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ΑΜΕΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΛΗΨΗ  

ΣΗ ΤΝΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΕΝΗ . 
από την επιχείρηςη «ΑΒ Βαςιλόπουλοσ» 

 
 
 

Η ςυναδζλφιςςα Ελζνθ Σ. απολφκθκε εκδικθτικά από τθν επιχείρθςθ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ τθν 

Δευτζρα 16/2 μετά από ταπεινωτικι ςυμπεριφορά εισ βάροσ τθσ από τον διευκυντι καταςτιματοσ 

Χολαργοφ. Η Ελζνθ εργαηόταν επί 15 ςυναπτά ζτθ ωσ 4ωρθ (ςε Αγ.Παραςκευι, Παπάγο, Χολαργό) και 

διεκδίκθςε με αξιοπρζπεια τα δικαιϊματά τθσ: αντζδραςε ςτισ απειλζσ που δεχόταν προςωπικά από 

τον διευκυντι καταςτιματοσ, απαίτθςε το 10λεπτο διάλειμμα που δικαιοφνται οι 4ωροι εργαηόμενοι, 

διαμαρτυρικθκε για τισ απλιρωτεσ υπερωρίεσ (και τθν τακτικι να χτυποφν οι προϊςτάμενοι τισ 

κάρτεσ τθσ βραδινισ βάρδιασ και να τθν κρατοφν ετςικελικά άλλθ μιςι ϊρα ςτο μαγαηί), 

υπεραςπίςτθκε ανοιχτά τθν κυριακάτικθ αργία.  Παρά τισ ςυνεχείσ πιζςεισ από τον διευκυντι 

καταςτιματοσ ϊςτε να παραιτθκεί (προςφιλισ τακτικι των εργοδοτϊν ςτο εμπόριο για ν’ 

αποφεφγουν το κόςτοσ των αποηθμιϊςεων αλλά και για να νιϊκουμε φοβιςμζνοι και αναλϊςιμοι), θ 

Ελζνθ . δεν ζκανε πίςω. τισ 16/2, απολφκθκε γιατί «έχει μεγάλη γλώσσα», ςφμφωνα με τα λόγια του 

διευκυντι, κάνοντασ ςαφζσ ότι πρόκειται ξεκάκαρα για μια εκδικθτικι απόλυςθ. Η ςυναδζλφιςςα 

κατιγγειλε τθν απόλυςι τθσ ωσ καταχρθςτικι και ηθτά τθν άμεςθ επαναπρόςλθψι τθσ κακϊσ και 
τισ απλιρωτεσ υπερωρίεσ. 
 

Εδϊ και χρόνια, θ εργοδοςία ςτον «ΑΒ Βαςιλόπουλο» (που πλειοψθφικά ανικει ςτον βελγικό όμιλο 

αλυςίδων supermarkets Delhaize) ακολουκεί πολιτικι ανακφκλωςθσ των εργαηομζνων ϊςτε να μειϊνει το 

εργατικό κόςτοσ (μιςκοφσ, ζνςθμα, επιδόματα κ.α.) και να δθμιουργεί ςυνκικεσ κάτεργου με 

εντατικοποιθμζνθ εργαςία, περικοπζσ δικαιωμάτων και ταπεινϊςεισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο 

ςτόχαςτρο μπαίνουν οι «παλαιότεροι» ςυνάδελφοι που ζχουν κατακτιςει μερικά δικαιϊματα 

παραπάνω και πιζηονται ςτθν παραίτθςθ ϊςτε ν’ αντικαταςτακοφν από νζουσ ςυναδζλφουσ που 

προςλαμβάνονται με πιο ελαςτικοφσ όρουσ εργαςίασ. Σα κάκε λογισ επιδοτοφμενα προγράμματα 

του ΟΑΕΔ (voucher, κοινωφελισ εργαςία κ.α.) προςφζρουν ΔΩΡΕΑΝ ΕΡΓΑΙΑ ςτουσ εργοδότεσ αφοφ οι 

μιςκοί-ψίχουλα επιδοτοφνται μζςω ΕΠΑ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ από τον ΟΑΕΔ. Εν ολίγοισ, 

τςάμπα, προςωρινι και ελαςτικι εργαςία ςτο όνομα τθσ «καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ»! Και ζχουν 

το κράςοσ να διαφθμίηουν εκπτϊςεισ και προςφορζσ 10% για όςουσ ψωνίηουν τθν Κυριακι ενϊ 

πετςοκόβουν μιςκοφσ και δικαιϊματα! Ο όμορφοσ κόςμοσ των εργοδοτϊν, αγγελικά πλαςμζνοσ! 
 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

 
 

ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ! 
 



