ΠΡΟΣ : ΕΕ της ΠΕΣΕΔΕ
Κύριε πρόεδρε
Λόγω ανειλημμένης οικογενειακής υποχρέωσης αδυνατώ να παρεβρεθω στην σημερινή
συνεδρίαση της ΕΕ .
Όμως θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες απόψεις-θέσεις σχετικά με τα διαδραματιζόμενα στον κλάδο
μας .
Όποιος νομίζει ότι η σημερινή κατάσταση είναι έργο ενός «κακού» υπουργού ή μιας «μνημονιακής
» κυβέρνησης κοροϊδεύει ασύστολα και συνηδειτά .
Η κατάργηση των ορίων, την οποία λίγο- πολύ ,το τελευταίο ειδικά χρόνο πολλοί μας είχαν
προϊδεάσει και προαναγγείλει ανοικτά, δεν είναι «κεραυνός εν αιθρία» όπως κάποιοι όψιμοι
«επαναστάτες» θέλουν να δείξουν.
Είναι σκέτοι υποκριτές και θεομπαίχτες.
Όταν το 1991 ψηφιζόταν η περιβόητη συνθήκη Μααστριχτ που καθόριζε ρητά τις
4 βασικές
ελευθερίες , κίνησης κεφαλαίων ,εμπορευμάτων, υπηρεσιών ,εργαζομένων, περίμεναν μήπως ότι
δεν θα επηρέαζε τον κλαδο μας.?
Η περιβόητη «ελευθερία των αγορών» νόμιζαν ότι δεν θα μας αφήσει απείραχτους ? Κούνια που
τους κούναγε
Αλήθεια δεν βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πως υλοποιείται αυτή η συμφωνία σε όλους τους
κλάδους της ελληνικής κοινωνίας;, Οι αγρότες έχουν αφανισθεί και η γη τους συγκεντρώνεται σε
λίγα χέρια. Οι κτηνοτρόφοι το ίδιο . Δικηγόροι ,γιατροί ,φαρμακοποιοί, έμποροι ,κτλ οι πάντες
πλήττονται από αυτή την «ελευθερία των αγορών».
Οι δε εργαζόμενοι έχουν ισοπεδωθεί στην κυριολεξία.
Νόμιζαν κάποιοι ότι ο εργοληπτικός κόσμος θα την περάσει έτσι? Ένας κλάδος τόσο
κατασυκοφαντημένος και λοιδωρημενος ? Οι 7 με 8 χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις, για τα
δεδομένα της ΕΕ, δεν νομίζεται ότι είναι πολλές?. Αυτό λοιπόν είναι που υλοποιείται σήμερα . Η
συγκέντρωση των Δημόσιων έργων σε λίγα χέρια . Απλά το πράγμα καθυστέρησε στην χώρα μας,
ενώ σε άλλες χώρες ήδη από χρόνια έχει εφαρμοστεί αυτή η συγκέντρωση.
Όλοι αυτοί που «κραυγάζουν» για να κρύψουν την «γύμνια» τους ,κυρίως όμως για να κρύψουν
την σιωπή τους, τότε που έπρεπε κυριολεκτικά να χαλούν τον κόσμο. Όταν δηλαδή περνούσε
2940, όταν με το ασφαλιστικό αποδεχόταν το νόμο Σιουφα τον Νόμο Ρεππα και Πετραλια κτλ.
Ας μας πουν όμως τώρα συγκεκριμένα τι προτείνουν . Αποχή ? πόση ? παράσταση διαμαρτυρίας
ίσα- ίσα για να κάνουμε το καθήκον? .Συγκεκριμένα όμως
Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να πάνε όπως πάνε, χωρίς αντίδραση.
Πρέπει όμως έστω και τώρα να χτυπάμε την ρίζα του προβλήματος αλλιώς είναι σαν να κάνουμε
μια τρύπα στο νερό. Γιατί πάντα πλανάτε το αμείλικτο ερώτημα « Πως συμβαδίζουν με τις
διατάξεις που ισχύουν στην ΕΕ αφού είμαστε μελλος της ?»
Οι άποψη «για δήθεν προστασία μικρομεσαίων» που υπάρχει στο δίκαιο της Εε ως διάταξη είναι
«άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Το ποιος έχει το πάνω χέρι φαίνεται πολύ καθαρά. Άλλο αν κάποιοι
εθελοτυφλούν.
Η πρόταση μου είναι να διοργανωθεί άμεσα μια έκτακτη πανελλήνια συνδιάσκεψη των
προεδρείων, όπου να αποφασιστούν οι αντιδράσεις της ΠΕΣΕΔΕ , αφού όμως όλα τα μέλη μας,
μέσω των συνδέσμων ενημερωθούν και συναποφασίσουν για αυτές τις αντιδράσεις.
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