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Για άλλη μία φορά, οι άθλιες
εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε όλους
τους χώρους εργασίας, και ειδικά στον κλάδο
των διανομέων και των οδηγών δικύκλου,
οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στον
θάνατο του 22χρονου ντελιβερά της γνωστής
αλυσίδας καφεστίασης “Mikel”, στον Κολωνό
της Αθήνας, ο οποίος τραυματίστηκε
σοβαρότατα την Πέμπτη 2 Μαρτίου κατά τη
διάρκεια της βάρδιάς του και τελικά, μετά από
πολυήμερη νοσηλεία, κατέληξε στις 10/3.

Δυστυχώς, το περιστατικό αυτό
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εργατικών
δυστυχημάτων, που φαίνεται να
αντικατοπτρίζει την σκληρή καθημερινότητα
όσων δουλεύουν μέρες και νύχτες, όσων
ρισκάρουν τη ζωή τους για τρεις κι εξήντα,
όσων παλεύουν για να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Τρεις μήνες πριν, την 1η Δεκέμβρη, έχασε την
ζωή της μια 42χρονη εργαζόμενη στα Everest
της πλ. Βικτωρίας στην Αθήνα, ενώ
τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο
νοσοκομείο άλλα πέντε άτομα.

Μόλις ένα μήνα πριν, σκοτώνεται σε
τροχαίο ένας ακόμη οδηγός κούριερ της
SpeedEx Αθήνας, πατέρας δύο ανήλικων
παιδιών. Αν ανατρέξουμε δε και λίγο
παλιότερα, η λίστα με τα εργατικά
δυστυχήματα είναι μακριά και απολύτως
ανάλογη με την κερδοφορία των αφεντικών
στις πλάτες των εργαζομένων. Ασφάλιση
εργασίας, πληρωμένες υπερωρίες, παροχή
προστασίας απέναντι στις καιρικές συνθήκες,

σωστή συντήρηση στα οχήματα των
εργαζομένων, προβλεπόμενες προσαυξήσεις,
είναι απαράβατοι εργασιακοί όροι που δεν
τηρούνται ποτέ. Η πραγματικότητα, όσων
εργάζονται στο δρόμο, στη βροχή, πάνω στο
μηχανάκι, όσων μένουν απλήρωτοι,
κουρασμένοι κι αποξενωμένοι, είναι πολύ
διαφορετική: απλήρωτες ώρες εργασίας,
ελαστικά ωράρια, υπερεντατικοποιημένη

εργασία, απαγόρευση των διαλειμμάτων,
καθημερινές απειλές προς όσους διεκδικούν τα
αυτονόητα.

Απαντάμε συλλογικά απέναντι στην
εντατικοποίηση της εργασίας, στην
εκμετάλλευση των ζωών μας. Οργανωνόμαστε
άμεσα και δημοκρατικά στους χώρους
εργασίας μας, δρούμε εκεί που δουλεύουμε και
ζούμε.
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Νεκρός 22χρονος εργαζόμενος
των “Mikel”

Πέμπτη 21/3 στις 8.30μμ. Συγκέντρωση στο Δημαρχείο της
Βέροιας, ενάντια στη Λευκή Νύχτα των αφεντικών. Για την

υπεράσπιση των ελευθεριών μας.



Αποσπάσματα από το κάλεσμα του
Σωματείου
Πριν 2 χρόνια περίπου, με τη λήξη των
παρεμβάσεων και της διεκδίκησης
δεδουλευμένων, ενσήμων αλλά και
επαναπροσλήψεων συναδέλφων στα μαγαζιά
Σαλαντίν και Βοτανοπωλείο, το Σωματείο
Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών
Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού
ενημερώνεται ότι διενεργείται προανάκριση
για τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης με
απειλή βλάβης της επιχείρησης και ηθικής
αυτουργίας στην παραπάνω απόπειρα εναντίον
7 μελών του. Οι μηνυτήριες αναφορές είχαν
γίνει από τα αφεντικά του Σαλαντίν και του
Βοτανοπωλείου και την υπόθεση είχε αναλάβει
το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του
Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Η Ασφάλεια αναλαμβάνει για 2 μήνες
τουλάχιστον να συλλέξει πληροφορίες για το
σωματείο, τις δράσεις του, το καταστατικό, τα
γραφεία του και τις δημοσιοποιήσεις του στο
διαδίκτυο μετά την κατάθεση των αφεντικών
του Σαλαντίν και του Βοτανοπωλείου πως
δέχθηκαν εκβιασμό από το σωματείο.. Η
συνεργασία αυτή, δικαστικού συστήματος και
αστυνομίας, καμιά εντύπωση δε μας προκαλεί,
αντίθετα αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα,
ανάμεσα στα τόσα, που καταδεικνύει το ρόλο
της δικαιοσύνης στον καπιταλισμό. Και αυτός
δεν είναι άλλος από το να φράζει κάθε εστία
αντίστασης και αγώνα, μικρού ή/και μεγάλου,
προς παραδειγματισμό των υπολοίπων αφενός
και για τη διαρκή διατήρηση και υπεράσπιση
των συμφερόντων κράτους και κεφαλαίου
αφετέρου.