 
 
Η ςυναδζλφιςςα Ελζνθ . είναι μια απ’όλουσ εμάσ που εργαηόμαςτε ςτον κλάδο του εμπορίου και 

αντιμετωπίηουμε κοινά προβλιματα. Πίςω από τισ φανταχτερζσ βιτρίνεσ και τα γεμιςμζνα ράφια, 

κυριαρχοφν οι μιςκοί-ψίχουλα και τα 4ωρα-6ωρα τθσ πείνασ, οι απλιρωτεσ υπερωρίεσ, οι 

τςαμπουκάδεσ/ταπεινϊςεισ από εργοδότεσ/διευκυντάδεσ (πολλζσ φορζσ μπροςτά ςτουσ 

«αμζτοχουσ» πελάτεσ), θ εξοντωτικι ορκοςταςία, θ εντατικοποίθςθ και τα αλλεπάλλθλα 

«ατυχιματα», οι κακυςτεριςεισ δεδουλευμζνων και οι απολφςεισ. Οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο του 

εμπορίου αποτελοφμε αναπόςπαςτο κομμάτι του εργαςιακοφ μεςαίωνα που κυριαρχεί ςε όλουσ 
τουσ κλάδουσ και, ενίοτε, γινόμαςτε ο πολιορκθτικόσ κριόσ για τθν εφαρμογι νζων αντεργατικϊν 

πολιτικϊν που αφοροφν το ςφνολο των εργαηομζνων με τρανταχτό παράδειγμα τθν επιχειροφμενθ 
κατάργθςθ τθσ κυριακάτικθσ αργίασ! 
 

Η ςυναδζλφιςςα Ελζνθ . διεκδικεί τα αυτονόθτα και είναι υποχρζωςθ όλων των ςυναδζλφων, όλων 

των εργαηομζνων που κίγονται από τθν βαρβαρότθτα που επιβάλλεται γφρω μασ να ςτακοφν ςτο 
πλάι τθσ. Σα πρόςφατα παραδείγματα των νικθφόρων κινθτοποιιςεων απζναντι ςτθν επιχείρθςθ 

MIGATO που απζλυςε ζγκυο ςυνάδελφο, των εργατικϊν διεκδικιςεων ςτουσ χϊρουσ του επιςιτιςμοφ 

«GAMATO» και «Γκαηοχϊρι» κακϊσ και οι πολφμθνεσ ανυποχϊρθτεσ κινθτοποιιςεισ ενάντια ςτθν 

κατάργθςθ τθσ κυριακάτικθσ αργίασ, μασ δίνουν το μάκθμα ότι θ ταξικι αλλθλεγγφθ είναι το 

ςθμαντικότερο όπλο των εργαηομζνων.  Γνωρίηουμε πολφ καλά ότι οι λφςεισ ςτα προβλιματά μασ 

είναι ςτα χζρια μασ αρκεί να ςπάςουμε τον φόβο και τθ μοιρολατρεία. Τα δικαιϊματα μασ, τα 

εργατικά μασ κεκτθμζνα, θ ςυλλογικι μασ αξιοπρζπεια δεν παραχωροφνται από κανζναν μεςςία 

και καλοκελθτι παρά κατακτιοφνται από τθν ςυλλογικι μασ οργάνωςθ και δράςθ μζςα ςτουσ 
χϊρουσ δουλειάσ. 

 
 
 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ:  

ΣΡΙΣΗ 3 ΜΑΡΣΙΟΤ ςτισ 8.30 π.μ. 

 ςτην Επιθεώρηςη Εργαςίασ Αγίασ Παραςκευήσ 

(Μεςογείων 427) 
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