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Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Τισ τελευταίεσ μζρεσ ηοφμε τισ προςπάκειεσ τθσ πλειοψθφίασ του Σωματείου να
δθμιουργιςει εντυπϊςεισ γφρω από τθν δράςθ του. Μπροςτά ςτον χρονιάτικο διοικθτικό και
οικονομικό απολογιςμό και μερικοφσ μινεσ πριν τισ εκλογζσ του Σωματείου, επζλεξαν να
φορζςουν το αγωνιςτικό τουσ «κουςτοφμι» και να «ςυγκρουςτοφν» με τθν εταιρία. Προκιρυξαν
δυο 48ωρεσ απεργίεσ και μια δεκαιμερθ γνωρίηοντασ από τθν αρχι ποιό κα είναι το αποτζλεςμα.
Έρχονται ςιμερα εκβιαςτικά και καλοφν τον κόςμο να ςτθρίξει τθν κοινι διλωςθ εταιρίασ και
ςωματείου για 39 επιπλζον προςλιψεισ, χωρίσ να ςυηθτάνε αν κα επανζλκουν τα
οργανογράμματα, αν δθλαδι κα επαναφζρουν τισ κομμζνεσ κζςεισ, αν κα επαναφζρουν πλιρωσ
όργανα βάρδιασ, μθχανικοφσ, θλεκτρολόγουσ. Τθν ίδια ςτιγμι καλλιεργοφν τθν αντίλθψθ ότι οι
εργαηόμενοι είναι ανεκπαίδευτοι και χρειάηονται εκπαίδευςθ, επιχείρθμα το οποίο ρίχνει
παρακάτω τισ ευκφνεσ ςχετικά με το εργοδοτικό ζγκλθμα και φυςικά δεν κίγει τισ πραγματικζσ
αιτίεσ και τισ ευκφνεσ τθσ εταιρίασ.
Σαν παράταξθ είχαμε επιςθμάνει πωσ για να ζχει επιτυχία οποιαδιποτε κινθτοποίθςθ κα
πρζπει να γίνει με τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθ ςυηιτθςθ και ςτθ λιψθ αποφάςεων. Η
πλειοψθφία όμωσ του ςωματείου επζλεξε ςυνειδθτά να μείνει μακριά από τζτοιεσ διαδικαςίεσ,
γιατί προφανϊσ ςτο μυαλό τθσ δεν είχε τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων των εργαηομζνων, αλλά
το παιχνίδι εντυπϊςεων μπροςτά ςτισ εκλογζσ. Γι’ αυτό το λόγο ςαν παράταξθ δεν μποροφμε να
επικυρϊςουμε τζτοιου είδουσ ςυμφωνίεσ και παιχνίδια. Ψθφίςαμε λοιπόν λευκό ςτθν διεξαγωγι
γενικισ ςυνζλευςθσ για επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ και καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να ςτθρίξουν
το πλαίςιο τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ του Ιοφνθ του 2015 που δεν ζχει καμία απολφτωσ ςχζςθ με
τθν κοινι διλωςθ ςωματείου – εταιρίασ.
Καλοφμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ να ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ςτθν ςυνείδθςθ τουσ και ςτθν πράξθ
με τθν ψιφο τουσ αυτι τθν διαδικαςία.
Σασ καλοφμε να βγάλετε ςυμπεράςματα από τθν τακτικι του ςωματείου. Καταδικάςτε
τουσ καταψηφίζοντας τον διοικητικό απολογιςμό. Προςζφεραν και προςφζρουν πολφτιμεσ
υπθρεςίεσ ςτθν εταιρία. Προςπακοφν να κρφψουν τισ μεγάλεσ ευκφνεσ που ζχουν δείχνοντασ
ανοχι ςτθν κατάργθςθ κζςεων εργαςίασ, ςτισ αποχωριςεισ ςυναδζλφων χωρίσ αντικατάςταςθ.
Αδιαφοροφςαν για το γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι δοφλευαν εξαντλθτικά ωράρια, οι ςυνκικεσ
γίνονταν όλο και πιο αναςφαλείσ, γεγονότα που με μακθματικι ακρίβεια οδιγθςαν ςτο
εργοδοτικό ζγκλθμα ςτισ 8 Μάθ.