Φυσικά ο στόχος και ο σχεδιασμός
δεν είναι να χτυπήσουν τα 7 μέλη του
σωματείου μας που κατηγορούνται. Τα
τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει ένα

ασφαλίτικο σχέδιο σε εξέλιξη που στοχεύει
στην εγκληματοποίηση του συνδικαλισμού
βάσης, όπως έχουμε καταγγείλει και ως
σωματείο και ως Εργατική Ομοσπονδία Βάσης.
Πέρα από το σωματείο μας, η Συνέλευση
Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου
(ΣΒΕΟΔ), μέλος και αυτή της Εργατικής
Ομοσπονδίας Βάσης, αλλά και ο Σύλλογος
Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών
(ΣΕΦΚ), έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες
κατηγορίες, ενταγμένες στην ίδια
ενορχηστρωμένη και συνεχή προσπάθεια να
ποινικοποιηθεί κάθε κινηματική, από τα κάτω
συνδικαλιστική παρουσία και δράση.

Είναι παραδοχή για μας και πλέον
ξεκάθαρο πως ο καπιταλισμός και η κρατική
αρχή διεξάγουν μια ολομέτωπη επίθεση στην
εργατική βάση, δερματοποιώντας από τη μία το
φόβο και από την άλλη τη φτώχεια. Το σχέδιο
αυτό τίθεται σε εφαρμογή σε καιρούς άγριας
υποτίμησης του κόσμου της εργασίας και
αποτυπώνεται στο πόρισμα της Επιτροπής
Σοφών για τα εργασιακά, το οποίο θέτει επί
τάπητος το ζήτημα των προϋποθέσεων της
νόμιμης απεργίας και την απαγόρευση του
lockout (ανταπεργίας) [Κεφάλαιο 2.1],
προτείνει την απελευθέρωση των ομαδικών
απολύσεων και νέα ευέλικτα μειωμένα ωράρια
[Κεφάλαιο 2.2], την με περαιτέρω μείωση του
(υπο)κατώτατου μισθού για τους νέους
εργαζόμενους [Κεφάλαιο 2.3] και υποβαθμίζει
περαιτέρω τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
προτείνοντας τη μισθολογική ευελιξία και
αμφισβητώντας τη θεμελιώδη αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον εργαζόμενο
[Κεφάλαιο 2.4]. Οι ταξικοί αγώνες που
ξεφεύγουν από τις λογικές της ''εργασιακής
ειρήνης'' και των ''κοινωνικών εταίρων'', πρέπει
να καταστέλλονται και να ποινικοποιούνται,
ενώ τα σωματεία ξαφνικά βαφτίζονται
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Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ
Αλληλεγγύη με το Σωματείο Σερβιτόρων και Μαγείρων και

Λοιπών Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ –ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ

