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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»
Ενημερωθήκαμε ότι στις 12/1/2018 στη στήλη Παραπολιτικά με υπογραφή Β.Κ. με
τίτλο Μεθοδεύσεις, κατηγορείται η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας
Ελλάδας ότι μεθοδεύει εκλογές για να προκύψει νέο Σωματείο στον ΙΜΑΝΤΑ.
Σημειώνει δε ότι το εργοστάσιο είναι κλειστό και εργαζόμενοι πλέον δεν υπάρχουν.
Προχωρώντας πιο κάτω αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες μεθοδεύσεις έχουν φτάσει στα
αφτιά τοπικών συνδικαλιστών που δεν βλέπουν με καλό μάτι όλο αυτό και αναμένεται να
το μπλοκάρουν.
Σχολιάζει δε ότι σε μια μάλιστα περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα δοκιμάζεται
θα πρέπει όλοι να είναι πιο προσεκτικοί, ειδικά όταν αυτό που διακυβεύεται πάνω από όλα
είναι η αξιοπιστία.
Ως Ομοσπονδία δεν ψάχνουμε εύσημα από κανέναν και έχουμε αποδείξει στην
πράξη ότι είμαστε δίπλα σε όλα τα Σωματεία ασχέτως χρωμάτων, παρατάξεων και ότι
άλλο μπορεί να προσθέσει κανείς.
Το ίδιο πράξαμε και για τους εργαζόμενους του ΙΜΑΝΤΑ που απολύθηκαν
εξαναγκαζόμενοι σε παραίτηση μετά από ένα βρώμικο και ωμό εκβιασμό της Διοίκησης
της εταιρείας.
Η Ομοσπονδία κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις της εταιρείας και μαζί με το Σωματείο
κινήθηκαν δικαστικά με στόχο να αναδείξουν τις εκβιαστικές μεθοδεύσεις της εταιρείας για
να ακυρώσουν τις απολύσεις και αναμένοντας τις δικαστικές αποφάσεις.
Όλοι στην τοπική κοινωνία του Βόλου γνωρίζουν ότι το εργοστάσιο παρόλο ότι είναι
κλειστό παραμένει καλοδιατηρημένο με λεπτομερή συντήρηση των μηχανημάτων και με
την υποβόσκουσα φήμη της επαναλειτουργίας του.

Οι εργαζόμενοι του ΙΜΑΝΤΑ όπως ο καθένας που θέλει να σκεφτεί καταλαβαίνει,
υποχρεούνται να έχουν ενεργό το Σωματείο τους δηλώνοντας παρόν και για τις δικαστικές
διαμάχες και για τις δικαστικές διεκδικήσεις αλλά και στην προοπτική ανοίγματος ξανά του
εργοστασίου.
Η Ομοσπονδία πράγματι στηρίζει και επιβραβεύει τη διαδικασία εκλογών του
Σωματείου γιατί το θεωρεί απόλυτα υποχρέωσή της, όπως πρέπει να κάνει οποιαδήποτε
συνδικαλιστική οργάνωση απέναντι στην εργοδοσία.
Θα θέλαμε να ξέρουμε όμως σε ποιους τοπικούς συνδικαλιστές αναφέρεται το
δημοσίευμα που τα αφτιά τους τα ακούνε όλα συντεχνιακά μακριά από τη συνδικαλιστική
πραγματικότητα.
Τους προκαλούμε δε αντί να ψιθυρίζουν στα αφτιά δημοσιογράφων να αποκτήσουν
το θάρρος της ελεύθερης και καθαρής γνώμης.
Τους πληροφορούμε επίσης ότι κανένας συσχετισμός δεν αλλάζει για να τους φύγει
η αγωνία των συσχετισμών γιατί έτσι έχουν μάθει να σκέπτονται.
Στην Ομοσπονδία κανένας συσχετισμός δεν αλλάζει όχι μόνο με έναν αντιπρόσωπο
που θα μπορούσε να εκλεγεί από τον ΙΜΑΝΤΑ, το μέτρο της Ομοσπονδίας είναι 100
εργαζόμενοι 1 αντιπρόσωπος, αλλά ούτε με 20 αντιπροσώπους.
Κλείνοντας έχουμε να πούμε στον υπογράφοντα του συγκεκριμένου άρθρου ότι
στην περίοδο που το συνδικαλιστικό κίνημα δοκιμάζεται όπως δοκιμάζονται όλα τα
θεσμικά όργανα και ο δημοσιογραφικός κόσμος κανείς δεν πρέπει να παρασύρεται και να
κρίνει συνδικαλιστικές οργανώσεις με αναμφισβήτητη δράση έχοντας πληροφόρηση από
πρόσωπα που κρατούν την ανωνυμία τους κινούμενοι στο σκοτάδι.

Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

