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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"...η απόλυτη αλαζονεία από την απόλυτη παράνοια χωρίζονται από µια λεπτή γραµµή που είναι
πολύ εύκολο να την πηδήξεις µέσα στην ζάλη της εξουσίας. Όµως το να πλάθει κανείς ένα
παράλληλο σύµπαν, όπου όλα είναι έτσι όπως τα λέει αυτός, γιατί έτσι είναι ή γιατί αυτά που του
λένε οι άλλοι είναι "τρελά", είναι µια παθογένεια που χρήζει περαιτέρω µελέτης από ειδικούς".
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
∆εν είναι τυχαίο ότι τρεις µήνες πριν τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του
συνδικάτου διαβάζουµε πάλι για "ηρωικές µάχες" & "τιτάνιους αγώνες" και όλοι οι εργαζόµενοι
γνωρίζουµε πια ότι στο τέλος αν πιστέψουµε πάλι στα παραµύθια θα µετράµε τις απώλειες στην
Σύµβασή µας.
∆ιαβάζοντας λοιπόν την ανακοίνωση της Ενιαίας - ΕΛΚΕ την οποία προετοίµαζαν και προανήγγειλαν
µέσω παπαγάλων µέρες πριν, δεν µπορεί κανείς να µείνει αδιάφορος µπροστά σε αυτό το επικό
αφήγηµα όπου όλο το σύµπαν συνωµοτεί εναντίον των "ηρωικών" συνδικαλιστών του Προεδρείου και
των ανιδιοτελών αγώνων τους. Ασφαλώς, την υπογράφουν για όλο το ∆.Σ. του Σωµατείου - µιας και το
θεωρούν δικό τους - αλλά αυτό είναι άλλη µια λεπτοµέρεια από τις πολλές που τους ξέφυγαν.
Μετά από αυτή την ανακοίνωση τους δεν θα πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος που να αµφιβάλλει για
την αλαζονεία, τις θεατρικές τους ικανότητες και µας ξεπερνά πλέον ότι είχαν το θράσος να θεωρούν
σκευωρία την καταγγελία του Εκπροσώπου των εργαζοµένων για τα τηλέφωνα που δέχτηκε
συνάδελφος.
Γιατί όσοι δεν έχουν γραφτεί στη λίστα των πελατών τους, επειδή έτσι δυστυχώς καταντήσανε την
λειτουργία του Συνδικάτου, διώκονται, λοιδορούνται µε στηµένες σκευωρίες και τέλος απειλούνται µε
παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο που δηµιούργησαν ώστε οι "απείθαρχοι" εργαζόµενοι να µην
µπορούν να εκφράζονται θυµίζοντας τις εποχές των διώξεων µε τους ταγµατασφαλίτες.
Βλέπουµε να ξαναπαίζουν το Muppet Show και συµφωνούµε σε αυτό που λένε ότι "ο κάθε κατεργάρης
να κάτσει στον πάγκο του", αυτό όµως θα το αποφασίσουν οι εργαζόµενοι και όχι αυτοί. Μάλιστα
µέχρι τότε ας ασχοληθούν µε την Σύµβαση που µε την ανοχή τους και τις πράξεις τους έχει καταντήσει
ξέφραγο αµπέλι και ας απαντήσουν στις καταγγελίες των εργαζοµένων. Ενδεικτικά όπως :
➢ η Εταιρεία κάνει ότι θέλει στο θέµα των µακροχρόνιων απουσιών λόγω ασθένειας χρεώνοντας
την κανονική άδεια των συναδέλφων,
➢ η ρύθµιση για το ποιος θα παίρνει το επίδοµα βάρδιας όταν βγαίνει πρωινός λόγω ασθένειας
έχει να κάνει µε το πόσο κολλητός του Προεδρείου είναι,
➢ η ρύθµιση για τα οδοιπορικά συναδέλφων που αυτοί έκοψαν από την ΣΣΕ και καµαρώνουν γι
αυτό, δίνονται τώρα σε κάποιους και καλώς γι εµάς, όµως αντί να κάνουν πρακτικό για
συνταξιούχους, ας φροντίσουν να γίνει πρακτικό για όλους τους εργαζόµενους που
δικαιούνται οδοιπορικά.
➢ το στοιχειωµένο timer της Χειµάρρας που ακόµα το περιµένουνε.

Φαίνεται ότι το τραγικό δυστύχηµα της 8ης Μάη δεν τους έβαλε µυαλό µιας και µετά πέσιµο του
∆ιυλιστηρίου των ΒΕΑ ξανά από ρεύµα, ξαναβρήκε την Εγκατάσταση χωρίς δεύτερο Ηλεκτρολόγο,
χωρίς Μηχανικούς και χωρίς Όργανα βάρδιας. Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι ακόµα την Ασφάλεια
των εργαζοµένων αλλά και των εγκαταστάσεων την εκµεταλλεύονται ψηφοθηρικά.

Συνάδελφοι του Προεδρείου,
Μόνο εσείς δεν έχετε αντιληφθεί ότι έρχεται τέτοια λαίλαπα στα εργασιακά που θα χρειαστεί ένα υγιές
µέτωπο εργαζοµένων για να αντιµετωπιστεί και όχι πρόθυµοι συνδικαλιστές σαν εσάς που µε χαρά,
σύµφωνα µε δηλώσεις σας, θα εφάρµοζαν τις προτάσεις του ΙΟΒΕ για αυτό µην µπαίνετε στον κόπο
να απαντάτε σε ανακοινώσεις µε θεατρινισµούς και παρελθοντολογία που έχει πολλάκις κριθεί από
τους εργαζόµενους. Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν καλά πως λειτουργείτε το Σωµατείο και την σήψη που
το έχετε οδηγήσει. Όταν ακόµα και "µετά την απειλή µε µηνύσεις" η Εταιρεία δεν άλλαξε την
θέση της για την αφαίρεση του προσωρινού πίνακα υποψηφίων από την µεριά σας, όλα τα άλλα
είναι για εσωτερική κατανάλωση. Κάντε λίγους µήνες υποµονή και αφήστε στην άκρη τους καηµούς
σας. Μέχρι τότε να θυµάστε ό,τι

το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη.
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