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Η ΓΣΕΕ δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι τα συνδικάτα δίνουν καθηµερινά δύσκολες και άνισες µάχες 
στους χώρους εργασίας µέσα σε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας και εκτεταµένης εργοδοτικής 
παραβατικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Εκτίθεται όποιος εκµεταλλεύεται τη δύναµη του Μέσου που υπηρετεί όταν, µε κλειστά τα µάτια σε χιλιάδες 
περιστατικά εργοδοτικής αυθαιρεσίας (όχι µόνο ιδιωτών εργοδοτών, αλλά και του Κράτους), τελικά 
καταφέρνει να σπιλώσει τους εργατικούς αγώνες ρίχνοντας λάσπη για τη δήθεν µη τοποθέτηση της ΓΣΕΕ 
για το περιστατικό χυδαίας προσβολής της προσωπικότητας των εργαζοµένων. 

Είναι προφανές επίσης ότι παραβιάζει ανοιχτές πόρτες, όταν ψάχνει εναγωνίως να λιβελογραφήσει για 
τη ΓΣΕΕ, ανακατεύοντας την εργασιακή ζούγκλα µιας επιχείρησης, αναδεικνύοντας τον παράδεισο µιας 
άλλης. 

Προφανώς «ξέχασε» σωρεία καταγγελιών για τη µη λήψη µέτρων για τις συνθήκες δουλείας στα χωράφια, 
οι απλήρωτοι εργαζόµενοι στις δοµές του προσφυγικού, οι όµηροι εργολαβικοί εργαζόµενοι, οι διανοµείς 
που είναι εκτεθειµένοι στην έλλειψη ρητού πλαισίου για την εργασία τους και χάνονται στους δρόµους, τα 
εργατικά ατυχήµατα, οι απολύσεις, οι παρενοχλήσεις που έχουµε φέρει στη δηµοσιότητα. 
∆ηλώνουµε ότι η ΓΣΕΕ και τα συνδικάτα δεν «ξεχνούµε» τη δική µας υποχρέωση να µείνει η εργασιακή 
ζούγκλα στη δηµοσιότητα, όχι για να «κάνουµε το κοµµάτι µας», αλλά ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ. 
Οι νίκες συλλογικής δράσης, απεργιακών αγώνων, δικαστικών αποφάσεων, καταγγελιών στις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, όπως και οι αντεργατικές αποφάσεις, οι συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις, 
οι απειλές και οι παρεµβάσεις για την καταστολή της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης είναι γεγονότα 
αδιαµφισβήτητα και θα αποτελέσουν οδηγό των αποφάσεων δράσης των συνδικάτων στο 37ο Συνέδριο 
της ΓΣΕΕ τις επόµενες ηµέρες. 

Η λάσπη θα επιστραφεί σε όποιον την ρίχνει, γιατί οι αγώνες των εργαζοµένων είναι καθηµερινοί και δεν 
χρειάζονται γραφεία τύπου για να επιβεβαιωθούν. 
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