
Ενάντιά
στισ άπολύσΕισ
των άπΕργών τησ σΒΕοΔ
στα Goody’s

Χρονικο

 8 Μάη 2019: Απολύεται από το κατάστηµα Goody’s της Λ. Αλεξάνδρας ο συνάδελφος  n
Αλέξανδρος Γ. µε την αιτιολογία ότι “η εταιρία δεν έµεινε ικανοποιηµένη από την απόδοσή του”. 

15 Μάη 2019: Ακριβώς µια εβδοµάδα µετά προχωρά και σε δεύτερη απόλυση του συναδέλφου  n
Κώστα Ζ. από το κατάστηµα Goodys της Αγίας Παρασκευής, για τον ίδιο λόγο.

7 Ιούνη 2019: Το σωµατείο, κηρύττει 4ωρη στάση εργασίας (19:00- 23:00) µε αφορµή τις  n
απολύσεις στα Goody’s. Για 4 ώρες παρευρεθήκαµε έξω από τα καταστήµατα - στην Λ. Αλεξάνδρας 
και στην Α. Παρασκευή- όπου έγιναν οι εκδικητικές και συνεπώς καταχρηστικές απολύσεις. 
Μοιράσαµε κείµενα, κρεµάσαµε τα πανό µας, φωνάξαµε τα συνθήµατά µας, ενηµερώναµε διαρκώς 
συναδέλφους για τις απολύσεις και για τη νέα νοµοθεσία.

11 Ιουνίου 2109: Μετά από αίτηµα του σωµατείου (Σ.Β.Ε.Ο.Δ), συναντηθήκαµε στο Υπουργείο  n
Εργασίας µε τη θυγατρική εταιρεία του οµίλου Goody’s «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε».  Εν 
συντοµία αναφέρουµε πως ζητήσαµε την ανάκληση των απολύσεων, το υπουργείο πρότεινε το ίδιο 
και η εταιρεία ζήτησε διήµερη προθεσµία για να απαντήσει.

20 Ιουνίου 2019: Πραγµατοποιείται η τριµερής συνάντηση µεταξύ του συνάδελφου Κ. Ζολώτα,  n
του οµοιεπαγγελµατικού σωµατείου µας «Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Οδηγών Δικύκλου» και 
της θυγατρικής εταιρείας του οµίλου Goody’s «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε». στο Σ.ΕΠ.Ε Αγίας 
Παρασκευής. Η συζήτηση θεωρήθηκε συνέχεια της τριµερούς στο υπουργείο και η επιθεώρηση 
ζήτησε από την εταιρία να απαντήσει στο αίτηµα της επαναπρόσληψης. Η εταιρία απάντησε πως 
ο συνάδελφος επαναπροσλαµβάνεται στο ίδιο κατάστηµα, µε την ίδια σύµβαση που θα θεωρηθεί 
συνέχεια της προηγούµενης. Επίσης θα αποζηµιωθεί πλήρως για το διάστηµα της απόλυσης και θα 
εργάζεται µε εταιρικό δίκυκλο.

21 Ιούνη 2019: Ο συνάδελφος Κώστα Ζ. επιστρέφει στο κατάστηµα που εργαζόταν και συνεχίζει  n
την εργασία του

4 Ιούλη 2019: Είναι το ραντεβού στο ΣΕΠΕ Αθήνας για την υπόθεση του άλλου απολυµένου  n
συνάδελφου. 

Πως φτάςάμε ςτην εΠάνάΠροςληψη

Εµείς ως σωµατείο κινηθήκαµε και θεσµικά (υπουργείο, επιθεώρηση εργασίας) και κινηµατικά (κείµενο, 4ωρη στάση 
εργασίας, παρέµβαση στα Goody’s Λ. Αλεξάνδρας και µοτοπορεία µέχρι τα Goody’s Αγίας Παρασκευής). 

Όµως το γεγονός που πραγµατικά απογείωσε τον αγώνα είναι η διευρυµένη και πολυεπίπεδη στήριξη που έχουν οι 
απολυµένοι συνάδελφοι. Ως καταλύτης έχουν λειτουργήσει τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του ευρύτερου ανταγωνιστικού 
κινήµατος πανελλαδικά, από τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννινα έως τις βόρειες και νότιες συνοικίες της Αθήνας. Οι 
αλλεπάλληλες παρεµβάσεις σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα µε κείµενα, πανό, συγκεντρώσεις, µικροφωνικές, πορεία 
στην Α. Παρασκευή άσκησαν τροµερή πίεση στην εταιρία και έδειξαν πως δεν υπάρχουν άτρωτοι αντίπαλοι.



