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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
∆εν µένει τελικά τίποτα. Όλο το εργατικό δίκαιο, όπως το ξέραµε, 

καταργείται. 
Η νεοσοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εφαρµόζοντας πλήρως 

τις προεκλογικές της δεσµεύσεις ότι «λεφτά υπάρχουν» καταγγέλλοντας 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, µας εφαρµόζει το πολιτικό της προεκλογικό 
πρόγραµµα????? 

∆ηλώνοντας αδυναµία να τους παρακολουθήσουµε αλλά και να 
αντιδράσουµε απέναντι σε όλους αυτούς, όλων των χρωµάτων και των 
αποχρώσεων που  για 25 και πλέον χρόνια µε πλούσιες χορηγίες 
εκατοµµυρίων πλούτιζαν σε βάρος του λαού, έρχονται σήµερα, λες και 
ήταν η κοιµωµένη του χαλεπά, που ξύπνησε από τον αιώνιο ύπνο της, να 
κρεµάσουν, εδώ και τώρα τον εργαζόµενο της µισθωτής εργασίας. 

Άξιο απορίας είναι, πως είναι δυνατόν να τους αντέχουµε ακόµη? 
Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν ανάµεσά µας? Πώς είναι δυνατόν να 
λένε ότι όλα γίνονται για το καλό µας? Που βρίσκουν το θράσος να µας 
δουλεύουν ακόµη? 

Μας είπαν οι αθεόφοβοι ότι δεν κόβεται ο 13ος και 14ος µισθός στον 
ιδιωτικό τοµέα. Μας είπαν ότι έχουµε το δικαίωµα να 
διαπραγµατευόµαστε µε τους απλόχερους εργοδότες µας. Τώρα λένε ότι 
για όλους έχει ο µπαξές. Τι κι αν είσαι στο δηµόσιο, τι κι αν είσαι στον 
ιδιωτικό τοµέα. Όλοι πήρατε, όλοι φάγατε, απ’ όλους θα κόψουµε. 

Ντροπή και αίσχος αλλά και µολών λαβέ. Πιθανόν να µας 
ξυπνήσετε, πιθανόν να µας κάνετε και κυνηγούς κεφαλών. Πιθανόν το 
σύνθηµα «να καεί η βουλή» να αντηχεί και ευχάριστα. 

Καλούµε τη ΓΣΕΕ να µην υπογράψει την ΕΓΣΣΕ µε το 
ψευτοδίλληµα της κατοχύρωσης  του 13ου και 14ου µισθού. 

Όχι σε συµβάσεις κοροϊδίας. Ας σοβαρευτούµε. 
Θεωρούµε ότι η  ΓΣΕΕ προς ένδειξη αντίδρασης για την γενικότερη 

κοροϊδία, θα πρέπει να επανεξετάσει τη συµµετοχή των εκπροσώπων της, 
που συµµετέχουν σε διοικητικά συµβούλια και επιτροπές. 

Αν για το πολιτικό σύστηµα τελείωσε το πάρτυ, για τους 
εργαζόµενους τώρα αρχίζει. Οι εργαζόµενοι στους κλάδους που 
καλύπτει η οµοσπονδία µας, όπως και γενικότερα οι εργαζόµενοι στον 



ιδιωτικό τοµέα ποτέ δεν πήραν έστω και 1 Εuro από το δηµόσιο ταµείο, 
ποτέ δεν υπήρξαν υψηλόµισθοι και µεγαλοσυνταξιούχοι, ποτέ δεν πήραν 
µεγάλες αποζηµιώσεις ούτε εφάπαξ, ποτέ δε δούλεψαν σε καθαρό και 
υγιές περιβάλλον. Τώρα µας αναβαθµίζουν, καταργούν τα ΒΑΕ, υπάρχει 
άλλωστε και «επιστηµονική» µελέτη από τη γνωστή επιτροπή Μπεχράκη 
που µέσα από τις βαθιές πολυθρόνες τους, µέτρησαν την ανθυγιεινότητα 
στις χηµικές βιοµηχανίες. 

Οξύµωρο, κόπτονται για τη µόλυνση του περιβάλλοντος απ’ τις 
χηµικές ουσίες, ενώ για τους εργαζόµενους σ’ αυτές αποφάσισαν ότι 
µπορούν να πεθαίνουν δουλεύοντας. 

Μας καταργούν κάθε εργασιακό δικαίωµα. Θα µας απολύουν µε 
συνοπτικές διαδικασίες και µας καταργούν την ήδη ελάχιστη 
αποζηµίωση. Το µόνο που µας µένει µε τόσες «κατακτήσεις», µε τόσα 
«θεµελιωµένα δικαιώµατα», µε τόσες µεγάλες «αυξήσεις», µε τόσα 
χρόνια µείωσης των χρόνων σύνταξης δεν φτάνουν και είµαστε 
ακόµη αχάριστοι. 

Ας σκεφτούµε σε ποιους εµπιστευθήκαµε το µέλλον το δικό µας και 
των παιδιών µας. 

Αν ξυπνήσουµε. Ο καιάδας της αρχαίας Σπάρτης τους χωράει όλους. 
 
                              
                                  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

        Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                               ∆.ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ                       

 
 