“εγκληματικές οργανώσεις”. Αυτό που
φοβούνται δεν είναι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
των εργατοπατέρων, αλλά οι αντιστάσεις που
μπορεί να προκύψουν από κομμάτια του
εργατικού κινήματος που κινούνται από τα
κάτω με ταξικό προσανατολισμό. Φοβούνται
τις εστίες αγώνα που μπορεί να δημιουργήσει ο
συνδικαλισμός βάσης, που δεν τοποθετεί τις
διεκδικήσεις των εργαζομένων στα στενά όρια
του κυρίαρχου συνδικαλισμού, αλλά γυρνάει
στη βάση της εργατικής δύναμης και από τα
κάτω ο καθένας και η καθεμία συλλογικά
διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους μέσα και έξω
από το χώρο δουλειάς. Θεωρούμε ότι η
μεθοδευμένη επίθεση ενάντια στα σωματεία
στοχεύει στο να τρομοκρατήσει κάθε
αγωνιζόμενο υποκείμενο και να καταστείλει
κάθε κοινωνικό και ταξικό αγώνα. Ξεκινώντας
από την καταστολή των εργατικών
κινητοποιήσεων, σέρνοντας οργανωμένους
εργαζόμενους στα δικαστήρια, βγάζοντας
απεργίες παράνομες ή καταχρηστικές, φτάνουν
μέχρι και στο σημείο ανάμιξης της Ασφάλειας

στους εργατικούς αγώνες.
Με την επιδιωκόμενη ποινικοποίηση

του σωματείου αφενός ελπίζουν ότι θα μας
κάμψουν οικονομικά και θα μας
απονομιμοποιήσουν στα μάτια της κοινωνίας
και αφετέρου νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και
θα το ξανασκεφτούμε να διεκδικήσουμε ό,τι
μας ανήκει, δρώντας στο κινηματικό πλαίσιο
που μέχρι στιγμής κινούμαστε. Μπορεί να
ελπίζουν ότι θα ξεχάσουμε τη μαύρη εργασία,
τα απλήρωτά μας μεροκάματα, τις
εξευτελιστικές συνθήκες που επικρατούν όχι
μόνο στο κλάδο μας, αλλά συνολικά σε όλους
τους χώρους δουλειάς. Απέναντι σε όλα αυτά
εμείς δηλώνουμε ευθαρσώς ακόμα πιο
πεισμένοι και αποφασισμένοι, συλλογικά και
οργανωμένα, ότι θα εντείνουμε τον αγώνα μας,
μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.

Ολόκληρο το κάλεσμα στη σελίδα

https://somateioserbitoronmageiron.blogspot.gr
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Την Πέμπτη, 23 Μαρτίου ο Εμπορικός
Σύλλογος Βέροιας σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
διοργανώνει την διαβόητη Λευκή νύχτα στην
πόλη της Βέροιας, μια νύχτα δηλαδή, κατά την
οποία τα εμπορικά καταστήματα θα
παραμείνουν ανοιχτά ενώ ταυτόχρονα θα
λαμβάνουν χώρα διάφορα “events” για να
προσελκύουν το ‘’καταναλωτικό κοινό’’. Κατά
τόπους Εμπορικοί Σύλλογοι και Περιφέρειες
παίρνουν ανάλογες αποφάσεις (Αθήνα,
Γιάννενα κ.α.) στα πλαίσια της ανάπτυξης, της
ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της
διασκέδασης των καταναλωτών, αλλά
γνωρίζουμε πολύ καλά σε τι αποσκοπούν. Από
όλους και όλες εμάς, τους εργαζόμενους/ες,

τους ανέργους/ες, τους χαμηλόμισθους/ες, την
πλειοψηφία, δηλαδή, της κοινωνίας, δε λείπει ο
χρόνος για να ψωνίσουμε, αλλά τα λεφτά για
να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Οι Λευκές νύχτες δεν
είναι τίποτα άλλο, παρά:
• Ακόμη μια προσπάθεια να επιβληθεί, τα
τελευταία χρόνια, ένα καθεστώς πλήρως
«απελευθερωμένου» ωραρίου που συμβαδίζει
με την προσπάθεια κατάργησης της
κυριακάτικης αργίας του κράτους και της
εργοδοσίας.
• Συνέχεια της πολιτικής της κατάργησης κάθε
εργασιακού δικαιώματος (απολύσεις, μισθοί
πείνας, απλήρωτη εργασία, ελαστικά ωράρια
(απολύσεις, μισθοί πείνας, απλήρωτη εργασία,
ελαστικά ωράρια και απλήρωτες υπερωρίες,

ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ... ΜΑΥΡΑ ΜΕΡΟΝΥΧΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



