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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Ως Ομοσπονδία και ως εργαζόμενοι στις Χημικές Βιομηχανίες είμαστε
ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα της ανθυγιεινότητας των εργαζομένων και της
μόλυνσης του περιβάλλοντος γενικότερα και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε
προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την βελτίωση τέτοιων ζητημάτων.
Αρνούμαστε όμως να δεχθούμε οικολογικές συμπεριφορές που πίσω από
τις ενέργειές τους κρύβονται επιχειρηματικά συμφέροντα και στο όνομα της
οικολογίας μάχονται για να τα εξυπηρετήσουν.
Συγκεκριμένα στο Βαθύ Αυλίδας (Χαλκίδα) λειτουργούσε για δεκαετίες η
εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΕΜ, συμφερόντων Λαυρεντιάδη. Η επιχείρηση έκλεισε κάτω
από τα βάρη των χρεών που δημιούργησε ο γνωστός για τις πρακτικές διοίκησης
των επιχειρήσεών του, που ενώ αυτές οδηγούνταν στο κλείσιμο, ο ίδιος γινόταν
πλουσιότερος.
Για μια φορά ακόμα θύματα ήταν οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν στο δρόμο
της ανεργίας χωρίς καν να αποζημιωθούν. Σήμερα η άδεια λειτουργίας της
εταιρείας έχει μεταβιβαστεί στην «ΑΚFΑ» και ήδη έχουν προσληφθεί είκοσι (20)
εργαζόμενοι από το προϋπάρχον προσωπικό, δημιουργεί δε δυνατότητες για
πολύ περισσότερους.
Είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα της ανεργίας φαντάζουν ευτυχές γεγονός οι
όποιες προσλήψεις.
Παρόλο τη θετική εξέλιξη της επαναλειτουργίας της εταιρείας για τους
εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία, διαπιστώνεται ότι για κάποιους κυρίους
που ξαφνικά φόρεσαν τον μανδύα του οικολόγου δίνουν τα ρέστα τους,
προσφεύγοντας στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ακυρώσουν τη λειτουργία της
εταιρείας, μάλιστα και για δεύτερη φορά.
Διαπιστώνουμε δε ότι ο πρώτος εξ αυτών, κ. Σπυρίδωνας Μπουζίκα,
συνταξιούχος σήμερα, πρώην εργαζόμενος στα τσιμέντα Χαλκίδας και ο
δεύτερος κ. Αθανάσιος Ρουμπής, εργαζόμενος των Ναυπηγείων αλλά και
πρόεδρος των εργαζομένων.

Οι κύριοι αυτοί θυμήθηκαν τις οικολογικές τους ευαισθησίες όχι σε βάρος των
εταιρειών που εργάζονται αλλά σε βάρος του γείτονα !!! εταιρείας μικρότερου
μεγέθους και μηδενικής οικολογικής επιβάρυνσης.
Στην τοπική κοινωνία πολλά ακούγονται για τα κίνητρα της
οικολογικής υπερευαισθησίας που επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά.
Την πρώτη φορά με αίτηση ακύρωσης είχε κινηθεί και ο
Περιβαλλοντολογικός Οικολογικός Σύλλογος «ΓΑΙΑ», ο οποίος αποχώρησε από
τη δεύτερη αίτηση ακύρωσης. Το ίδιο έπραξε και ο Αγροτικός Δασικός
Συνεταιρισμός Βαθέων, που ενώ ήταν έτοιμος να συμμετέχει στη δεύτερη αίτηση
ακύρωσης αποχώρησε και αυτός διαπιστώνοντας και οι δύο Σύλλογοι ότι πίσω
από το όλο θέμα, κρύβονται ανταγωνιστικά, επιχειρηματικά συμφέροντα.
Οι μόνοι τελικά που παραμένουν και ζητούν το κλείσιμο της επιχείρησης
είναι δεκατρείς (13) κάτοικοι της περιοχής με πρωτεργάτη τον πρόεδρο των
εργαζομένων στα Ναυπηγεία Χαλκίδας, που μπέρδεψε το ρόλο του !!! Γιατί
άραγε;
Καλούμε την τοπική κοινωνία να απομονώσει και να καταδικάσει
ενέργειες και πρακτικές που κινούνται σε σκοτεινά και θολά νερά.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

