
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ S/M  ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

 

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς καταγγέλλει την παράνομη 

μεθόδευση από το S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ απέναντι  σε εργαζόμενη, μέλος του 

σωματείου μας προκειμένου να την αναγκάσει σε αποχώρηση. Η εταιρεία 

ανέβασε στο ΕΡΓΑΝΗ οικειοθελή αποχώρηση χωρίς την υπογραφή της, 

λειτουργώντας αυθαίρετα, με το πρόσχημα ότι η εργαζόμενη απουσίαζε αναίτια από την δουλειά 

της ενώ γνώριζαν μέσω των νόμιμων εγγράφων που τους προσκόμιζε, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα υγείας.   Η συναδέλφισσα εργάζεται στην επιχείρηση από το 1996. Σε αυτά τα 20 και 

πλέον χρόνια, έδωσε τον καλύτερο εαυτό της, η συμπεριφορά της ήταν υποδειγματική,  η εταιρεία 

κανένα πρόβλημα δεν είχε μαζί της και αυτό το αποδεικνύει ότι είχε βραβευτεί από τους εργοδότες 

της, σαν καλύτερη υπάλληλος. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η  συναδέλφισσα αντιμετώπισε 

σοβαρά και ανεπανόρθωτα προβλήματα υγείας στο μυοσκελετικό της σύστημα. Τα προβλήματα 

υγείας όμως δεν τα έφερε η εργαζόμενη από το σπίτι της, ούτε είχε την προδιάθεση, ήταν 

αποτέλεσμα  από την ίδια την εργασία, τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, την πίεση να γίνονται  

περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο, την επίπονη, σκληρή και επαναλαμβανόμενη χρήση 

συγκεκριμένων οργάνων του σώματος της.  

Παρά το δελτίο τύπου της εταιρείας που μιλά για “ανυπόστατες καταγγελίες” και άλλα “συγκινητικά” 

όπως για παράδειγμα “ότι  θεωρούν τους υπαλλήλους τους συνεργάτες” ή ότι  αντιμετωπίζουν 

“περιπτώσεις σαν της συγκεκριμένης υπαλλήλου με ιδιαίτερο τρόπο και κατανόηση”,  γίνεται 

αντιληπτό -επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί- ότι η επιχείρηση αν ήθελε να δείξει το ανθρώπινο 

πρόσωπο της, θα μπορούσε να δώσει εργασιακά καθήκοντα, στην συναδέλφισσα, που να μην 

επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη κακή κατάσταση της υγείας της .   

Η πραγματικότητα, είναι ότι την ίδια στιγμή που οι συνάδελφοι μας στα super market, στις αποθήκες 

και στα γραφεία αυτών, εργάζονται καθημερινά με αυτοθυσία, χωρίς ρεπό, πέραν του ωραρίου τους 

και με αίσθημα ευθύνης για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές και να μην λείψει τίποτα από 

κανένα λαϊκό σπίτι, οι μεγαλέμποροι βγάζουν τα πιο άγρια ένστικτα τους, για να ματώσουν 

εργαζόμενους και καταναλωτές. 

Ζητάμε άμεσα να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της συναδέλφου και στεκόμαστε στο πλάι 

της.  

Επειδή οι καταγγελίες για εργοδοτικές αυθαιρεσίες, απειλές ή εκβιασμούς έρχονται συνεχώς, 

δηλώνουμε  πως θα τις βγάζουμε στη δημοσιότητα «φόρα-παρτίδα», χωρίς κανέναν δισταγμό. Να 

γνωρίζει η καθεμία επιχείρηση ότι αν θεωρεί πως σε συνθήκες πανδημίας θα μπορεί ελεύθερα να 

πατάει επί πτωμάτων και πάνω στη ζωή των εργαζομένων, θα μας βρει μπροστά της είτε με μάσκες 

είτε χωρίς. 

Καλούμε τους εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση, να σπάσουν τον φόβο. 

Να μη διστάσουν να καταγγείλουν κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία που τους επιδεινώνει τη ζωή σε 

συνθήκες που η πανδημία θερίζει. 

Το ΔΣ του Σωματείου 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας 6973311744 

MAIL sidyliv@yahoo.gr   


