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Σχεδόν 5 μήνες μετά την απόλυση του σερβιτόρου Βαγγέλη Κιτσώνη από το εστιατόριο BANQUET στη Θεσσαλονίκη, ο  
αγώνας συνεχίζεται. Το συγκεκριμένο εστιατόριο αποτελεί ένα ακόμη εργασιακό κάτεργο όπου υποχρεώνει τους εργαζόμενους να 
δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, χωρίς να τηρείται η εργατική νομοθεσία, μιας και οι προσλήψεις πραγματοποιούνται πολύ 
καθυστερημένα, ενώ τα ένσημα κολλιούνται μισά ή και καθόλου. 
 Απέναντι σ' αυτήν την κατάσταση και με αποκορύφωμα την απόλυση του συγκεκριμένου εργαζόμενου αναπτύχθηκε ένας 
αγώνας που με αιχμή το συγκεκριμένο εστιατόριο έθιγε το ζήτημα συνολικότερα ενάντια στην αυθαιρεσία των αφεντικών μιας και η 
περίπτωση του Banquet δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.  Η κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού  είναι 
τραγική, λόγω του ότι χτυπήθηκε άμεσα και άγρια τα τελευταία 20 χρόνια από τις νεοφιλελεύθερες - αντεργατικές πολιτικές όλων των 
κυβερνήσεων ανεξαιρέτως, δίνοντας το δικαίωμα στην πλειοψηφία της εργοδοσίας να παραβιάζει κάθε είδους εργατική νομοθεσία 
αλλά και να προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Ειδικά στην Πάτρα, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή καθώς  όσα 
περιγράφηκαν παραπάνω ισχύουν σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά του συγκεκριμένου κλάδου (ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες των 
αφεντικών, “μαύρη”- ανασφαλιστη εργασία, απειλές, εκβιασμοι κλπ.)

Η συγκεκριμένη απόλυση όμως δεν πέρασε έτσι. Η άμεση κινητοποίηση του απολυμένου σε συνδυασμό με τη συμπαράσταση 
αρκετών συναδέλφων του και την ευαισθητοποίηση αρκετού κόσμου που θέλησε να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του οδήγησαν σε 
μια σειρά από δράσεις, πορείες και παρεμβάσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης που στις περισσότερες περιπτώσεις κατέληγαν σε 
μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από το εστιατόριο με κύριο αίτημα την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων και 
την επαναπρόσληψη του απολυμένου. Τότε, η εργοδοσία αφού αρνήθηκε να καταβάλει τα δεδουλευμένα προς τους εργαζόμενους και 
να επαναπροσλάβει τον Βαγγέλη Κιτσώνη, προχώρησε σε απειλές και εκβιασμούς , άφησε απλήρωτους τους εργαζόμενους και τελικά 
έκλεισε για άγνωστο διάστημα το κατάστημα, πετώντας τους ουσιαστικά στο δρόμο.

Σήμερα, η εργοδοσία αφού για τρεις και πλέον μήνες ανέστειλε τη λειτουργία του εστιατορίου, σε μία μάταιη προσπάθεια της 
να εξοντώσει οικονομικά τους εργαζόμενους, προχώρησε σε  νέες επιθέσεις  ενάντια τους αλλά και στην επιτροπή αλληλεγγύης που 
είχε συσταθεί. Συγκεκριμένα, άνοιξε το κατάστημα δίχως να ενημερώσει τους εργαζόμενους που έχουν κάνει καταγγελίες, προχώρησε 
σε νέες εξώδικες απολύσεις και των υπόλοιπων 7 εργαζομένων που είχαν κάνει καταγγελία και γενικότερα επιχειρεί να ποινικοποιήσει 
τον αγώνα, έχοντας κάνει δύο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά των εργαζομένων αλλά και της επιτροπής αλληλεγγύης, οι οποίες 
βασίζονται σε ψέματα. Σε αυτές ζητά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων έξω από το κατάστημα, να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 
ευρώ στον κάθε εργαζόμενο και ένας χρόνος φυλάκισης, ενώ οι εργαζόμενοι και η επιτροπή αλληλεγγύης να μην πλησιάζουν πιο κοντά 
από 500 μέτρα από το κατάστημα, το οποίο εκτός των άλλων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης! Σαν να μην έφταναν αυτά, την Τρίτη 
31/8 συνελήφθη  ένας εργαζόμενος στο εστιατόριο Banquet όπου μετά από διαμαρτυρία εκατοντάδων συναδέλφων του και 
αλληλέγγυων αφέθηκε ελεύθερος, αφού ορίστηκε τακτική δικάσιμος ενώ την Πέμπτη 2/9, συνελήφθη  ένας ακόμα εργαζόμενος και 
μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης,  που κρατήθηκε στην ΓΑΔΘ και  τελικά καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή 
για δυσφήμιση δια του τύπου. Σαν απάντηση το απόγευμα της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε πορεία εργαζομένων και αλληλέγγυων 
που κατέληξε ξανά έξω από το μαγαζί. Η καταστολή συνεχίζεται με τους μπάτσους να προσπαθούν να συλλάβουν κι άλλους 
εργαζόμενους και αλληλέγγυους. Η παραπάνω καταδικαστική απόφαση έχει και μια άλλη αξία, καθώς δημιουργεί νομικό 
προηγούμενο το οποίο τ' αφεντικά θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο μέλλον σε αντίστοιχους αγώνες από εργαζόμενους.
 Η ανυποχώρητη στάση των εργαζομένων στο Banquet και ο ανιδιοτελής, ανεξάρτητος  και αυτοοργανωμένος αγώνας που 
δίνουν μαζί με πολλούς άλλους αλληλέγγυους αποτελεί σε κάθε περίπτωση ένα υπόδειγμα για το πως πρέπει οι εργαζόμενοι να 
διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν στα σημερινά εργασιακά κάτεργα. Ειδικά σε μια περίοδο που η επίθεση κράτους και κεφαλαίου έχει 
λάβει το πιο ωμό και ξεδιάντροπο ύφος που είχε ποτέ, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά και που η καταστρατήγηση ακόμα 
και των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων και η βίαιη αφαίρεση κεκτημένων με πρόφαση την εθνική σωτηρία μπορούν να θεωρηθούν κάτι 
παραπάνω από προκλητικές ακόμα και στα πλαίσια του δημοκρατικού καθεστώτος που η κυριαρχία έχει επιβάλλει, ο δρόμος για να 
πάρουμε πίσω ότι μας ανήκει περνάει τη διαρκή, αδιαμεσολάβητη και αδιάλλακτη αντίσταση σε κάθε μέτωπο επιβολής των κυρίαρχων 
σχεδιασμών.

Από την πλευρά μας, ως αναρχικοί, εργαζόμενοι και άνεργοι, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε προσπάθεια 
αντίστασης των εργαζομένων στους καθημερινούς τους δυνάστες, αναγνωρίζοντας στον αγώνα των εργαζομένων στο Banquet ένα 
κομμάτι του εαυτού μας. Ένα κομμάτι του συνολικότερου αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, χωρίς 
αφεντικά και δούλους.
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