μιά άΠεργιά οροςημο

Στις 11 Απρίλη πραγµατοποιήθηκε 24ωρη απεργία του σωµατείου µας “Συνέλευση Βάσης Οδηγών Δικύκλου” (ΣΒΕΟΔ) 
µε πρωτοφανή για τα δεδοµένα της εποχής συµµετοχή. Χιλιάδες συνάδελφοι συµµετείχαν στην απεργία και πάνω από 
1000 µηχανάκια πραγµατοποίησαν µοτοπορεία χωρίς προηγούµενο στο κέντρο της Αθήνας. Ακόµα µαζικότερη και πιο 
επιτυχηµένη αναλογικά ήταν και η απεργία του “αδελφού” σωµατείου “Συνέλευση Βάσης Εργαζοµένων Διανοµέων 
Ιωαννίνων” (ΣΒΕΔΙ) στα Ιωάννινα, όπου σε µια πόλη µε περίπου 250 εργαζόµενους µε δίκυκλο, απήργησαν πάνω από 200 
και σχεδόν όλοι οι απεργοί συµµετείχαν στην εκεί µοτοπορεία. Έτσι, τα 4 βασικά αιτήµατα των σωµατείων µας για εταιρικό 
δίκυκλο, παροχή µέτρων ατοµικής προστασίας (Μ.Α.Π.), ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και ενιαία ειδικότητα για όλους 
τους διανοµείς µε δίκυκλο έγιναν ευρέως γνωστά και έγιναν κτήµα της κοινωνίας, µιας και είναι λογικά, δίκαια και σχεδόν 
αυτονόητα για όλους εκτός από τους εργοδότες µας. Αυτό αποδεικνύουν άλλωστε και οι δεκάδες νεκροί και σακατεµένοι 
συνάδελφοί µας. Η επιτυχία της απεργίας, που ήταν κορύφωση των πολύχρονων αγώνων της ΣΒΕΟΔ, εξανάγκασε την 
κυβέρνηση να ψηφίσει τον περιβόητο νόµο 4611. Ο νόµος αυτός περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ένα πλαίσιο προστασίας των 
εργασιακών κεκτηµένων και µια προσπάθεια εξορθολογισµού του επαγγέλµατος των διανοµέων. Γνωρίζουµε πολύ καλά  
πως για να εφαρµοστεί αυτός ο νόµος, όπως άλλωστε και όλοι οι νόµοι που αφορούν την εργασία, θα πρέπει να παλευτεί 
από τους εργαζόµενους σε καθηµερινή βάση στους χώρους δουλειάς. Έτσι κι αλλιώς, η κίνησή µας είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση και ξέρουµε πως το δίκιο µας θα το βρούµε µε την καθηµερινή ταξική πάλη, µέσα στις πιάτσες, 
µέσα στα µαγαζιά, στο δρόµο του αγώνα, όπως κάνει εδώ και 12 χρόνια η ΣΒΕΟΔ.

η άντεΠιθεςη των άφεντικων

Τη σηµασία όµως της καθηµερινής ταξικής – συνδικαλιστικής πάλης µέσα στους χώρους δουλειάς, τη µετράνε και τ’ 
αφεντικά και γνωρίζουν καλά πως αυτή είναι που παίζει και τον βασικότερο ρόλο, τόσο στη διοργάνωση απεργιών όπως 
αυτή της 11ης Απρίλη, όσο και στη συνολική βελτίωση της θέσης των εργαζόµενων και την οργάνωση της τάξης µας. Την 
καθηµερινή αυτή δουλειά τη φέρουν εις πέρας συνάδελφοι που διεκδικούν το δίκιο όλων των εργαζόµενων, που δε 
σκύβουν το κεφάλι στις προσταγές των αφεντικών, που ως µισθοσυντήρητοι βιώνουν από πρώτο χέρι τους εκβιασµούς 
της εργασίας και την τροµοκρατία της ανεργίας, που δεν είναι επαγγελµατίες εργατοπατέρες, αλλά είτε οργανωµένοι στη 
ΣΒΕΟΔ, είτε όχι, παλεύουν κόντρα στην ηττοπάθεια και την παραίτηση για τα ταξικά µας συµφέροντα. Αυτούς ακριβώς 
τους συναδέλφους και τη στάση τους είναι που φοβούνται και στοχοποιούν οι εργοδότες. Ούτε ένας µήνας δεν πέρασε, 
λοιπόν, από την 24ωρη απεργία της ΣΒΕΟΔ και στις 8/5 ο όµιλος Goodys  ξεκινά την αντεπίθεση, απολύοντας από το 
κατάστηµα Goodys της Λ. Αλεξάνδρας το συνάδελφο Αλέξανδρο Γ. µε αιτιολογία ότι “η εταιρία δεν έµεινε ικανοποιηµένη 
από την απόδοσή του”. Ακριβώς µια εβδοµάδα µετά προχωρά και σε δεύτερη απόλυση του συναδέλφου Κώστα Ζ. από 
το κατάστηµα Goodys της Αγίας Παρασκευής µε ακριβώς την ίδια δικαιολογία περί µειωµένης απόδοσης.