δουλειά ακόμα και τις
Κυριακές, εργοδοτική
τρομοκρατία, ατομικές
συμβάσεις εργασίας)
• Προσπάθεια εμπέδωσης της
υπερκαταναλωτικής μανίας,
στοχεύοντας στη σύνδεση
της διασκέδασης με την
άκρατη κατανάλωση, του
πολιτισμού με την
κερδοφορία των αφεντικών.
Δεν θα είμαστε θεατές στην
καταπάτηση κάθε
στοιχειώδους δικαιώματος
των εργαζομένων στο
εμπόριο. Όχι μόνο γιατί είναι
πραγματικά αναξιοπρεπές να ‘’βγούμε για
ψώνια’’ μια νύχτα που κάθε εργαζόμενος/η
δικαιούται να ξεκουράζεται, αλλά και γιατί
έχουμε μάθει πια πολύ καλά πως κάθε φορά
που χτυπούν έναν ή μία από εμάς, μας χτυπούν
όλους! Καλούμε:
Τους εργαζόμενους/ες του εμπορίου να

αντισταθούν στην εφαρμογή της Λευκής

νύχτας και τον εργοδοτικό
τσαμπουκά, να καταγγείλουν
τις μεθοδεύσεις αυτές στους
κατοίκους της Βέροιας.
Τους Βεροιώτες/ισσες όχι
μόνο να μην καταναλώσουν,
αλλά να σταθούν στο πλευρό
των εργαζομένων για το
αυτονόητο δικαίωμα να μη
δουλεύουν νύχτες και
Κυριακές.
Σωματεία, συλλογικότητες

και συνελεύσεις που δρουν
στην πόλη μας να
αγωνιστούν για το
μπλοκάρισμα του

εργασιακού μεσαίωνα, για την υπεράσπιση της
αξιοπρέπειας των εργαζομένων.
Ψώνια τη Λευκή Νύχτα: Ο επόμενος που θα
δουλεύει σαν σκλάβος θα είσαι εσύ !
Όλοι και όλες την Πέμπτη, 23/3 στις 20:30

στο Δημαρχείο της Βέροιας
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑΤΗΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣΑΡΓΙΑΣ
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ΝΕΕΣ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ
«Η&Μ». Καταγγελία Εργαζόμενης.
H πολυεθνική “H&M” μοίρασε πριν λίγες
μέρες νέα τροποποιητική σύμβαση προς
υπογραφή, με την οποία προσβάλλονται
κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Κάποιοι
από αυτούς τους επαχθείς όρους:
•Επιβάλλει στον εργαζόμενο να εκτελεί
καθήκοντα που δεν περιορίζονται στη
περιγραφή του ρόλου του (πωλητήςταμίας) με
τα ίδια ελάχιστα χρήματα.
•Δίνει δικαίωμα στην εργοδότρια εταιρεία να
στείλει τον εργαζόμενο σε οποιοδήποτε
κατάστημα στην Ελλάδα χωρίς τη συγκατάθεση
του και χωρίς κάλυψη εξόδων.
•Μετονομάζει σε «οικειοθελή παροχή» ένα
συμφωνημένο επίδομα που έδινε η εταιρεία σε
όλους τους εργαζόμενους της ως τώρα,
στρώνοντας το έδαφος για την πλήρη περικοπή
του.

•Ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμετέχει σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια οπουδήποτε και αν
γίνονται, με δικά του έξοδα.
•Ξεκαθαρίζει πως εάν ο υπάλληλος δεν τηρήσει
τους όρους της τροποποιητικής σύμβασης, θα
απολυθεί χωρίς αποζημίωση.
Όταν οι εργαζόμενοι έδειξαν ανησυχία για τις
τροποποιήσεις της σύμβασης, οι διευθυντές
τους κορόιδευαν ισχυριζόμενοι πως δεν
αλλάζει τίποτα, λέγοντας πως θέλουν να
ανανεώσουν τις συμβάσεις «γιατί ο τρόπος
γραφής τους ήταν παρωχημένος». Σύντομα οι
εργαζόμενοι κατάλαβαν πως οι νέοι όροι είναι
εξευτελιστικοί. Πολλοί κλήθηκαν σε γραφεία
διευθυντών και τους συμβούλευσαν να μη
μιλάνε.
Η συγκεκριμένη προσπάθεια της Η&Μ να
εξευτελίσει τους εργαζόμενους της, αποσκοπεί
στην αύξηση των κερδών της και στην
περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας.
Η υπογραφή της σύμβασης σημαίνει και την
απόλυση.




