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ΘΕΜΑ: «Ποιοι νοµιµοποιούνται να µιλάνε για συνδικαλιστικό έλλειµµα??»

Η αγαπητή συνάδελφος κα Τσιοµπάνου Μαρία, Γ.Γ. Συνδέσµου ∆υτ.
Μακεδονίας, µε την

από 18/3/2011 επιστολή της

περί ΄΄συνδικαλιστικού

ελλείµµατος΄΄, διαπιστώνει ότι αδυνατεί το Προεδρείο του Συνδέσµου µας να
κατανοήσει τα αναφερόµενα στις πρώτες παραγράφους της ωραίας έκθεσης ιδεών
που έχει συντάξει, αναφέροντας ότι χρησιµοποιούµε «συνδικαλιστικά τερτίπια»
προσπαθώντας να νουθετήσουµε τους λοιπούς Συνδέσµους ΄΄κουνώντας το
δάχτυλο µας΄΄ προς αυτούς.
Αγαπητή συνάδελφε, αρχικά χαιρόµαστε που κάποιοι σε περίοδο µαχών
έχουν τον χρόνο να δηµιουργούν στο χαρτί.
Χαιρόµαστε που κάποιοι, ενώ ο Σύνδεσµος µας ως µοναχικός πρωτοπόρος
απεργούσε διαφυλάττοντας όλες τις δηµοπρασίες που έγιναν στον Νοµό µας και
ενώ ζητούσαµε συµπαράσταση από όλους τους Συνδέσµους για να ανοίξει ο
αγώνας σε όλους τους Νοµούς, συνειδητά κώφευαν προφανώς ακολουθώντας
ορθότερη συνδικαλιστική λογική.
Χαιρόµαστε που αυτή η συνδικαλιστική στάση σας, κατά άλλους αναφέρεται
ως συνδικαλιστική αδράνεια, θα βοηθήσει τον κλάδο µας να κάνει ένα βήµα
εξόδου από την δίνη που βρισκόµαστε ( ελπίζουµε να µας επιτρέπετε την
αντιγραφή από το πρωτότυπο ).
Χαιρόµαστε που ενώ ΄΄κουνούσαµε όχι το δάχτυλο, αλλά τη γροθιά΄΄ όχι
σε µέλη ή συνδέσµους, αλλά σε αυτούς που έχουν φέρει και τον κλάδο µας σε
οικονοµική κρίση, κάποιοι χαίρονται την νιρβάνα τους.
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Καταστατικά θα πρέπει να σας επισηµάνουµε ότι δυστυχώς δεν µπορούµε να
σεβόµαστε το Καταστατικό κατά το δοκούν.

Η εναρµόνιση των καταστατικών των Συνδέσµων – µελών της ΠΕΣΕ∆Ε, σύµφωνα
µε το καταστατικό της, είναι υποχρέωση και δείχνει σεβασµό των θεσµών.
∆εν επιτρέπεται να εκπροσωπούνται Σύνδεσµοι στην ΠΕΣΕ∆Ε που τροποποίησαν
πρόσφατα το καταστατικά τους σε πλήρη αντίθεση µε το καταστατικό της ΠΕΣΕ∆Ε,
ή αδράνησαν για την αλλαγή των καταστατικών τους.
Επίσης θα έπρεπε η συνάδελφος θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική ή πιο
ενηµερωµένη και να µην παρασύρεται, γιατί την ενηµερώνουµε ότι η µη εφαρµογή
του συγκεκριµένου άρθρου του καταστατικού στο Συνέδριο τω Σερρών, έγινε µετά
από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου, ότι δεν έχει παρέλθει ο αναγκαίος
χρόνος για την εφαρµογή του.

∆υστυχώς ή ευτυχώς όλο το ∆.Σ. του Συνδέσµου µας µαζί µε την συµπαράσταση
των µελών του, ότι θέτουµε ως στόχο προσπαθούµε να το επιτύχουµε κάνοντάς
το πράξη.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
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