Goodys: Πρωτά ςτην εςτιάςη, Πρωτά κάι ςτις άΠολύςεις!

 αλυσίδα στο χώρο, µε 44 χρόνια ιστορία, 114 καταστήµατα στην Ελλλάδα και παρουσία σε 12 χώρες: από την Αλβανία 
µέχρι την Αυστραλία κι από την Αρµενία µέχρι τη Σαουδική Αραβία. Για το 2018 µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία, ο 
όµιλος Goodys αύξησε τις πωλήσεις κατά 13% πουλώντας €104,3 εκατ., αλλά και τα µικτά κέρδη κατά 11% φτάνοντας 
στο ύψος των €34,8 εκατ., κι όλα αυτά πριν το κυβερνητικό “δωράκι” της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% 
στο 13%. Τα Goodys έχουν 230.000 καταχωρισµένους πελάτες στα καταναλωτικά τους projects µε τον αριθµό αυτόν να 
αυξάνεται συνεχώς, ενώ µέσα στο 2018 πήραν την ηλεκτρονική πλατφόρµα µαγειρευτού φαγητού Forky. Οι προβλέψεις 
του ίδιου του οµίλου για το 2019 είναι αισιόδοξες λόγω της προβλεπόµενης ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας...

Goodys, οΠως λεμε ViVartia, MiG, τράΠεζά Πειράιως

Τα Goodys ανήκουν στον γνωστό όµιλο τροφίµων Vivartia που δηµιουργήθηκε το 2006 από συγχώνευση και 
απορρόφηση εταιριών. Στον όµιλο Vivartia που είναι η πρώτη εταιρία στα ποτά και τα τρόφιµα καταλαµβάνοντας την 
πρώτη θέση σε κατεψυγµένα, γαλακτοµικά και εστίαση, δραστηριοποιούνται µέσα από ένα δαιδαλώδες δίκτυο που έχει 
προκύψει ύστερα από εξαγορές, συγχωνεύσεις και απορροφήσεις εταιριών, διάφορες πολύ γνωστές αλυσίδες από τον 
χώρο των τροφίµων: Everest, Flocafe, Hellenic Catering, Papagalino, Μπάρµπα Στάθης, Χρυζή Ζύµη και φυσικά η ΔΕΛΤΑ. 
Ο όµιλος Vivartia εξαγοράστηκε κι αυτός µε τη σειρά του από την MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG) που πλέον κατέχει 
πάνω από το 90% του οµίλου. Ο όµιλος MIG είναι ένας επενδυτικός όµιλος µε έδρα την Ελλάδα, µε κύριο επενδυτή την 



Τράπεζα Πειραιώς που κατέχει το 31,2%, και παρουσία στους κλάδους τροφίµων και ποτών, µεταφορών και ναυτιλίας, 
διαχείρισης ακινήτων και πληροφορικής και δραστηριοποιείται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στους κόλπους του 
οµίλου εκτός από τη Vivartia δραστηριοποιούνται πολύ ισχυρά και αναγνωρίσιµα ονόµατα όπως η Singular Logic, η Blue 
Star Ferries και η Hellenic Seaways. Οι πωλήσεις του οµίλου για το 2018 ξεπέρασαν το €1 δισ. µε τη Vivartia να έχει το 
µεγαλύτερο µερίδιο µε πωλήσεις €607 εκατ.. 

