
Ομιλία Υφαντή Γιώργου 

Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες πρωτόγνωρων καταστάσεων, οι οποίες αφενός 
κατατείνουν σε σοβαρότατες θεσμικές εκτροπές,  αφετέρου οδηγούν σε κοινωνικά 
αδιέξοδα, τα οποία ήδη έχουμε αρχίσει να βιώνουμε. 

Η κυβέρνηση, κρυμμένη πίσω από τις εντολές της ΤΡΟΙΚΑ και του ΔΝΤ, προσπαθεί να 
ανατρέψει τα πάντα, καταργώντας συνταγματικά  δικαιώματα, τα οποία, μετά από χρόνια 
και  με αγώνες καταφέραμε να κερδίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι.  

Φτάσαμε στο σημείο να θέτουμε υπό συζήτηση όχι απλώς τα  κεκτημένα, αλλά και τα 
αυτονόητα. Από εκεί που πασχίζαμε να θεσμοθετήσουμε τον «αξιοπρεπή» μισθό, που θα 
εξασφάλιζε σε κάθε ευρωπαίο πολίτη το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, σήμερα, 
στο βωμό της υποτιθέμενης σωτηρίας της χώρας, βρεθήκαμε να παραδίδουμε τον έλληνα 
εργαζόμενο βορά στον κάθε κερδοσκόπο επιχειρηματία. 

Ουδείς εναντιώθηκε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
Ωστόσο αυτή θα εξασφαλιστεί μόνο μέσω  διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες θα 
αναζωπυρώσουν  την οικονομία και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα.  

Δυστυχώς, προς την κατεύθυνση αυτή, δεν έχουμε δει καμία πρωτοβουλία.  

Αντιθέτως παρακολουθούμε τις σπασμωδικές κινήσεις ενός «κράτους – μαριονέτας», το 
οποίο εκτελεί τις κινήσεις που του υπαγορεύει η τρόικα και η υποστηρικτική της ομάδα, 
ενώ κατά τρόπο προκλητικό αγνοεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους, που είναι οι κοινωνικοί 
εταίροι. 

Στο πλαίσιο αυτό είδαμε τους τελευταίους μήνες τραγελαφικά νομοσχέδια …. και εν 
συνεχεία νόμους…., που ελαστικοποίησαν τις εργασιακές σχέσεις, οδηγώντας στρατιές 
εργαζομένων σε καθεστώς ανασφάλειας.  

Η εκ περιτροπής εργασία, η οποία ευκολότατα επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη, 
έγινε πλέον η συνήθης τακτική των εργοδοτών, ενώ οι εργαζόμενοι καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε τα έξοδα που μας έχουν πνίξει, με πολύ χαμηλότερους μισθούς.  

Και ενώ οι εργαζόμενοι, υποτάσσονται σε αυτό το βάρβαρο μέσο, λίγους μήνες μετά 
απολύονται.  

 

 



‐ Πως θα αντιμετωπίσει η κοινωνία τόσους απολυμένους,  

οι οποίοι βιώνουν συνθήκες φτώχεια;;; 

‐ Για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
η κυβέρνηση τι μέτρα λαμβάνει;;; 

Η ΤΡΟΙΚΑ νοιάζεται μόνο για αριθμούς!!!!  

Η κοινωνία όμως πως θα σηκώσει τις στρατιές των εργαζομένων που έχουν βρεθεί στο δρόμο,  

χωρίς καμία ελπίδα ανεύρεσης νέας εργασίας;;; 

Αλλά και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, χωρίς να διαφέρουν 
ουσιαστικά  σε τίποτα από τους ανέργους.  

Επιχειρήσεις, που  όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας υπερκερδοφορία, μοίραζαν 
μερίσματα στους μετόχους τους, σήμερα εκμεταλλεύονται την κρίση και αρνούνται να 
καταβάλλουν τα δεδουλευμένα των υπαλλήλων τους, αποβλέποντας στην επιβολή 
δυσμενών μέτρων. Οι επιχειρηματίες, ενεργώτας μεθοδευμένα, θέλουν να μας φέρουν στα 
όρια της εξαθλίωσης και να μας ζητήσουν να δουλεύουμε για αυτούς με μισθούς πείνας. 

 Η Τρόικα, το ΔΝΤ και η κυβέρνηση του ξεπουλήματος, δουλεύουν για λογαριασμό των 
ιδιωτικών συμφερόντων και προωθούν  

‐ την ισοπέδωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,  
‐ την ακύρωση  της ωρίμανσης και  
‐ την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού.  

 Δεν λένε όμως ότι τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν ύφεση στην οικονομία, ενώ σύμφωνα 
με μελέτες, από τα μέτρα αυτά ο βασικός χαμένος θα είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, τα 
έσοδα των οποίων μόνο από την κατάργηση των  Δώρων θα μειωθούν κατά 2,2 δις. 
Ευρώ το χρόνο. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Προερχόμενος από το χώρο της ιδιωτικής υγείας και ως Πρόεδρος των απλήρωτων 
εργαζομένων του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας 
γνωστοποιήσω τη ζοφερή πραγματικότητα, που βιώνουν οι εργαζόμενοι των ιδιωτικών 
κλινικών και Νοσοκομείων.  

Στα περισσότερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα οι εργαζόμενοι έχουν υποβληθεί σε καθεστώς 
μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας, ενώ η πλειοψηφία των εργαζομένων 
έχει υποστεί δραματική μείωση των αποδοχών τους. 

 Ενδεικτικά αναφέρω  

• το Μαιευτήριο ΙΑΣΩ ,  επέβαλε εκ περιτροπής εργασία και αναμένεται η επιβολή 
μειώσεων μισθών,  



• το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, οι εργαζόμενοι του οποίου έχουν υποστεί 
μείωση των αποδοχών τους, της τάξεως του 24% ,και δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα 
το δώρο Χριστουγέννων,  

• το ΙΑΣΩ GENERAL προσπάθησε να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε μειώσεις 
αποδοχών και εκ περιτροπής εργασία . 

• ενώ τραγικότερη όλων είναι η περίπτωση του Ερρίκος Ντυνάν, του οποίου οι 
εργαζόμενοι είμαστε απλήρωτοι ήδη 4 μήνες.  
 

Επίσης η κατάσταση στην περιφέρεια είναι ακόμα δραματικότερη, καθώς εκεί, κανείς δεν 
εποπτεύει τις εξόφθαλμες παρανομίες και τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών. Είμαι στη 
δυσάρεστη θέση να αναφέρω ότι κλιμάκιο της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Κλινικών 
επισκέφθηκε την Κρήτη και διαπίστωσε ότι ο νόμος δεν τηρείται ούτε στα βασικά. 

Για τα φαινόμενα αυτά η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, αλλά με την αδράνειά της 
τα νομιμοποιεί, αφήνοντας τους εργαζόμενους αιχμάλωτους στην ομηρία που επιβάλλουν 
οι ράμπο της υγείας. 

Συνάδελφοι 

Οι εργαζόμενοι περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει να συσπειρωθούμε σαν μια γροθιά 
και να προτάξουμε το ανάστημα μας στην επιβολή των άδικων και άκαρπων μέτρων της 
κυβέρνησης και των εντολέων της.  

Μόνη λύση ………….. οι αγώνες!!!!!! 

 

 

 


