της εργοδοτικής
αυθαιρεσίας
ΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΙΣΘΟΙ ΠΕΙΝΑΣ - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
Η συναδέλφισσα Ελένη Σ. απολύθηκε εκδικητικά από την επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος επειδή διεκδίκησε με
αξιοπρέπεια τα δικαιώματά της. Απαίτησε το 10λεπτο διάλειμμα που δικαιούνται οι 4ωροι εργαζόμενοι,
διαμαρτυρήθηκε για τις απλήρωτες υπερωρίες, αρνήθηκε να ψηφίσει στο εργοδοτικό σωματείο που
στελεχώνεται από υψηλόβαθμα στελέχη, υπερασπίστηκε την κυριακάτικη αργία. Παρά την ταπεινωτική
συμπεριφορά και τις συνεχείς πιέσεις από τον διευθυντή καταστήματος ώστε να παραιτηθεί (προσφιλής τακτική
των εργοδοτών στο εμπόριο για ν’ αποφεύγουν το κόστος των αποζημιώσεων αλλά και για να νιώθουμε
φοβισμένοι και αναλώσιμοι), η Ελένη δεν έκανε πίσω. Στις 16/2, απολύθηκε γιατί «έχει μεγάλη γλώσσα»,
σύμφωνα με τα λόγια του διευθυντή, κάνοντας σαφές ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια εκδικητική απόλυση. Η
συναδέλφισσα κατήγγειλε την απόλυσή της ως εκδικητική και διεκδικεί αγωνιστικά την επαναπρόσληψη της
καθώς και τις απλήρωτες υπερωρίες. Η δικαίωση της από την Επιθεώρηση Εργασίας είναι μια πρώτη νίκη στον
αγώνα της, ένα αγώνα που είναι στο συμφέρον όλων μας να στηρίξουμε!
Εδώ και χρόνια, η εργοδοσία στον ΑΒ Βασιλόπουλο (που πλειοψηφικά ανήκει στην πολυεθνική Delhaize)
ακολουθεί πολιτική ανακύκλωσης των εργαζομένων ώστε να μειώνει το εργατικό κόστος και να δημιουργεί
συνθήκες κάτεργου με εντατικοποιημένη εργασία, περικοπές δικαιωμάτων και ταπεινώσεις. Πιο συγκεκριμένα,
στο στόχαστρο μπαίνουν οι «παλαιότεροι» συνάδελφοι που έχουν κατακτήσει μερικά δικαιώματα παραπάνω
και πιέζονται στην παραίτηση ώστε ν’ αντικατασταθούν από νέους συναδέλφους που προσλαμβάνονται με πιο
ελαστικούς όρους εργασίας. Τα κάθε λογής επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ (voucher, κοινωφελής
εργασία κ.α.) προσφέρουν δωρεάν εργασία στους εργοδότες αφού οι μισθοί-ψίχουλα επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ
και οι ασφαλιστικές εισφορές από τον ΟΑΕΔ. Εν ολίγοις, τσάμπα, προσωρινή και ελαστική εργασία στο όνομα
της «καταπολέμησης της ανεργίας»! Και έχουν το θράσος να διαφημίζουν εκπτώσεις και προσφορές για όσους
ψωνίζουν την Κυριακή ενώ πετσοκόβουν μισθούς και δικαιώματα!
Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο ή το μοναδικό. Πίσω από τις φανταχτερές βιτρίνες και
τα γεμάτα ράφια των καταστημάτων, κρύβονται οι πενιχροί μισθοί και τα 4ωρα/6ωρα της πείνας, οι
καθυστερήσεις πληρωμής και η εξαντλητική ορθοστασία, ο τσαμπουκάς και ο εξευτελισμός από αφεντικά,
διευθυντές και πελάτες, οι αόρατες υπερωρίες και οι απολύσεις!
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