
 Στις  11/4/19 πραγματοποιήθηκε απεργία κούριερ – ντελιβεράδων 
καλεσμένη από τη ΣΒΕΟΔ και το ΣΒΕΔΙ με τη συμμετοχή 1000 περίπου 
οχημάτων στην Αθήνα και 100 περίπου στα Ιωάννινα. Σε έναν 
κατακερματισμένο κλάδο που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καν νομικό 
πλαίσιο, η ασυδοσία και οι αυθαιρεσίες των αφεντικών υπάρχουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό και μετρά δεκάδες εργατικά δυστυχήματα οι εργαζόμενοι 
οργανώθηκαν μακριά από συνδικαλιστικές αυθεντίες και πέτυχαν την 
κατάθεση εγκυκλίου από την κυβέρνηση που θα ορίζει το νομικό πλαίσιο 
της εργασίας. 
 Όμως, επειδή οι αγώνες μας δεν σταματάνε στην υπογραφή θεσμικών 
πλαισίων αλλά και επειδή η εφαρμογή αυτών είναι αβέβαιη οι 
ντελιβεράδες και κούριερ οργανωθήκαν και κατέβηκαν στην απεργία με 
κύρια αιτήματα : εταιρικό μηχανάκι, μέσα ατομικής προστασίας, ένσημα 
βαρέα και ανθυγιεινά, ενιαία ειδικότητα.

 Περίπου ένα μήνα μετά έρχεται η απάντηση των αφεντικών στην 
απεργία. Δύο διανομείς, μέλη του ΣΒΕΟΔ που πρωτοστάτησαν στην 
απεργία της 11 Απρίλη, απολύονται εκδικητικά από δύο διαφορετικά 
καταστήματα Goody’s στην Αθήνα (Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Αγία 
Παρασκευή). Λίγες μέρες μετά, ένας διανομέας από τα Goody’s στα 
Γιάννενα, ο οποίος συμμετείχε στην απεργία της 11/4 και συνέχιζε να έχει 
διεκδικητική στάση στη δουλειά, απολύεται λόγω της συνδικαλιστικής 
του δράσης.
 Στα Γιάννενα, ο απολυμένος διανομέας στα Goody΄s  και μέλος του 
ΣΒΕΔΙ συνεχίζει να διεκδικεί την επαναπρόσληψη του. Παράλληλα με 
την καταγγελία στο ΣΕΠΕ ( και στη συνέχεια με την  αγωγή  προς την 
εργοδοσία   για την καταχρηστική απόλυση αλλά και για χρωστούμενα 
δεδουλευμένα ) πραγματοποιούνται συνεχώς κινητοποιήσεις στο 
κατάστημα . Με πρόσφατο  παράδειγμα τον αγώνα και  την νίκη των δυο 
ντελιβεράδων στηρίζουμε  τον απολυμένο  ενάντια στις εκδικητικές 
πρακτικές  των αφεντικών.
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