ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ
22/6/2019 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Το Σάββατο 22/6/2019 πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση και πορεία σωματείων,
εργατικών συλλογικοτήτων και συνελεύσεων γειτονιάς προς το υπουργείο δικαιοσύνης
ενάντια στην ποινικοποίηση–εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων.
Καταγγείλαμε τις μεθοδεύσεις των μηχανισμών που επέβαλαν την καταδίκη της
συναδέλφου Ανδριανής για συκοφαντική δυσφήμιση, τις δεκάδες αντεργατικές
αποφάσεις που δικαιώνουν τα αφεντικά και αφορούν σε απολύσεις και βλαπτική
μεταβολή των όρων εργασίας, καθώς και τις διώξεις που υπάρχουν και στοχεύουν στην
ποινικοποίηση–εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων.
Την κινητοποίηση οργάνωσαν τα σωματεία: ΣΕΦΚ, ΣΥΒΧΨΑ, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων–
Ζεφυρίου–Φυλής, οι εργατικές συλλογικότητες: Πρωτοβουλία Εργαζομένων &
Ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση, Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Εργαζομένων στην
Ταχυμεταφορά–Ταχυδρόμηση, ΕΣΕ Αθήνας, και οι συνελεύσεις γειτονιάς: Ανοιχτή
Λαϊκή Συνέλευση Περιστερίου, Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγύης
Κυψέλης/Πατησίων.
Την κινητοποίηση στήριξαν με ψηφίσματα αλληλεγγύης, με κάλεσμα σε αυτή, τα
σωματεία: Β΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας (Περιστερίου), Α΄ ΕΛΜΕ
Δυτικής Αττικής (Θριάσιο, Μεγαρίδα, Ειδυλλία), Ε΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, Ε΄ ΕΛΜΕ
Ανατολικής Αττικής, Δ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ΕΛΜΕ Φωκίδας, Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Αριστοτέλης», το σωματείο εργαζομένων στη ΝΟΚΙΑ, καθώς
και η ΟΛΜΕ και το Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης
αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια. Τέλος ψήφισμα αλληλεγγύης και
καταγγελίας της στοχοποίησης και ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων
εξέδωσε και η ΕΛΜΕ Πειραιά.
Η πορεία δεκάδων συναγωνιστριών και συναγωνιστών ξεκίνησε από την πλατεία
Κανελλοπούλου στην Πανόρμου και κατέληξε μέσω της Μεσογείων στο υπουργείο
δικαιοσύνης. Αν και υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση, όταν η πορεία έφτασε
στον χώρο του υπουργείου, βρήκαμε μπροστά μας κλειστές μεταλλικές πόρτες και
ειδικές κατασταλτικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση του Σύριζα και ο υπουργός δικαιοσύνης
με αυτήν τη στάση τους απέδειξαν ότι στηρίζουν στην πράξη τις αντεργατικές
αποφάσεις που δικαιώνουν τα αφεντικά και στοχεύουν στην ποινικοποίηση–
εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων.
Καλούμε σε νέα σύσκεψη την Τρίτη 2 του Ιούλη στις 8.00 μ.μ. στα γραφεία των
σωματείων στη Λόντου για να κάνουμε απολογισμό της δράσης και να
συνδιαμορφώσουμε τη συνέχιση του αγώνα.
Επίσης, καλούμε τη Δευτέρα 24 του Ιούνη στις 9.00 π.μ. στην πρώην σχολή
Ευελπίδων, στο Η΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κτίριο προκάτ,
αίθουσα 1 όπου εκδικάζεται η μήνυση του συναδέλφου Κλέαρχου Σμυρναίου κατά
του εργοδότη του φροντιστηρίου «Πρίσμα» Βασιλείου Γκούμα, ο οποίος στη
διαδικασία της εκδίκασης της αγωγής της συναδέλφου Ανδριανής, με την οποία η
απολυμένη συνάδελφος διεκδικούσε να χαρακτηριστεί η σχέση εργασίας της επί 24 έτη
ως αορίστου χρόνου και να επαναπροσληφθεί, διατύπωσε εγγράφως βαρύτατους

προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς εις βάρος του συναδέλφου, επιχειρώντας να…
αποδομήσει την κατάθεσή του.
Νίκη στον αγώνα της απολυμένης συναδέλφου Ανδριανής.
Να σταματήσει κάθε δίωξη. Να επαναπροσληφθεί εδώ και τώρα!
Να μην περάσει η κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία.
Ο αγώνας δεν καταστέλλεται, δεν αφομοιώνεται, συνεχίζεται…

