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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το θπάζορ ηηρ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ δεν έσει όπιο 

 

Το Κλαδικό Σωμαηείο Ενέπγειαρ καηαγγέλει ηην εηαιπεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ για ηιρ 
αγωγέρ πος κάνει ενανηίον ηων επγαζομένων. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ βξίζθνληαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο, κηαο θαη ε εηαηξεία δελ ηνπο θαηαβάιιεη 
δεδνπιεπκέλα πνιιώλ κελώλ. Η εηαηξεία ΤΟΞΟΤΗΣ έθαλε πξόζθαηα αγσγή ελαληίνλ 101 

(!) εξγαδνκέλσλ ζε όιε ηελ Ειιάδα γηα λα βγάιεη ηελ επίζρεζή ηνπο θαηαρξεζηηθή θαη 
επηπιένλ απαηηεί ε απνρή ηνπο από ηελ εξγαζία λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε, γηα λα 

γιηηώζεη ηελ πιεξσκή γηα ηελ δηάξθεηα ηεο επίζρεζεο θαη ηηο απνδεκηώζεηο! 

Οη ηαθηηθέο ηεο εξγνδνζίαο ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα είλαη γλσζηέο ζε όινπο. Έρνληαο ηελ 

πιήξε ζηήξημε θαη θάιπςε ηεο θπβέξλεζεο ΣΥΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, όιν ην αληεξγαηηθό 
νπινζηάζην πνπ πξνώζεζαλ από θνηλνύ ΕΕ-θπβέξλεζε-εξγνδνζία, πίζηεπε νηη ζα 

ζπλερίζεη λα εθκεηαιιεύεηαη αλελόριεηε ηνπο εξγαδόκελνπο. Σπλερώο θαζπζηεξνύζε λα 

πιεξώζεη ηα δεδνπιεπκέλα, είρε πξνρσξήζεη ζε αγσγέο ελαληίνλ ηνπ Σσκαηείνπ καο γηα 
λα βγνπλ νη απεξγίεο παξάλνκεο, έρεη ζηήζεη εξγνδνηηθό ζσκαηείν, πξνζπάζεζε λα 

επηβάιιεη ηελ ηξνκνθξαηία ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο ζηέιλνληαο κπξάβνπο ζηηο πύιεο ησλ 
εξγνηαμίσλ ζε εκέξεο απεξγίαο θ.α. Όια απηά όκσο πέζαλ ζην θελό! Οη εξγάηεο δελ 

μεγειάζηεθαλ, δελ ηξνκνθξαηήζεθαλ. Έδσζαλ ηελ απάληεζή ηνπο κε ηε  ζπζπείξσζε ζην 
Σσκαηείν ηνπο, κε ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ ηνπο, κε ην ζπιινγηθό θαη καθξνρξόλην αγώλα 

ηνπο. 

Άιιν έλα ηεξηίπη ηεο εξγνδνζίαο θαη ηεο λνκηθνύ εθπξνζώπνπ ηεο, είλαη ε πξνζπάζεηα λα 

ξίμεη ην θηαίμηκν ζηνπο εξγάηεο γηα ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία "δελ θαηάθεξε" λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηνλ ΔΕΔΔΗΕ θαη θεξύρζεθε έθπησηε. Δειαδή 

ήζειε θαη νη εξγάηεο λα δνπιεύνπλ απιήξσηνη θαη λα κελ δηακαξηύξνληαη. Ήζειε θαη ηελ 
πίηα νιόθιεξε θαη ηνλ ζθύιν ρνξηάην! Είλαη μεθάζαξν όηη νη εξγνδόηεο κε ηε ζηήξημε ησλ 

θπβεξλήζεώλ ηνπο θάλνπλ ηα πάληα γηα λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Δελ έρνπλ 
θαλέλα εζηθό θξαγκό. 

 

Δςζηςσώρ όμωρ για ηοςρ επγοδόηερ, οι επγάηερ, πος παπάγοςν με ηον ιδπώηα 
ηοςρ ηον πλούηο, διεκδικούν ό,ηι ηοςρ ανήκει και δεν κάνοςν πίζω! 

Οπγανώνονηαι, παλεύοςν και ζηο ηέλορ θα νικήζοςν! 

Απηό νη εξγάηεο πξέπεη λα ην έρνπλ μεθάζαξν κέζα ζην κπαιό ηνπο! 

Κανείρ να μη λςγίζει ζηιρ απειλέρ και ηιρ αγωγέρ ηηρ ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ. Οι επγάηερ 
έσοςν ηην δύναμη να διεκδικούν αςηά πος ηοςρ αξίζοςν, ενωμένοι με ηοςρ 

ζςναδέλθοςρ ηοςρ, οπγανωμένοι ζηο ζωμαηείο ηοςρ! 
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