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ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ «METROPOLIS», ΠΙΟ «ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.
Όσα συνέβησαν χθες, ημέρα γενικής απεργίας, στο ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης «METROPOLIS» είναι
αποκαλυπτικά για το τι επιδιώκουν ορισμένοι εργοδότες να επιβάλλουν, μετά την ψήφιση του
τερατουργήματος Χατζηδάκη. Η εργοδοσία του «METROPOLIS» ορμώμενη από την επικείμενη ψήφιση του
εργοδοτικού νομοσχεδίου άρχισε πειράματα πίεσης προς τους συνδικαλιζόμενους εργαζόμενους για να
δοκιμάσει τις αντοχές τους.
Συγκεκριμένα η διοίκηση έστειλε απεργοσπάστες να απαιτήσουν από τον εργαζόμενο του Control Room του
«METROPOLIS», ο οποίος συμμετείχε κανονικά στην στάση εργασίας που κήρυξε το Διασωματειακό και το
Ε.Κ.Θ., να εγκαταλείψει την θέση του για να κάνει εκπομπή ο γνωστός απεργοσπάστης του «METROPOLIS»
(εν ώρα στάσης εργασίας). Η λεκτική βία που υπέστη ο συνάδελφος, όπως μπορεί και ο πλέον αδαής να
καταλάβει, ήταν τεράστια, όμως άντεξε στις συνεχείς και αφόρητες πιέσεις και παρέμεινε στο πόστο που
υπαγορευόταν από τη βάρδιά του. Εννοείται πως από την πλευρά των απεργοσπαστών δεν τηρήθηκε κανένα
μέτρο ασφαλείας κατά του covid19 σε ένα χώρο τεσσάρων τετραγωνικών. Τόση η λαχτάρα τους να
εφαρμόσουν τον Χατζηδάκη πριν ακόμη ψηφιστεί από τους Χατζηδάκηδες. Πάνω από όλα η εργοδοσία και
μετά η υγεία.
Τελικά με την συνεπή στάση του εργαζόμενου συναδέλφου, την παρέμβαση των Σωματείων εργαζομένων και
την παρουσία των Αλληλέγγυων πολιτών, που ενημερώθηκαν και ήρθαν έξω από τις εγκαταστάσεις του
ραδιοσταθμού προκειμένου ειρηνικά να εκδηλώσουν την συμπαράστασή τους, η απόπειρα απεργοσπασίας
απέτυχε και η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε κανονικά. Και αυτό παρότι οι «από πάνω» έφτασαν στο
σημείο να επιστρατεύσουν ακόμα και τα ΜΑΤ για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
Ενημερώνουμε τους εργοδότες του «METROPOLIS» αλλά και τους όμοιούς τους ότι δεν θα επιτρέψουμε την
άσκηση τέτοιου είδους πιέσεων στους εργαζόμενους.
Εάν νομίζουν ότι ο αντισυνταγματικός νόμος που παράνομα ψήφισε στη βουλή η κυβέρνηση θα εφαρμοστεί,
είναι γελασμένοι. Θα τον ακυρώσει στην πράξη ο κόσμος της εργασίας που αποτελεί την κοινωνική
πλειοψηφία.
Οποιοδήποτε περιστατικό πίεσης και άσκησης ψυχολογικής και κάθε είδους βίας στα μέλη των Ενώσεών μας,
αλλά και σε κάθε εργαζόμενο, θα απαντηθεί όπως επιβάλλει η αξιοπρέπειά μας και η αξία της εργασίας.
Κανένας εργαζόμενος μόνος του απέναντι στους Χατζηδάκηδες!
Ζήτω η εργατική αλληλεγγύη
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