ςτο ςτοΧάςτρο ο μάΧητικος ςύνδικάλιςμος βάςης

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο “πρώτος παίχτης” στον τοµέα της εστίασης είναι κι αυτός που δίνει το βηµατισµό και 
στους υπόλοιπους εργοδότες για τον τρόπο που γίνεται η εκµετάλλευση των εργατών στον κλάδο, αλλά κι αυτός που 
καλείται να απαντήσει σε µια τόσο επιτυχηµένη κι οργανωµένη από τα κάτω, ακηδεµόνευτη απεργία. Το τελευταίο πράγµα 
που θέλει ο πρωτοπόρος της εστίασης είναι να έχει στους κόλπους του οργανωµένους συνδικαλιστές σε σωµατεία βάσης, 
εργαζόµενους που γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και διεκδικούν συνεχώς καλύτερους όρους εργασίας. Εργαζόµενους 
που θα “βγουν µπροστά” για να εφαρµοστούν οι παλιοί νόµοι, αλλά και οι καινούριοι, που έτσι κι αλλιώς είναι αποτέλεσµα 
των εργατικών αγώνων και κατοχυρώνουν τα αυτονόητα. Η χρονική στιγµή των απολύσεων δεν είναι καθόλου τυχαία. 
Αντίθετα, γίνεται µόλις ένα µήνα µετά την απεργία και µόλις 2 µέρες πριν την ψήφιση του νόµου που αναγκάζει τους 
εργοδότες να αιτιολογούν µε στοιχεία τις απολύσεις. Οι απολύσεις γίνονται για να εκδικηθούν τους εργαζόµενους για τη 
συµµετοχή τους στην απεργία και τις διεκδικήσεις τους κι έχουν σκοπό να µη στεριώσουν συνάδελφοι µε οξυµένη ταξική 
συνείδηση στον όµιλο. Να σηµειωθεί εδώ, πως τη µέρα της απεργίας της ΣΒΕΟΔ όλος ο όµιλος Goodys και Everest και τα 
Forky, παρέµεινε κλειστός µε απόφαση της εταιρίας.  δίνοντας εκτάκτως ρεπό σε όλους τους διανοµείς στο λεκανοπέδιο. 
Αρχικά οι διευθυντές είχαν τσεκάρει αντιδράσεις είτε δίνοντας ρεπό είτε ακόµα και απειλώντας πως η απεργία θα 
αφαιρεθεί από την κανονική άδεια. Όταν όµως πλήθυναν οι διανοµείς του οµίλου που δήλωναν πως θα απεργήσουν 
η εταιρία έκλεισε όλο το delivery. Το ίδιο συνέβη και σε άλλους οµίλους όπως η Pizza Fun και το e-Food. Η πρακτική 
αυτή, εκτός του ότι είναι παράνοµη και αντισυνταγµατική, επιχειρεί να συγκαλύψει τον αριθµό των απεργών, να στρέψει 
τους εργαζόµενους που δεν είχαν πειστεί για το δίκιο της απεργίας ενάντια στο σωµατείο τους και τέλος να µην αφήσει 
την εκάστοτε εταιρία έκθετη απέναντι στους πελάτες της λόγω υπολειτουργίας. Επίσης αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο να 
χρησιµοποιηθεί στο µέλλον από την εργοδοσία το επιχείρηµα πως “κανείς δεν απήργησε” ή ακόµα και να προσπαθήσει ο 
εργοδότης να εµφανίσει κάποιου είδους φιλεργατικό πρόσωπο, αφού  κλείνοντας το delivery, δήθεν “στήριξε τον αγώνα 
των εργατών”. Είναι παραπάνω από προφανές βέβαια πως τέτοιες αποφάσεις λαµβάνονται µόνο ύστερα από τις πιέσεις 
των ίδιων των εργαζοµένων, από τη δηµοτικότητα της απεργίας γενικότερα κι από τις δυναµικές απεργιακές µοτοπορείες 
και περιφρουρήσεις.

