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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει τη διοίκηση των ΕΛΠΕ που στις 18/12/2019 κάλεσε τον επικεφαλής της
παράταξης μας Χριστίδη Σταύρο, γραμματέα του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και μέλος της διοίκησης του
ΕΚΕΔΑ, στο υπηρεσιακό συμβούλιο της εταιρείας.
Συνάδελφοι το υπηρεσιακό συμβούλιο και ο εσωτερικός κανονισμός πάγια λειτουργούν ως μέσα πίεσης και
τρομοκράτησης των εργαζομένων καθώς για ασήμαντες αφορμές και άλλοι συνάδελφοι καλούνται να
απολογηθούν και να τιμωρηθούν. Λειτουργεί σαν δικαστήριο που ενισχύει τη διευθυντική αυθαιρεσία και
τρομοκρατία.
Η δίωξη του συναγωνιστή μας αποτελεί συνδικαλιστική δίωξη και στηρίζεται σε ανυπόστατες κατηγορίες ως
συνέχεια ενός πολύμηνου κυνηγητού απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, μέσω απαγόρευσης της
συνδικαλιστικής έκφρασης και δράσης συνοδευομένη με αυταρχικές συμπεριφορές. Η επιβολή ημερών αργίας
που επιδιώκεται από τα ΕΛΠΕ είναι ξεκάθαρη πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη.
Είναι προκλητική η στάση της διοίκησης καθώς πέρα από την αναφορά στον συνάδελφο, όλο το προηγούμενο
διάστημα έκανε ότι είναι δυνατό ώστε να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη.
Το Αγωνιστικό Μέτωπο μαζί με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας αλλά και με συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ έκανε
παρέμβαση στη διοίκηση και κατήγγειλε την άθλια μεθόδευση να διαρρεύσει εσωτερικό έγγραφο (αναφορά) στα
χέρια φασιστοειδών με καθαρή πολιτική στόχευση στην δράση του κομμουνιστή συνδικαλιστή καθώς είχε την
υπογραφή της εγκληματικής οργάνωσης ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Για αυτό το γεγονός η διοίκηση απάντησε «άσχημη εξέλιξη,
θα συνεχίσουμε την διερεύνηση»…
Την Τρίτη 10/12 απαγορεύτηκε η είσοδος στους εκλεγμένους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να μιλήσουν στους
εργαζόμενους στις ΒΕΕ.
Όλα αυτά έρχονται την ώρα που κυβέρνηση και εργοδοσία θέλουν να βάλουν στο γύψο τη δράση και την
λειτουργία των σωματείων. Είναι δεμένη με την στάση της κυβέρνησης και μερίδας ΜΜΕ για συκοφάντηση του
δίκαιου αγώνα των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ. Θέλουν τους εργαζόμενους να τρώγονται μεταξύ τους, όσο αυτοί
θα αυγατίζουν τα κέρδη τους. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι σε επαγρύπνηση και να απαντήσουν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε
προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Να συμμετέχουν μαζικά στις πρωτοβουλίες και
κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα θα αξιοποιήσουμε και όλες τις δυνατότητες
για να πέσει στο κενό η επιχείρηση τρομοκράτησης και ποινικοποίησης από μεριάς της εργοδοσίας.

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει - απαντάμε με αποφασιστικότητα.

