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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η ΟΙΥΕ καταγγέλλει την ενορχηστρωμένη επίθεση των εργοδοτών
εναντίον των εργαζομένων και στις κινητοποιήσεις που αποφάσισαν με τα
συνδικάτα τους.
Χθες, σύρθηκαν στα δικαστήρια από την διοίκησή της ΣΤΑΣΥ τα συνδικάτα
της για τη στάση εργασίας που κήρυξε το ΕΚΑ, στο πλαίσιο της εκδίκασης στο
ΣτΕ για το ΓΕΜΗΣΟΕ.
Η απαράδεκτη πέρα ως πέρα ενέργεια της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ να
προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να κηρύξει παράνομη την
κινητοποίηση, η οποία μάλιστα, πηγαίνοντας το και ένα βήμα παρακάτω, αξίωσε
οικονομική αποζημίωση 1.500 ευρώ από κάθε συνδικαλιστή, καθώς και τη
φυλάκισή τους για 6 μήνες (!), επιδιώκοντας ένα αντιδημοκρατικό και
απολυταρχικό περιβάλλον, όπως άλλωστε τους επιτρέπει ο Νόμος 4808/2021,
Νόμος Χατζηδάκη.
Νωρίτερα ανάλογα φαινόμενα υπήρξαν με την αγωγή του διοικητή του
ΟΑΕΔ για ακύρωση της απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων. Το ίδιο
έγινε πριν από λίγες μέρες και, με την απεργία της COSCO.
Η αγωγή στην περίπτωση της SPEEDEX στόχο είχε να κηρύξει παράνομη
τη στάση εργασίας του Σωματείου, ζητώντας επιπλέον 3.000 ευρώ αποζημίωση.
Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο στη SPEEDEX όσο και στη ΣΤΑΣΥ, ότι οι
κινητοποιήσεις των εργαζομένων χτυπιούνται σε περίοδο διαπραγμάτευσης των
επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας.
Με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις γίνεται πλέον εμφανές ότι: Πίσω από τις
συγκεκριμένες ενέργειες των εργοδοτών (Ιδιωτών και Δημοσίων Οργανισμών)
με επιδίωξη την κήρυξη απεργιών ως παράνομων, η ταυτόχρονη αξίωση
αστικών (χρηματικών αποζημιώσεων), αλλά και η απόδοση ποινικών ευθυνών
(φυλακίσεις) συνδικαλιστών, υπάρχει ένα «αόρατο χέρι» που καθοδηγεί την
ενορχηστρωμένη επίθεση, αδιαφορώντας για τη Δημοκρατία, τα δίκαια
αιτήματα για Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις, σε μια περίοδο σφοδρής
ακρίβειας που δημιουργεί η κυβέρνηση.
Στόχος τους είναι η υποταγή και ο εκφοβισμός των εργαζομένων οι οποίοι
σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Υπουργού Χατζηδάκη δεν πρέπει ούτε να
διεκδικούν, ούτε να διαδηλώνουν και κυρίως να μην απεργούν! Γι΄ αυτούς δεν
υπάρχει ούτε Σύνταγμα, ούτε Δημοκρατικά Δικαιώματα, ούτε Κράτος Δικαίου.
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Δεν θα τους περάσει όμως!
Κανείς δε θα μας εκφοβίσει!
Τα 100 και πλέον χρόνια ιστορίας του εργατικού κινήματος δείχνουν ότι
καμία δίωξη, καμία τρομοκρατία, κανένα μέτρο απαγόρευσης των
δημοκρατικών δικαιωμάτων μας, δεν είναι ικανό να σταματήσει τους αγώνες
μας!
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ!
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!
Για την ΟΙΥΕ
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