εκδικητικες άΠολύςεις με ΠροςΧημάτικες άιτιολογηςεις

Πιο συγκεκριµένα για το κατάστηµα της Αλεξάνδρας η δικαιολογία περί µειωµένης απόδοσης είναι αστεία. Σε ένα 
κατάστηµα µε εξαντλητικά οχτάωρα, µε πολλά “σπαστά” ωράρια κάθε εβδοµάδα και µε τους διανοµείς να είναι τα 
“παιδιά για όλες τις δουλειές”, κανένας συνάδελφος δε µπορεί να  θεωρηθεί µειωµένης αποδοτικότητας. Η “απόδοση” 
βέβαια του απολυµένου συναδέλφου όχι µόνο ήταν παρόµοια µε όλων των υπόλοιπων, αλλά και αµετάβλητη όλο το 
διάστηµα της εργασίας του από τον περασµένο ...Η πραγµατική αιτία της απόλυσης είναι ότι ο συνάδελφος µαζί µε ακόµα 
3 συναδέλφους δήλωσαν µια εβδοµάδα πριν τις 11 Απρίλη πως θα απεργήσουν, ενώ διεκδικούσε το τελευταίο διάστηµα 
να σταµατήσουν οι διανοµείς να θεωρούνται παιδιά για όλες τις δουλειές και να υποχρεώνονται σε εργασίες άσχετες µε 
την ειδικότητά τους: από το να πετάνε τα σκουπίδια µέχρι να ετοιµάζουν µερίδες κοτόπουλου, κι από το να γεµίζουν 
ψυγεία µέχρι να µαζεύουν δίσκους από τα τραπέζια. 

Το ίδιο αστεία και ασύνδετη µε τα πραγµατικά γεγονότα είναι και η περίπτωση της Αγίας Παρασκευής. Ο απολυµένος 
συνάδελφος δούλευε µε αµείωτο ρυθµό όλο το διάστηµα της εργασίας του πηγαίνοντας όσες παραγγελίες και οι 
υπόλοιποι. Παράλληλα, όπως και οι υπόλοιποι και παρότι 4ωρος, έκανε το πάσο – προετοιµασία των παραγγελιών, πέταγε 
τα σκουπίδια, µάζευε δίσκους από τα τραπέζια, κλείδωνε τον εξοπλισµό του µαγαζιού. Ανεξάρτητα βέβαια από αυτό, 
όπως αναφέρει και ο καινούριος νόµος 4611, αλλά και η...κοινή λογική και καθηµερινή πραγµατικότητα, οι εργοδότες 
δεν προσλαµβάνουν τους εργαζόµενους για συγκεκριµένη απόδοση, αλλά για τη δυνατότητά τους να εργαστούν. Αυτό, 
άλλωστε φαίνεται ξεκάθαρα κι από το γεγονός πως στην αυξηµένη απόδοση δε µοιράζονται τα αυξηµένα κέρδη... Οι 
πραγµατικοί λόγοι της απόλυσης είναι η συµµετοχή του συναδέλφου στην απεργία της 11ης Απρίλη, ο µόνος που το 
δήλωσε εγγράφως από το συγκεκριµένο κατάστηµα, και οι προτροπές του προς τους υπόλοιπους να πράξουν το ίδιο. 



εΠιτροΠη της ςβεοδ εργάζομενων ςτά Goody’s.
για επικοινωνία: ομήρου ςκυλίτση 10 εξάρχεια /// ςάββατο & τρίτη στις 18:00 

/// τηλέφωνο: 694674724/// e-mail: info@sveod.gr /// www.sveod.gr
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Εξίσου βασικός λόγος για την απόλυσή του είναι το γεγονός πως ο συνάδελφος καταθέτοντας ήδη από τις 27/2/’19 και 
σε συνεννόηση µε τη ΣΒΕΟΔ ένα πλήρως τεκµηριωµένο κείµενο, διεκδίκησε και πέτυχε ένα από τα βασικά αιτήµατα του 
σωµατείου µας: να δουλεύει µε εταιρικό δίκυκλο και όχι µε το δικό του όπως είχε αρχικά προσληφθεί.

ομιλος Goodys κάι άΠολύςεις: μιά ςΧεςη άγάΠης με Πάρελθον!

