ΨΗΦΙΣΜΑ 44ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ CTS
9 Απρίλη 2022

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς σε όλη την Ελλάδα που έστειλαν ξεκάθαρο
μήνυμα σε εργοδοσία, κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, για να
σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις
εργασίας παντού, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κύμα ακρίβειας.
Η μαζική συμμετοχή από την εργατική τάξη της χώρας, όπου απαίτησε την κατάργηση
όλου του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που έχτισαν όλες οι κυβερνήσεις
διαχρονικά, ενόχλησε την κυβέρνηση και έδωσε εντολή να συλληφθούν 8 απεργοί
στη Θεσσαλονίκη που έκαναν χρήση του αυτονόητου δικαιώματός τους να
διαδηλώνουν στο λιμάνι της πόλης για να μη μετατραπεί σε Νατοϊκό ορμητήριο.
Οι χιλιάδες των εργαζομένων που συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο «προστασίας του
πολίτη» στην Αθήνα και στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης κατήγγειλαν
αυτή την πρακτική και δήλωσαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους συλληφθέντες
απεργούς.
Η χρονική περίοδος που συμβαίνουν αυτά δεν είναι τυχαία. Η εργοδοσία της CTS,
αλλά και συνολικά, εκμεταλλευόμενη το νομοθετικό τερατούργημα Χατζηδάκη,
επιτίθεται στα συνδικάτα και τους συνδικαλιστές που οργανώνουν τον αγώνα
ενάντια στην αντεργατική πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα. Τέτοια
είναι η επίθεση στη συναδέλφισσα Ευανθία Ρουτζούνη, μέλος διοίκησης της ΟΜΕ
ΟΤΕ, η οποία στέλνει συνολικά εκβιαστικό μήνυμα σε όσους σηκώνουν κεφάλι
απέναντι στην αυθαιρεσία, πρωταγωνιστούν στη διεκδίκηση μέτρων για τους
εργαζόμενους που ματώνουν από την συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης εργοδοσίας.
Εμείς οι αντιπρόσωποι του 44ου συνεδρίου του Συλλόγου εργαζομένων CTS
καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για αυτή την πρακτική και απαιτούμε να αθωωθούν
όλοι οι συνάδελφοι απεργοί. Καταγγέλλουμε επίσης τις απαράδεκτες πρακτικές της
διοίκησης της CTS που στοχεύει ακριβώς από που φοβάται. Την οργανωμένη πάλη
και διεκδίκηση, για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων.
Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η αντιλαϊκή πολιτική και η υπεράσπιση των
συμφερόντων του κεφαλαίου πάει χέρι – χέρι με την καταστολή και την τρομοκρατία.

