ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙ ΑΣΥΔΟΣΙΑ
Στη 1/06/19 σύντροφος ξεκινάει δουλειά σε βενζινάδικο Avin στην πόλη της Αλεξανδρούπολη, πλησίον
στρατοπέδου Κανδηλάπτη, της εταιρίας Double M Gas. Μετά το πέρας του πρώτου 8ώρου και τη λήξη
του ωραρίου του, χωρίς να έχει εμφανιστεί το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εργασίας
του, το αφεντικό καλεί το σύντροφο στο γραφείο του για να του μιλήσει. Μετά από μια σύντομη
αναφορά για την εργατικότητά του και το πόσο "φιλότιμος" ήταν στη δουλεία, τού ανακοινώνει πως
με την άφιξή του συντρόφου στον εργασιακό χώρο, αστυνομικοί που έπιναν τον καφέ τους στην
καφετέρια του βενζινάδικου τον ενημέρωσαν για το ποιόν του εργαζομένου του. Του είπαν πως είναι
τρομοκράτης, εγκληματίας, τον κυνηγάνε εδώ και καιρό, δέρνει ανθρώπους, βάζει φωτιές
κατηγορώντας τον ακόμα και για τον εμπρησμό της κατάληψής μας από φασίστες στις 05/09/18 επειδή
είναι αναρχικός. Το αφεντικό δηλώνοντας στο σύντροφο πως είναι ενάντια σε κάθε άκρο, είτε δεξιά,
είτε αριστερά, ανακοίνωσε ότι για να συνεχίσει του δουλειά του θα πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής και
να αποκηρύξει την πολιτική του ταυτότητα δίνοντάς του χρόνο μέχρι την επόμενη μέρα, ώστε να το
σκεφτεί και να του απαντήσει.
Την επόμενη μέρα και με τους ίδιους μπάτσους να πίνουν τον καφέ τους, ο σύντροφος κλήθηκε από
το αφεντικό ξανά στο γραφείο του. Ο σύντροφος ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα
και ότι είναι ανεπίτρεπτο να κρίνεται για την πολιτική του ταυτότητα στο χώρο εργασίας του,
απολύθηκε καταχρηστικά. Το αφεντικό για να μπορέσει να δικαιολογήσει την απόλυση, του είπε πως
δεν μπορεί να εναντιωθεί στην αστυνομία μιας και πρόκειται για νέα επιχείρηση και πως θα μειωθεί
το πελατολόγιό του στους καφέδες και στις αντλίες. Επίσης του εκμυστηρεύτηκε πως θα ήταν καλύτερα
αν είχε προηγηθεί μια κουβέντα μεταξύ τους πριν την πρόσληψη, θυμίζοντας εποχές χούντας με
ενυπόγραφες δηλώσεις κοινωνικών και πολιτικών φρονημάτων.
Σε μια εποχή που τα ελαστικά ωράρια, η ολοένα αυξανόμενη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας,
τα απλήρωτα μεροκάματα και το πετσόκομα των μισθών μας αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά
στους εργασιακούς μας χώρους, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι εκδικητικές απολύσεις τόσο
μελών εργατικών σωματείων όσο και ατόμων που συμμετέχουν γενικότερα στον κοινωνικό - ταξικό
αγώνα. Το παζλ έρχεται να ολοκληρώσει η παρουσία και ανάμειξη των μπάτσων στους χώρους
εργασίας μας. Η καταγγελία αυτή δεν έχει σκοπό ούτε να υποδείξει συγκεκριμένους αστυνομικούς,
ούτε να κατηγορήσει ένα συγκεκριμένο αφεντικό για την απόλυση συντρόφου μας. Σκοπός είναι να
αποδείξουμε έμπρακτα ότι άτομα του ανταγωνιστικού κινήματος αντιμετωπίζονται από την αστυνομία
ως εσωτερικός εχθρός και θα κυνηγιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και πως τα αφεντικά θα κάνουν
πάντα το αυτονόητο, θα ενεργούν με μόνο γνώμονα την κερδοφορία της επιχείρησής τους. Εμείς ως
εργάτριες κι εργάτες του σήμερα και του αύριο ξέρουμε πως ο μόνος τρόπος επιβίωσης είναι να
πουλάμε την εργατική μας δύναμη με αντάλλαγμα ευτελή χρηματικά ποσά. Μόνο μέσω κοινών ταξικών
αγώνων και οργάνωσης στους χώρους της δουλειάς θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις
εργοδοτικές ασυδοσίες και τις διαθέσεις τρομοκράτησης των μπάτσων.
Δηλώνουμε απερίφραστα την αλληλεγγύη μας προς το σύντροφό μας στον αγώνα του για
επαναπρόσληψη και πως οποιαδήποτε περαιτέρω στοχοποίησή του, από αφεντικά και μπάτσους, είναι
αποτέλεσμα της πολιτικής του ταυτότητας.
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