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ΟΜΙΛΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΤΣΙΩΤΗ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΟΜΜΕΧ 
  
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ  
Εµείς οι εργαζόµενοι ζούµε τραγικές στιγµές. 
Καθηµερινά βλέπουµε συναδέλφους µας να απολύονται, 
οι οικογένειές τους να διαλύονται,  να χάνουν τα πάντα.     
Η κυβέρνηση, η εργοδοσία και η τρόϊκα  βρήκαν την 
αιτία της κρίσης και µας το είπαν ξεκάθαρα. Είναι 
µεγάλος ο µισθός µας και πρέπει να µειωθεί,  το δώρο 
µας επιβαρύνει πολύ τα κέρδη του κεφαλαίου και πρέπει 
να µας το κόψουν. 
Μπροστά σε αυτή την καταιγίδα  σε βάρος των 
εργαζοµένων κατάφεραν να πετύχουν και κάτι ακόµα. 
Να προκαλέσουν  εµφύλιο πόλεµο ανάµεσα στους 
εργαζόµενους.   Τους χώρισαν σε πτυχιούχους και µη 
πτυχιούχους. Και αποφάσισαν κρατάµε τους µεν , 
απολύουµε τους δε. Προχώρησαν και ακόµη πάρα πέρα. 
Συγχώνευσαν φορείς δυναµικούς µε έργο και αξία και 
βάζουν τους εργαζόµενους να µονοµαχούν για το ποιος 
θα κρατήσει τη δουλειά του. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο ΕΟΜΜΕΧ και το 
ΕΤΕΑΝ.  
Αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο φορέων µε νόµο. 
Στη συνέχεια οι Υπουργοί Ανάπτυξης κος Χρυσοχοίδης 
και κος Ξυνίδης µε νέο νόµο που ψηφίζουν σήµερα στη 
Βουλή,  ξεχωρίζουν έναν έναν τους εργαζόµενους του 
ΕΟΜΜΕΧ και του ΕΤΕΑΝ, διαλέγουν οι ίδιοι οι 
Υπουργοί, ποιος από τους εργαζόµενους θα εξοντωθεί.  
Συνεχίζουν την κοροϊδία και τον εµπαιγµό. 
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Ο ένας Υπουργός δηλώνει δηµόσια ότι απέτυχε η 
εφεδρεία αλλά δεν µας λέει αν οι  εργαζόµενοι που 
έβγαλαν στην εφεδρεία θα γυρίσουν στην δουλειά τους; 
Ο άλλος Υπουργός κος Ξυνίδης προχωρά σε νέες 
απολύσεις . Αυτή είναι η υποκρισία της εξουσίας πρέπει 
να σταµατήσει. 
Συνάδελφοι πρέπει να δώσουµε την απάντησή µας . Να 
στηρίξουµε αυτούς που χάσανε τη δουλειά τους γιατί σε 
λίγο έρχεται και η δική µας σειρά.  
Να τους δώσουµε να καταλάβουν ότι εµείς ούτε στην 
Ελβετία στείλαµε τον µισθό µας, ούτε τις εισφορές των 
εργαζοµένων φάγαµε. 
Όλοι µαζί µε µία φωνή Απαιτούµε  
Την κρίση να την πληρώσουν αυτοί που την 
δηµιούργησαν, 
Εµείς οι εργαζόµενοι δεν έχουµε άλλα να δώσουµε 
Να πάρουν πίσω την εφεδρεία 
Να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος και να 
επιτρέψουν όσοι απολύθηκαν 
Να µην βάλουν χέρι στις συλλογικές µας συµβάσεις 
Να µην ακουµπήσουν το δώρο και το µισθό µας 
 
ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ 


