
Ο αγώνας και η αλληλεγγύη χαράσσουν
δρόμους

Εδώ και περίπου 2 χρόνια στις πιάτσες των ντελιβεράδων
συζητιέται  σταθερά  η  εξαιρετική  κατάσταση  που
επικρατεί στην εταιρία κολοσσό οποία απέκτησε τα ηνία
της  ταχυδιανομής  στη  χώρα.  Της  E-food. Συζήτηση  η
οποία  βασιζόταν  στις  άψογες  συνθήκες  που
επικρατούσαν  στο  εργασιακό  της  περιβάλλον,  στην
παροχή όλων των νόμιμων παροχών και  στην απουσία
φυσικής  εργοδοτικής  παρουσίας,  τα  οποία
δημιουργούσαν  έναν  σύγχρονο  εργασιακό  παράδεισο
πλάι  στη  ζοφερή  κατάσταση  που  επικρατεί  στον
υπόλοιπο κλάδο. Αυτό το παραμύθι όμως τελείωσε και
επίσημα  την  προηγούμενη  εβδομάδα,  όταν  οι
εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της εταιρίας,  βρέθηκαν
για πρώτη φορά απέναντι στις πραγματικές διαθέσεις της
εργοδοσίας. 
Βασιζόμενη  στις  αξιολογήσεις  από  πελάτες  και
καταστηματάρχες, η  E-food αρνήθηκε την ανανέωση τις
συμβάσεις 115 διανομέων σε όλη τη χώρα, ενώ εισήγαγε
την πατέντα freelancer η οποία επικρατεί ήδη σε εταιρίες
όπως  η  WOLT,  ωθώντας  τους  7000  και  πλέον
εργαζόμενούς  της  στο  να  γίνουν  ελεύθεροι
επαγγελματίες/ συνεργάτες της εταιρίας. 
Πέραν από το τεράστιο σάλο που έκανε σε διαδικτυακό
επίπεδο  αυτή  η  “απότομη”  αλλαγή  της  πολιτικής  της
εταιρίας,  από  την  πρώτη  στιγμή  οι  διανομείς  και  τα
σωματεία  στάθηκαν  αποφασιστικά  απέναντι  στην
επίθεση της εργοδοσίας, με το σωματείο της ΣΒΕΟΔ και
το  Συνδικάτο  Επισιτισμού,  Τουρισμού  Ξενοδοχείων  &
Συναφών Επαγγελμάτων  Νομού Αττικής,  να  κηρύσσουν
άμεσα στάση εργασίας την Τετάρτη και 24ωρη απεργία
την Παρασκευή ως απάντηση· στάση η οποία και τελικά
ανάγκασε  την  εργοδοσία  να  αναδιπλωθεί  και  να
μετατρέψει  όλες  τις  συμβάσεις  των  διανομέων  σε
αορίστου  χρόνου.  Την  ίδια  στιγμή  πέραν  από  τη
πρωτεύουσα,  πραγματοποιήθηκαν  και  σε  άλλες  πόλεις
κινητοποιήσεις απέναντι στην απόφαση της E-food τόσο
από  διανομείς  όσο  και  από  εργατικά  κέντρα  και
σωματεία, παρά τον συνδικαλιστικό ζόφο που επικρατεί
όλο αυτό τον καιρό. 
Αυτή  η  “όαση”  εργατικής  απειθαρχίας  ωστόσο,  δεν
αποτέλεσε  κεραυνό  εν  αιθρία.  Εδώ  και  πολλά  χρόνια
σωματεία,  εργατικές  ενώσεις  και  συνδικαλιστές
διανομείς  έχουν  δημιουργήσει  με  σταθερά  και
αποφασιστικά  βήματα,  έναν  σοβαρό και  άμεσο δίαυλο
επικοινωνίας με τους συναδέλφους τους ξεκαθαρίζοντας

τους  ότι  μοναδικός  είναι  να  γίνουν  καλύτερες  οι
συνθήκες γαλέρα που επικρατούν στην ταχυδιανομή και
όχι  η  ψηφοθηρία  ή  η  κομματική  οργανωτική  αύξηση.
Επίσης,  όμως  φάνηκε  και  στον  πιο  κοντόφθαλμο  ότι
μπορεί  η  E-food  να  κατάφερε  να  πείσει  μια  μερίδα
συναδέλφων  οι  οποίοι  για  πρώτη  φορά  πληρώθηκαν
χωρίς να διεκδικήσουν αυτά που τα σωματεία ουρλιάζουν
όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο δεν κατάφερε να κοροϊδέψει
τόσο τα εργατικά σωματεία όσο και τους συνδικαλιστές
και τις συνδικαλίστριες του κλάδου που είχαν προβλέψει
την διαφαινόμενη εργοδοτική επίθεση.

Συνάδελφε- συναδέλφισσα,

Μην  θεωρείς  ότι  τα  αφεντικά  υποχωρούν  οριστικά
απέναντι  στην  μεγάλη  αυτή  νίκη.  Αντιθέτως
αναδιπλώνονται  και  ετοιμάζονται  για  την  επόμενη
κίνησή  τους  για  να  αυξήσουν  ακόμα  περισσότερο  τα
κέρδη τους. 
Μόνος  τρόπος  για  να  καταφέρουμε  να  αντισταθούμε
απέναντι στις συνεχόμενες επιθέσεις των αφεντικών και
του κράτους  (τους)  είναι  μέσα από την οργάνωση στα
σωματεία και τους χώρους δουλειάς. 

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τα χρόνια
αιτήματα του κλάδου 
για αύξηση μισθών, 

μείωση ωραρίου, 
ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά, 

κατάργηση των εφαρμογών αξιολογήσεων. 

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να μην αλλάξουμε
επάγγελμα αλλά να αλλάξουμε το επάγγελμα.

Τα αφεντικά τρομοκρατούν και θέλουν να σωπάσεις 
Οργανώσου τώρα σε σωματεία βάσης

Ελευθεριακή 
Συνδικαλιστική 

Ένωση 
Ιωαννίνων


