
Οι εργατοπατζρεσ μθνφουν όςουσ 

αντιςτζκονται ςτθν κατάργθςθ  

του 5κθμερου και 8ωρου! 

 

Τρίτθ, 18 Ιουνίου 2019 

Τα ανκρωπάκια των ξενοδόχων, ο απερχόμενοσ και ο τωρινόσ πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ 

Επιςιτιςμοφ Τουριςμοφ, αυτοί που είναι βουτθγμζνοι μζχρι το λαιμό ςτθ νοκεία και ςτθν 

παράδοςθ των κατακτιςεων των εργαηομζνων ςτουσ εργοδότεσ, είναι εκτόσ όλων των άλλων, 

πρωτακλθτζσ ςτθ κραςυδειλία.  

Τθν θμζρα που ετοιμαηόντουςαν να υπογράψουν τθν κατάργθςθ του 5κθμερου με τα αφεντικά 

τουσ, 21 Φλεβάρθ 2018, δεκάδεσ ςυνδικαλιςτζσ του κλάδου ςτθν Αττικι, με παρζμβαςι τουσ ςτα 

γραφεία τθσ Ομοςπονδίασ απαίτθςαν να μθν μπει καμιά υπογραφι ςε μια τζτοια άκλια 

μεκόδευςθ. Κανείσ εργαηόμενοσ του κλάδου δεν τουσ εξουςιοδότθςε ποτζ να καταργιςουν 

δικαιϊματα για τα οποία ποτζ δεν αγωνίςτθκαν, τα οποία θ εργατικι τάξθ κατάκτθςε μζςα από 

ςκλθροφσ αιματθροφσ αγϊνεσ.  

Τελικά, όχι μονάχα ζβαλαν τθν υπογραφι τουσ, αλλά μετά από όργιο νοκειϊν και παρατυπιϊν 

φρόντιςαν να εξαςφαλίςουν για λογαριαςμό τθσ εργοδοςίασ ξανά τθν πλειοψθφία ςτθν 

Ομοςπονδία, για να πάρουν ςειρά κι άλλα δικαιϊματα από τα οποία οι ξενοδόχοι επικυμοφν να 

απαλλαγοφν εδϊ και δεκαετίεσ.  

Αντί λοιπόν να ξανακαφτοφν ςτα λαγοφμια τουσ μζχρι να κάνουν το επόμενο ζγκλθμα, μάκαμε 

ενάμιςθ χρόνο μετά ότι ζχουν κατακζςει μινυςθ ςε ςτελζχθ του ΠΑΜΕ ςτον κλάδο, ηθτώντασ 

τθν ποινικι τουσ δίωξθ γιατί απαίτθςαν να δουλεφουν οι ςθμερινοί εργαηόμενοι –και ιδιαίτερα 

οι νζοι- όπωσ οι παπποφδεσ τουσ: με 8ωρο και 5κθμερο! 

Το γεγονόσ ότι ζχουν μπερδζψει τθ ςκιά τουσ με το μπόι τουσ, δεν τουσ δικαιολογεί. Η ςφραγίδα 

τθσ Ομοςπονδίασ δεν τουσ δίνει οφτε εκατοςτό παραπάνω από αυτό που πραγματικά είναι: 

κραςφδειλοι νάνοι, που δίχωσ τθν εργοδοςία, δεν κα είχαν εκλεγεί οφτε ςε χορευτικό όμιλο. 

Άλλωςτε, δεν είναι τυχαίο ότι τον απερχόμενο πρόεδρο τθσ Ομοςπονδίασ, που πρωτοςτάτθςε 

ςτθ μινυςθ, δεν τον εξζλεξαν οφτε οι εργαηόμενοι του ξενοδοχείου που δοφλευε, ενϊ ο 

ςθμερινόσ πρόεδροσ χρειάςτθκε ςτο χϊρο που δουλεφει τθ ςυνδρομι άλλθσ πολιτικισ-

ςυνδικαλιςτικισ δφναμθσ για να εκλεγεί αντιπρόςωποσ. 

Επειδι κι δυο τουσ ακολουκοφν πιςτά τθν τακτικι των εργατοπατζρων ςτθ ΓΣΕΕ, νομίηοντασ ότι 

με μθνφςεισ κα ξεμπερδζψουν από το ταξικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, τουσ ενθμερϊνουμε ότι οι 

πρόγονοί τουσ, Μακρισ, Λυκιαρδόπουλοσ και Αντωνάτοσ κ.ά. δεν το κατάφεραν οφτε με τθ 

ςυνδρομι του δολοφονικοφ κράτουσ τθσ δεκαετίασ του ϋ60. 

Ο τρόποσ που επιλζγουν να αντιπαρατεκοφν δείχνει και το αδιζξοδό τουσ, τθν απομόνωςι τουσ 

από τουσ εργαηόμενουσ και τα ςωματεία τουσ. Ασ μείνουν λοιπόν κλειςμζνοι ςτα γραφεία τουσ, 

όταν δεν ςυναγελάηονται ςε αυτά των ξενοδόχων και των πολιτικϊν τουσ εκπροςϊπων.   

Καλοφμε τα ςωματεία του κλάδου να καταδικάςουν τθ βιομθχανία διϊξεων ενάντια ςε 

αγωνιςτζσ ςυνδικαλιςτζσ από τουσ ανκρϊπουσ τθσ εργοδοςίασ, ςτελζχθ των κομμάτων που 

ζβαλαν πλάτθ να περάςουν τα μνθμόνια και το τςάκιςμα των δικαιωμάτων των εργαηομζνων. 



 

Σο άκλιο ζγκλθμα που καταργεί το 5κθμερο 

 

 

Η ποινικοποίθςθ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ 

από τουσ ανκρώπουσ τθσ εργοδοςίασ ςτθν Ομοςπονδία 

 

 

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΑΜΕ  

ΕΠΙΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 


