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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

Μπράβο ! στον υπουργό Εργασίας. 
Μπράβο ! στον τιµηµένο συνδικαλιστή που κάποτε πάσχιζε και αγωνιζόταν για το 
καλό των εργαζοµένων ! 
Τι να πει κανείς για τους χαµαιλέοντες που  µεταµορφώνονται από προστάτες σε 
δολοφόνους! 
  

Ναι, πρώην συνάδελφε συνδικαλιστή, νυν υπουργέ,  Μπράβο σου !  
 

Οι εργαζόµενοι στους κλάδους της χηµικής βιοµηχανίας, σε ευχαριστούν ιδιαίτερα, 
για τη νέα λίστα των ΒΑΕ. Θα έρθουν, σύντοµα να σ’ ευχαριστήσουν και από 
κοντά, αφού τους καταδικάζεις να εκθέτουν τον οργανισµό τους στις επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες, που καθηµερινά έρχονται σε επαφή για επιπλέον πέντε (5) χρόνια, 
εφόσον αντέξουν και καταφέρουν να συνταξιοδοτηθούν. 

Ειδικά οι εργαζόµενοι στους κλάδους ελαστικού, ζωοτροφών – 
πτηνοτροφών, ζυµών αρτοποιίας, αµύλου, αµυλοσακχάρου και φρουκτολίνης τους 
οποίους εξαιρείς, εξ ολοκλήρου από τη λίστα ΒΑΕ καθώς επίσης και οι 
εργαζόµενοι στους κλάδους απορρυπαντικών, χρωµάτων, πλαστικών και 
οινοπνευµατοποιίας, που µάταια περίµεναν µια δικαίωση από το τελικό σου 
πόρισµα. Που περίµεναν να συµπεριληφθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 
επαγγέλµατα οι εργαζόµενοι στην παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση 
και µεταφορά των άκρως επικινδύνων έως θανατηφόρων ουσιών µε τις οποίες 
έχουν να κάνουν εντός των εργοστασιακών τους χώρων. 

 
Εντυπωσιαστήκαµε και ταυτόχρονα απορήσαµε, για τις ιδιαίτερες 

υπουργικές σου ικανότητες. Κατάφερες σε λίγο χρονικό διάστηµα, να καταργήσεις 
κάθε νοµικό πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων : συλλογικές συµβάσεις, 
µισθολόγια, εργασιακές σχέσεις, ωράρια. Όλα τα τελείωσες.  
Τώρα, ολοκλήρωσες το καταστροφικό σου έργο, µε τη νέα λίστα των ΒΑΕ.

 
Κρίνοντας την τακτική σου, διακρίνουµε σήµερα ότι έχεις και ένα ιδιαίτερο 

προσόν στις ικανότητες που διαθέτεις, το προσόν της κουτοπονηριάς. Ενώ είχες 
αποφασίσει εκ των προτέρων τι θέλεις να κάνεις, συνεργάστηκες δήθεν µαζί µας 
θεωρώντας δίκαια, κιόλας, τα  αιτήµατά µας, διόρισες και επιτροπή από 
αξιόλογους  επιστήµονες. ∆ιαβουλευτήκαµε,  ανταλλάσσοντας απόψεις και 



συµφωνήσαµε σε µεγάλο βαθµό στην τεκµηρίωση των θέσεών µας. Παρόλα αυτά 
στη συνέχεια έδωσες στη δηµοσιότητα µια  λίστα που αγνοεί προκλητικά και 
κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το πόρισµα  της επιστηµονικής 
επιτροπής που ο ίδιος διόρισες «για τα µάτια του κόσµου». 

 
Αποδείχτηκε ότι χρησιµοποίησες, τόσο εµάς όσο και τα µέλη της 

Επιτροπής, σαν άλλοθι, προσβάλλοντάς µας όλους. Ως εκεί έφτασες! 
 
∆υστυχώς, δε σεβάστηκες, το κοπιώδες έργο των επιστηµόνων, που για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, συναντούσαν αντιπροσωπείες Οµοσπονδιών, 
Εργατικών Κέντρων, ΓΣΕΕ και άλλων φορέων, πιστεύοντας ότι το αποτέλεσµά 
τους θα γινόταν σεβαστό και αποδεκτό. Θυµόµαστε τη µαχητικότητα του προέδρου 
της Επιτροπής κ. Κωνσταντινίδη για ένα δίκαιο πόρισµα. Αναρωτιόµαστε, τώρα  
πως αισθάνεται ο ίδιος  και τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής που η δουλειά τους  
πετάχτηκε στο καλάθι των αχρήστων . 

  
Μπράβο σου και πάλι, «κύριε» Υπουργέ.  
 

Τα χαρίσµατά σου είναι ανεξάντλητα. Κρίµα που τόσα χρόνια  είχες 
«αφιερωθεί» στην προστασία των ασφαλιστικών ταµείων και των εργαζοµένων 
τους. Σήµερα τα υπουργικά οφίτσια τείνουν να σε  µεταλλάξουν  από υπερασπιστή 
σε νεκροθάφτη των εργαζοµένων. Σταµάτησε αυτή την ύστατη στιγµή τον 
κατήφορο που πήρες. Αν θέλεις να διασώσεις έστω και λίγη από την 
αξιοπιστία σου,  δεν έχεις παρά να διορθώσεις τις απαράδεκτες περικοπές από 
τη νέα λίστα ΒΑΕ σε ότι αφορά τους κλάδους της χηµικής βιοµηχανίας. 
 
 ∆ιαφορετικά να ξέρεις ότι θα µας βρεις µπροστά σου.  
 

Μη νοµίζεις   ότι τελειώσαµε εδώ. Οι εργαζόµενοι της χηµικής βιοµηχανίας  
δεν θα ξεχάσουµε τη συµπεριφορά σου απέναντι µας. ∆εν θα µείνουµε µε 
σταυρωµένα χέρια, θα βρούµε τρόπο να αντιδράσουµε, να υψώσουµε το 
ανάστηµα µας απέναντι σε αυτή την συµπεριφορά. Θα αγωνιστούµε µε όλες µας 
τις δυνάµεις µέχρι τη δικαίωση των εργαζοµένων στις χηµικές βιοµηχανίες 
                                             

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ 
              

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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