Αξίζει να αναφερθεί εδώ πως αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη φορά που τα Goody’s απολύουν µέλος της ΣΒΕΟΔ, ούτε 
και η πρώτη φορά που τα βάζυν µε το συνδικαλισµό βάσης. Ήδη από το 2015, όταν ακόµα τα Everest ήταν θυγατρική 
της Goodys, ο όµιλος είχε προσπαθήσει να απολύσει µία ταµία έπειτα από 13 χρόνια εργασίας χωρίς αποζηµίωση. Με 
τη δικαιολογία για  δήθεν έκτακτη επανεκπαίδευση της εργαζόµενης, ο διευθυντής του καταστήµατος στην Αγ. Μελετίου 
την οδηγεί στα κεντρικά του οµίλου στα Σπάτα, όπου µαζί µε άλλα διευθυντικά στελέχη, την εκβιάζουν για να υπογράψει 
οικειοθελή αποχώρηση, αντί απόλυσης, παρουσιάζοντάς της ένα βίντεο, στο οποίο λόγω φόρτου εργασίας µπαίνει 
στο ταµείο της το αστρονοµικό ποσό των €2, χωρίς να εκδοθεί απόδειξη. Με απειλές και εκφοβισµούς για εφορίες, 
αστυνοµία, πρόστιµα και στιγµατισµό της ίδιας από την εταιρία, ακόµα και µε τη χρήση σωµατικής βίας της απαγορεύουν 
να φύγει από τον χώρο που την έχουν εγκλωβίσει, αν δεν υπογράψει παραίτηση. Υπό καθεστώς οµηρίας και σύγχυσης, 
καθώς και για να µπορέσει να φύγει από το κτίριο, η ταµίας υπογράφει την παραίτησή της. Στη συνέχεια καταγγέλλει τα 
πραγµατικά γεγονότα στην επιθεώρηση εργασίας και διεκδικεί την αποζηµίωσή της. Ύστερα από δυναµικές παρεµβάσεις 
του Σωµατείου Σερβιτόρων Μαγείρων που εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η εταιρία αναγνωρίζει σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα την απόλυση και αποζηµιώνει την εργαζόµενη.

Το 2017 συνάδελφος και µέλος της ΣΒΕΟΔ που εργαζόταν στα Goodys Βριλησσίων συµµετέχει στην απεργία της ΣΒΕΟΔ 
στις 25/5/2017 και µαζί µε συναδέλφους διεκδικούν προσαυξήσεις για νυχτερινά και Κυριακές. Το γεγονός αυτό εξοργίζει 
τον εργοδότη του franchise, που µειώνει τις ώρες του συναδέλφου στις 20 της σύµβασης αντί για τις 40 πραγµατικές. Οι 
εργαζόµενοι συστήνουν επιτροπή και ο συνάδελφος κάνει καταγγελία στην επιθεώρηση όπου διεκδικεί έξοδα κίνησης 
και συντήρησης, κατάργηση των αδήλωτων ωρών εργασίας και υπογραφή 8ωρης σύµβασης αντί της πλασµατικής 4ωρης, 
καθώς και τις προσαυξήσεις για νύχτες και Κυριακές που δεν είχαν πληρωθεί. Ακολουθεί µαζί µε το σωµατείο µαζική 
παρέµβαση στο κατάστηµα, όπου γίνεται σαφές πως ο συνάδελφος δεν είναι µόνος του. Η υπόθεση λήγει µε υποχώρηση 
της εταιρίας και εξωδικαστικό συµβιβασµό και το συνάδελφο να συνεχίζει ως διανοµέας σε άλλο εργοδότη, αφού η υγεία 
του δεν επέτρεπε να συνεχίσει σε τόσο στρεσογόνο περιβάλλον.

ύΠοθεςη ολης της εργάτικης τάξης

Η απεργία της 11ης Απρίλη ήταν ένα φωτεινό σηµείο στο εργασιακό σκοτάδι των τελευταίων χρόνων. Μετά από χρόνια 
υποχώρησης του εργατικού κινήµατος ένας κλάδος καταφέρνει να κερδίσει κάποια, έστω, αυτονόητα και αναγκάζει την 
κυβέρνηση να νοµοθετήσει. Αυτό έγινε σε µεγάλο βαθµό γιατί η ΣΒΕΟΔ κατάφερε να κοινωνικοποιήσει τα αιτήµατά της, 
να τα κάνει υπόθεση όλης της εργατικής τάξης, όλων των καταπιεσµένων κοµµατιών της κοινωνίας. Με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο πρέπει να αντιµετωπιστούν οι απολύσεις στα Goodys. Σαν επίθεση των αφεντικών σε όλη την τάξη, σε όσους 
σηκώνουν κεφάλι. 

άμεςη εΠάνάΠροςληψη των άΠολύμενων 
άΠο τά Goodys


