρούμε ότι ο 

‘’εχθρός’’ είναι κοινός. Ας πάψουμε να βλέπουμε τον διπλανό μας σαν εχθρό κι ας 

ενωθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Αλλιώς θα αλληλοεξοντωθούμε και κάποιοι 

θα γελάνε πίσω από την πλάτη μας. 

 

   


