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Η ΠΙΝΔΟΣ ευχήθηκε τα «χρόνια πολλά» στους εργαζόμενους της 

με απολύσεις και τρομοκρατία!
Η αιτιολογία της απόλυσης για «μη παραγωγική εργασία» ξεπερνά τα όρια της υπομονής μας!

Για  την  εργοδοσία  της  ΠΙΝΔΟΣ  αντιπαραγωγικοί  είναι  οι  εργάτες  που  σε  όλη  τη  διάρκεια  της

πανδημίας:

 Αρρώστησαν κατά δεκάδες οι  ίδιοι  και  οι  οικογένειες  τους για να «σώσουν» τα κέρδη της

επιχείρησης.

 Δούλευαν εξαντλητικά ωράρια των 12-14ωρών, χωρίς ρεπό για εβδομάδες ολόκληρες!

 Που δουλεύουν όλες τις Κυριακές από τον Αύγουστο!

Πίσω από τις κούφιες δικαιολογίες της εργοδοσίας κρύβεται η μανία της να ξεμπερδέψουν με κάθε

φωνή διαμαρτυρίας και αντίστασης μέσα στο εργοστάσιο. 

Ανάμεσα στις απολύσεις, απέλυσαν εκδικητικά πρωτοπόρο εργάτη, συνάδελφο που απηργησε στις

26 Νοέμβρη, μέρα πανελλαδικής απεργίας! Ο συγκεκριμένος συνάδελφος έμεινε 14μέρες καραντίνα

στο σπίτι με τους ευπαθείς γονείς του, χωρίς η εργοδοσία να αναλάβει την ευθύνη της για την υγεία

τη δική του και της οικογένειας του, χωρίς καν να τον ειδοποιήσουν για το τι πρέπει να κάνει, χωρίς

να νοιαστούν να του κάνουν έστω ένα τεστ!  

Η  επιλογή  του  να  διαμαρτυρηθεί  απεργώντας  ήταν  το  λιγότερο  που  μπορούσε  να  κάνει  ο  κάθε

εργαζόμενος  για  να  υπερασπιστεί  και  τα  τελευταία  του  εργασιακά  δικαιώματα  στην  υγεία,  στη

δουλειά χωρίς εξαντλητικά ωράρια. 

Η  εργοδοσία  της  ΠΙΝΔΟΣ  για  άλλη  μια  φορά  έδειξε  τι  σημαίνει  για  αυτήν  «οικογένεια»,  πόσο

υπολογίζει τους εργαζόμενους της και τις οικογένειες τους, που μέσα στις γιορτές, στη διάρκεια της

πανδημίας, δε λογαριάζει τίποτα περισσότερο από την απρόσκοπτη κερδοφορία της. 

Η κυβέρνηση είναι  αυτή που δίνει  το δικαίωμα στο μεγάλο κεφάλαιο να ξεσαλώνει.  Σε όλη τη

διάρκεια  της  πανδημίας  το  μόνο  που  έκανε  για  τους  εργαζόμενους  ήταν  τα  παλαμάκια  στα

μπαλκόνια. Τα μόνα μέτρα που πήρε ήταν για να εξασφαλίσει τα κέρδη των επιχειρήσεων, σε βάρος

των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους. 

Η εργοδοτική τρομοκρατία και οι απολύσεις πρωτοπόρων εργατών πάνε χέρι χέρι με την καταστολή

των  αγώνων  και  της  δράσης  των  συνδικάτων.  Αυτή  η  τακτική  τους  είναι  απαραίτητη  για  την

προετοιμασία  του  επόμενου  διαστήματος.  Στρώνουν  το  έδαφος  για  δεκάωρα,  για  απλήρωτες

υπερωρίες, για 200 ευρώ μισθό,  για ποινικοποίηση του απεργιακού δικαιώματος. 

Οι συνάδελφοι της ΠΙΝΔΟΣ έχουν κάθε λόγο να εξοργιστούν με αυτή την εξέλιξη! Η εργοδοσία της

ΠΙΝΔΟΣ προσπαθεί να στείλει μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους της, ότι «όποιος σηκώνει κεφάλι,

απολύεται».  Το  εργατικό  κίνημα,  το  ΕΚΙ  και  τα  ταξικά  σωματεία  θα  τους  γυρίσουμε  το  μήνυμα

μπούμερανγκ! 

Οι ήρωες της πανδημίας δε θα γίνουν οι μάρτυρες των κερδών τους! 


