ΜΕΤΑ:
Αλληλεγγύη
στο
Γ.
Χαρίση. «Στο εδώλιο», 25/11,
από το δήμαρχο Αλίμου, για τη
συμπαράστασή του στην Α.
Παπαχρίστου
Το ΜΕΤΑ καλεί τα Σωματεία και τους εργαζομένους να παραβρεθούν
στο χώρο της διεξαγωγής της δίκης, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
και ώρα 9πμ., στο Πρωτοδικείο Αθηνών (Δικαστήρια οδού
Ευελπίδων), κτήριο 4, αίθουσα 1, και να εκφράσουν τη
συμπαράστασή τους Γιώργο Χαρίση, μέλος του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ, που κάθεται «στο εδώλιο της κατηγορουμένου» για την
αλληλεγγύη του προς την Αναστασία Παπαχρίστου. Η
συνδικαλιστική δράση και η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιούνται.
Κανένας μόνος, καμία μόνη απέναντι στην κυβερνητική και
εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία
Στο πλαίσιο της «βιομηχανίας διώξεων» από το δήμαρχο Αλίμου,
Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος, ως γνωστόν, παθαίνει αλλεργικό αμόκ
με τη συνδικαλιστική κριτική και αντιπαράθεση αλλά και με την
αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ένα ακόμη μέλος του ΜΕΤΑ
αλλά και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, ο Γιώργος
Χαρίσης, οδηγείται στο «εδώλιο του κατηγορουμένου»,
την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9πμ., στο Πρωτοδικείο
Αθηνών (Δικαστήρια οδού Ευελπίδων), κτήριο 4, αίθουσα 1.
Κατηγορείται διότι στέκεται αλληλέγγυος στην -επίσης
διωκόμενη, για τη συνδικαλιστική της δράση, από το δήμαρχο
Αλίμου- Αναστασία Παπαχρίστου, μέλος του τοπικού Συλλόγου
Εργαζομένων, και διότι αναδημοσίευσε, μέσα από τα προσωπικά
του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις αποφάσεις των
συνδικάτων που δημόσια εξέφρασαν την συμπαράστασή τους.

Ο δήμαρχος Αλίμου σέρνει στα δικαστήρια και το Γιώργο
Χαρίση, καθώς δεν ανέχεται όχι μόνον την συνδικαλιστική
κριτική αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, που
εκφράζεται μεμονωμένα ή συλλογικά απέναντι στην πολιτική που
ασκεί στο δήμο του, με πειθαρχικές διώξεις, αγωγές και
μηνύσεις, στην προσπάθειά του να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους και να φιμώσει κάθε φωνή αντίστασης, ώστε να
μπορεί αυτός να κάνει ό,τι θέλει και να μη διαμαρτύρεται
κανένας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δήμαρχος Αλίμου, με λεφτά του
δήμου, στέλνει εξώδικα και καταθέτει αγωγές και μηνύσεις,
ενάντια σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα,
γιατί ασκούν το αυτονόητο δικαίωμά τους, που είναι η άσκηση
δημόσιας κριτικής και έκφραση της αλληλεγγύης τους, σε
συναδέλφους που στοχοποιούνται και διώκονται για την
συνδικαλιστική τους δράση. Απέναντι στον αυταρχισμό και στην
εκδικητική πολιτική του δημάρχου Αλίμου, το συνδικαλιστικό
κίνημα οφείλει να εκφράσει την αλληλεγγύη του και να στείλει
μήνυμα ότι η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει.
Το ΜΕΤΑ καλεί τα Σωματεία και τους εργαζομένους να παραβρεθούν
στο χώρο της διεξαγωγής της δίκης και να εκφράσουν τη
συμπαράστασή τους και στο Γιώργο Χαρίση, που κάθεται «στο
εδώλιο του κατηγορουμένου» επειδή… τολμά να είναι αλληλέγγυος
και να στηρίζει την Αναστασία Παπαχρίστου που αντιπαλεύει τις
αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές του δημάρχου Αλίμου,
μέσα από απόψεις και θέσεις του ίδιου του συνδικαλιστικού
κινήματος.
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