
ΔΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ανακοίνωση  ‐  Ενημέρωση – Πρόταση 
 

Συνάδελφοι-σες, 

Η πιο συχνή έκφραση στα χείλη όλων στις µέρες µας είναι «Οικονοµική Κρίση». 
Όλοι αυτήν  φοβούνται, όλοι αυτήν επικαλούνται και όλοι αυτήν περιµένουν να 
περάσει. Κρίση την οποία δηµιούργησαν οι καπιταλιστές µάζεψαν όλο το πλούτο 
και την παραγωγή στα χέρια τους, στα χέρια των ολίγων, µε αποτέλεσµα όλα τα 
προϊόντα  της παραγωγής µας να παραµένουν στις αποθήκες µια και δεν έχει 
κάνεις την δυνατότητα να τα αγοράσει  και έτσι συνεχίζεται η κατρακύλα της 
οικονοµίας. 

Οι µόνοι που πραγµατικά πλήττονται από την κατάσταση αυτή είµαστε εµείς, οι 
εργαζόµενοι. Λόγω της κρίσης δεν βελτιώνονται οι παροχές, λόγω της κρίσης δεν 
ασχολούνται µε την καλυτέρευση των συνθηκών, ακόµη και η σύνταξή µας 
απειλείται λόγω της κρίσης. 

Όλα αυτά είναι υπεκφυγές, η «Οικονοµική Κρίση» είναι ένας λόγος παραπάνω για 
να φροντίσουµε για το µέλλον µας και να ασφαλίσουµε όσο πιο πολύ µπορούµε το 
παρόν µας, µε όποιο δυνατό τρόπο µας παρέχει το δικαίωµα του συνδικαλισµού. 

Γι αυτό πρέπει να κινητοποιηθούµε, να ευαισθητοποιηθούµε σαν εργαζόµενοι, 
συνάδελφοι, οικογενειάρχες.  

Η κρίση δεν θα φύγει από µόνη της, η κρίση δεν αγγίζει τους µεγαλοεισοδηµατίες 
και µεγαλοµέτοχους, αλλιώς θα είχαν πάρει πιο δραστικά µέτρα. 

Η κρίση αγγίζει, άγγιξε εµάς και τα σπίτια µας και πρέπει κάτι να κάνουµε ΤΩΡΑ. 

Το Σωµατείο µας υπάγεται  στην ΟΒΕΣ (ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) στην οποία ανήκουν Σωµατεία από διαφορετικά επαγγέλµατα αυτό 
σηµαίνει ένα ΜΩΣΑΪΚΟ που κάθε άλλο δεν συσπειρώνει αλλά διαχωρίζει. 

 Είναι µία Οµοσπονδία διοργανώτρια σεµιναρίων και διαφόρων προγραµµάτων,  
χωρίς ταξικό προσανατολισµό- για τα λεγόµενα µπορείτε να κοιτάξετε για 
ενηµέρωση  σας στο Internet στη διεύθυνση  www.obes.gr 

Για ποίο λόγο λοιπόν να είµαστε σε µία Οµοσπονδία που δεν ασχολείται µε τα 
καυτά προβλήµατα που απασχολούν τους  εργαζόµενους του κλάδου της Χηµικής 
Βιοµηχανίας;  



Συνάδελφοι πρόταση της ∆ΑΣ είναι να γίνει Γενική συνέλευση ώστε εσείς – εµείς 
να αποφασίσουµε µε την ψήφο µας για αλλαγή Οµοσπονδίας. Ήδη στο 
προηγούµενο συµβούλιο έγινε προφορική πρόταση µου για αλλαγή Οµοσπονδίας 
χωρίς όµως να γίνει αποδεκτή ισχυριζόµενοι ότι το Σωµατείο βρίσκεται σε περίοδο 
εκλογών, -όποιος δεν θέλει να ζυµώσει δέκα µέρες κοσκινίζει- οι εργασίες και η 
δραστηριοποίηση ενός Σωµατείου δεν σταµατά σε καµία περίοδο. 

Επειδή το θέµα είναι σοβαρό υπάρχει έγγραφη πρόταση  της ∆ΑΣ προς το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για επανεξέταση του θέµατος. 

Συνάδελφοι –σες, µπορούµε όλοι µαζί να αποφασίσουµε την αλλαγή 
Οµοσπονδίας. 

Η     Ο.Ε.Χ.B.Ε  (ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ) µε ταξικό προσανατολισµό και χαρακτήρα, στην οποία υπάγονται 
Σωµατεία που ανήκουν στο κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας, µία ζωντανή 
Οµοσπονδία µε έργο-αγώνα-υπογραφή κλαδικών συµβάσεων, για ενηµέρωση σας 
στο Internet στη διεύθυνση  www.oexbe.gr 

Επειδή µπορεί εκ παραδροµής να βγουν λάθος συµπεράσµατα θα ήθελα να 
σηµειώσετε ότι: δεν έχει την πλειψηφία το ΠΑΜΕ στην συγκεκριµένη  
Οµοσπονδία. 

Σκοπός της ∆ΑΣ και του ΠΑΜΕ είναι µόνο τα συµφέροντα των εργαζοµένων και η 
ταξική αντιπροσώπευση τους στο συνδικαλιστικό χώρο.  

 

  

 

Συνάδελφοι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου εργατοϋπάλληλων ΕΑΣ 
Λαυρίου, σας καλούµε να ορίσετε ηµεροµηνία για ∆ιοικητικό Συµβούλιο ώστε να 

επανεξεταστεί το θέµα  αλλαγής Οµοσπονδίας.    

Με θερµούς αγωνιστικούς χαιρετισµούς 

∆ΑΣ 

 


