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Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του Τρύφωνα Αλεξιάδη για το εργασιακό
νομοσχέδιο:
Η κατάθεση του νομοσχεδίου ήταν ένα τραγικό πολιτικό λάθος
της κυβέρνησης !
Ανέδειξε το σαφέστατο πολιτικό χάσμα,
τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν μεταξύ της προοδευτικής δημοκρατικής
παράταξης και του πολιτικού χώρου της ΝΔ.

Από τη μια μεριά υπάρχει η προοδευτική παράταξη που αγωνίζεται για μια συγκεκριμένη
δημοκρατική πορεία της χώρας και από την άλλη η ΝΔ που συγκεντρώνοντας δεξιούς,
ακροδεξιούς, θαυμαστές της Θάτσερ και ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών θέλει να
γυρίσει τη χώρα πίσω στα πιο σκοτεινά χρόνια.

Οι φραστικές επιθέσεις των βουλευτών και των στελεχών της ΝΔ ενάντια στους
συνδικαλιστές κρύβει το φόβο τους για τους κοινωνικούς αγώνες αλλά και τη χρυσαυγίτικη
λογική, πως αν υπάρχουν προβλήματα στο συνδικαλιστικό χώρο, τότε όλοι οι συνδικαλιστές
ευθύνονται και είναι ίδιοι. Το μίσος, η απέχθεια, η αλλεργία απέναντι στο συνδικαλιστικό
κίνημα δικαιολογεί απόλυτα το ποιες κοινωνικές τάξεις εκφράζει η ΝΔ, αλλά νυν βουλευτές
της - ο Θόδωρος, ο Γιάννης, ο Αποστόλης, ο Βασίλης - πρώην αγωνιζόμενοι συνδικαλιστές,
πρέπει να τοποθετηθούν, ταυτίζονται με όλη αυτή την επίθεση και το λίβελλο στο
συνδικαλιστικό κίνημα και στους συνδικαλιστές;

Να δοθεί λύση στα προβλήματα των αγωνιζόμενων εργαζομένων στα Λιπάσματα της
Καβάλας που έδειξαν με την πρόσφατη κινητοποίηση τους έξω από το Υπουργείο Εργασίας
το δυναμισμό και την αποφασιστικότητά τους. Να δικαιωθεί ο αγώνας των συμβασιούχων
καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκονται με καθημερινές κινητοποιήσεις
τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ δέχονται μία τρομερή επίθεση και από
συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τελευταία δυστυχώς και από συγκεκριμένο
δικαστή, που ήμουν παρών όταν έφτασε να εκφωνεί αποφάσεις πριν ανέλθει στην έδρα και
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για τον οποίο καταθέτω στα Πρακτικά δημοσιεύματα σχετικά με τη στάση του με σκοπό να
μην τον αντιγράψουν άλλοι και να καταλάβουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν φωνή και
δικαιώματα.

Η μάχη που ξεκίνησε θα τελειώσει νικηφόρα για εμάς, νικηφόρα για όλους αυτούς που
αγωνίζονται ενάντια στην εργασιακή βαρβαρότητα που φέρνει το νομοσχέδιό σας.

Η ομιλία:

https://www.youtube.com/watch?v=xrRe0kwNkl4
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