
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ GOODY'S

Τα Goody's είναι µια εταιρία µε 114 καταστήµατα στην 
Ελλάδα και παρουσία σε 12 χώρες στο εξωτερικό και 

ανήκει στον όµιλο τροφίµων Vivartia (Everest, 
Flocafe, ∆ΕΛΤΑ, Hellinic Catering, Μπαρµπα Στάθης) ο 

οποίος εν καιρώ κρίσης πετυχαίνει αυξήσεις στα 
κέρδη του. Αυτό συµβαίνει εφαρµόζοντας τις 

"παραδοσιακές" τακτικές µικρών και µεγάλων 
αφεντικών όπως είναι η δυσανεξία στις συλλογικές 
διεκδικήσεις των εργαζοµένων και η αλλεργία στις 

απεργίες. Οι πρωτοπόροι στον κλάδο της εστίασης 
όπως τα Goody's ή τα Everest δεν θα µπορούσαν να 

ανεχτούν σωµατεία βάσης να οργανώνουν απεργίες 
από τα κάτω και εργαζόµενους να γνωρίζουν και να 
διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας τους. 

Η περιπτώση των Goody's δεν είναι ένα ξεχωριστό 
φαινόµενο. Όλοι και όλες µας ζούµε στο πετσί µας την 

εκµετάλλευση στους χώρους δουλειάς, την 
αυθαιρεσία των αφεντικών, τον φόβο της απόλυσης 

ενώ παράλληλα αδυνατούµε να την βγάλουµε πέρα 
µε τα καθηµερινά έξοδα. Σε µια περίοδο που όλες οι 
κατακτήσεις µας καταστρατηγούνται καθηµερινά και 
η εργασιακή βαρβαρότητα γίνεται συνήθεια, ο µόνος 
δρόµος είναι αυτός της αντίστασης και του αγώνα. Σε 

αυτόν τον αγώνα δεν βασιζόµαστε στην φιλευσπαχνία 
των αφεντικών και τις υποσχέσεις των πολιτικών 

αλλά στις δικές µας δυνάµεις. Απο τις αρνήσεις µας 
απέναντι στις καθηµερινές προσταγές των 

αφεντικών, την διεκδίκηση των αυτονόητων για την 
κάλυψη των αναγκών µας µέχρι την συµµετοχή στις 

απεργίες στεκόµαστε ο ένας δίπλα στην άλλη,  
οργανωνόµαστε στους χώρους δουλειάς και 

αγωνιζόµαστε απο κοινού. 

Την Πέµπτη 11 Απριλίου, η Συνέλευση Βάσης 
Εργαζοµένων Οδηγών ∆ικύκλου πραγµατοποίησε 24
ωρη απεργία µε κύρια αιτήµατα εταιρικό µηχανάκι, 
µέσα ατοµικής προστασίας, ενιαία ειδικότητα και 
βαρέα-ανθυγιεινά ένσηµα. Η συµµετοχή στην 
απεργία και τη µοτοπορεία στο κέντρο της Αθήνας 
ήταν εντυπωσιακή, ενώ στην πόλη των Ιωαννίνων η 
συµµετοχή στην αντίστοιχη απεργία ήταν σχεδόν 
καθολική. 

Η συγκεκριµένη απεργία υπήρξε η κορύφωση µιας 
πολύµηνης προετοιµασίας και συζητήσεων στους 
χώρους δουλειάς και ταυτόχρονα η κορύφωση 
πολλών µικρών -και µεγαλύτερων- αντιπαραθέσεων 
µε εργοδότες σε διάφορα µαγαζιά, πάνω στα 
αιτήµατα της απεργίας, τη µη καταβολή 
δεδουλευµένων, τα κλεµένα ένσηµα, τα 
ξεχειλωµένα ωράρια κ.α., σε έναν κλάδο που κάθε 
1-2 µήνες µετράει και έναν νεκρό σε ώρα εργασίας. 
Αποτέλεσµα των κινητοποιήσεων υπήρξε η θεσµική 
κατοχύρωση κάποιων δικαιωµάτων για τους 
διανοµείς (µέσα ατοµικής προστασίας, εταιρικό 
µηχανάκι). Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι ο νόµος θα 
εφαρµοστεί και στην πράξη χωρίς να το απαιτήσουν οι 
ίδιοι οι εργαζοµένοι απο τα αφεντικά. Όπως εξάλλου 
ισχύει και για οτιδήποτε αφορά τα εργασιακά µας 
δικαιώµατα.

Όµως αποτέλεσµα των κινητοποιήσεων ήταν και η 
αντίδραση των αφεντικών. Τέσσερις βδοµάδες µετά 
την απεργία, απολύθηκε διανοµέας από τα Goody's 
της λεωφόρου Αλεξάνδρας και µια βδοµάδα µετά 
συνάδελφός του από τα Goody's της Αγίας 
Παρασκευής. Παρά τις προφάσεις περί µειωµένης 
απόδοσης είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο εργαζόµενοι 
απολύθηκαν προς παραδειγµατισµό επειδή είχαν 
πάρει µέρος στην απεργία και εκτός αυτού είχαν 
έρθει σε κόντρα στους χώρους δουλειάς τους και 
είχαν πετύχει «νίκες» όπως το εταιρικό µηχανάκι ή ο 
περιορισµός των καθηκόντων τους µόνο σε ότι έχει 
να κάνει µε την ειδικότητα του διανοµέα. Ανάλογη 
περίπτωση είχε σηµειωθεί µε διανοµέα και στα 
Goody's Βριλησσίων το 2017, οπου µετά από µαζική 
παρέµβαση του σωµατείου στο κατάστηµα, η εταιρία 
υποχώρησε και η υπόθεση έληξε µε εξωδικαστικό 
συµβιβασµό. 
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