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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Θρασύτατη επίθεση της Χρυσής Αυγής στο Συνδικάτο ΙΓΜΕ με ερώτηση στην 

Βουλή προς το ΥΠΕΝ  

 

Σήμερα που το ΙΓΜΕ βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες κρίσεις λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας 

του ΥΠΕΝ αλλά και συνολικότερα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που εδώ και 2 μήνες οι εργαζόμενοι 

είναι απλήρωτοι και το ΙΓΜΕ είναι σε λειτουργική παραλυσία, το Συνδικάτο ΙΓΜΕ δέχεται την 

θρασύτατη επίθεση της Χρυσής Αυγής με ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή προς το 

ΥΠΕΝ. 

Στην ερώτηση που κατέθεσε ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, δια του βουλευτού ΚΙΛΚΙΣ, 

Χρήστου Χατζησάββα στις 10/5/2017 με Α.Π. 5545, μεταξύ άλλων, κατηγορεί το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ, για 

«άσκηση και επιδίωξη μικροκομματικών συμφερόντων ιδιοτελών συνδικαλιστών», καθώς επίσης 

διαμαρτύρεται για την πάγια θέση του Συνδικάτου που ζητάει την βοήθεια όλων των κομμάτων της 

Βουλής πλην της χρυσής Αυγής, ολοκληρώνει δε, την επίθεσή της στο Συνδικάτο ΙΓΜΕ, ερωτώντας τον 

αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει εάν «έχει την πρόθεση η Πολιτεία και εάν ναι με ποιόν τρόπο να 
απαλλάξει από τα ευτελή μικροπολιτικά συνδικαλιστικά μικροσυμφέροντα το ΙΓΜΕ προκειμένου αυτό να 
επιτελεί απερίσπαστο το σημαντικό για την Εθνική Οικονομία έργο του;»   

Σε μια τέτοια συγκυρία κρίσης για το ΙΓΜΕ, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν ο Υπουργός απαντήσει 

στην ερώτηση που καταθέτει η Χ.Α. και τι θα πει. 

Η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου ΙΓΜΕ, καταγγέλλει ΟΜΟΦΩΝΑ την φασιστική 

παρέμβαση της ΧΑ που για μια ακόμη φορά αποκάλυψε το δήθεν αντισυστημικό πρόσωπο 

της και αντιπαρατέθηκε με τα συνδικάτα. Δεν μας εκπλήσσει το μίσος που έχει ενάντια στα 

Συνδικάτα, διότι το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και το Συνδικάτο μας την κατήγγειλε σαν 

μια εγκληματική οργάνωση που φτάνει ακόμα και στην δολοφονία όσων αντιστέκονται και 

αγωνίζονται για τα  εργασιακά τους δικαιώματα αποδεικνύοντας ότι είναι το μακρύ χέρι των 

εργοδοτών. 

Με το δελτίο μας αυτό όμως θέλουμε να συμβάλλουμε στο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό μέτωπο 

που οφείλουν να έχουν τα συνδικάτα στην σημερινή συγκυρία, για αυτό ενημερώνουμε ότι από την 

ίδρυση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΙΓΜΕ ως σήμερα, περιλαμβάνει στο καταστατικό του με 

ομόφωνη απόφαση των μελών του, ότι δεν δέχεται ως μέλη του άτομα που εμπλέκονται σε 
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φασιστικές οργανώσεις. Επιπλέον διαχρονικά ήταν ενάντια σε χουντικούς και φασίστες. καταδίκασε 

με δελτία τύπου όλες εγκληματικές ενέργειες της εγκληματικής οργάνωσης της χρυσής αυγής, όπως την 

επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσα το 2013, 

δολοφονία την πολιτική ευθύνη της οποίας ανέλαβε  η ΧΑ. 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ σε κάθε περίοδο αγωνιστικής του δράσης ζητάει την παρέμβαση όλων 

των κομμάτων εντός και εκτός Βουλής, αλλά και όλων των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για 

την απαράδεκτη επίθεση στο Συνδικάτο ΙΓΜΕ, μέσω της ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό ΠΕΝ, 

και από θέση αρχής και δημοκρατικής ευαισθησίας δεν απευθύνεται στην ΧΑ στην οποία 

ουδεμία εμπιστοσύνη έχει. 

 Δυστυχώς η απαράδεκτη αυτή ενέργεια της ΧΑ, φασιστικής νοοτροπίας, σε ορισμένες περιπτώσεις 

βρίσκει ευήκοα ώτα και σε Διοικήσεις αλλά και “συνδικαλιστές” που επειδή δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν αγωνιστικά τα προβλήματα που μας βασανίζουν, καταφεύγουν σε εύκολους 

αφορισμούς και στοχοποιήσεις προκειμένου να γίνουν αρεστοί στους πολιτικούς προϊσταμένους τους 

και με αυτό τον τρόπο βγάζουν λάδι την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε το πρόσφατο παρελθόν που Γ. Διευθυντές και Πρόεδροι του ΙΓΜΕ, 

έσυραν συνδικαλιστές  και εκπρόσωπους εργαζόμενων στα δικαστήρια ως “διασπαθιστές του δημόσιου” 

ή “ταραξίες οικογενειακής γαλήνης”, αντιμετωπίζοντας ενωτικά και αγωνιστικά την σημερινή κρίση του 

ΙΓΜΕ με πλήρη εμπιστοσύνη στο Συνδικάτο. 

Στα πλαίσια αυτά καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει ΑΜΕΣΗ λύση στην λειτουργική 

παραλυσία που έχει οδηγήσει το ΙΓΜΕ, να πληρώσει άμεσα τους μισθούς των εργαζόμενων 

και να αποζημιώσει πρώην και νυν εργαζόμενους, ΑΛΛΑ καλούμε και όλα κόμματα εντός και 

εκτός Βουλής, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (πρωτοβάθμιες δευτεροβάθμιες, 

τριτοβάθμιες) να καταδικάσουν την άθλια επίθεση της ΧΑ στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ. 

Αν σήμερα υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο, οφείλεται στους σκληρούς Αγώνες που έδωσαν οι 

εργαζόμενοι διαχρονικά με το Συνδικάτο τους. 

Ελπίζουμε η σημερινή Κυβέρνηση, έστω και την ύστατη στιγμή να αναλάβει τις ευθύνες απέναντι στους 

εργαζόμενους του ΙΓΜΕ αλλά και στον λαό και να προχωρήσει άμεσα στην ουσιαστική επανασύσταση 

του ΙΓΜΕ, σε κάθε όμως περίπτωση το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ, οι εργαζόμενοι θα παλέψουν μέχρι 

εσχάτων για την πραγματική ανασύσταση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΙΓΜΕ 
 


