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Κοιν : Κλαδικό τύπο  

                       

Θέμα: Επιστολές αντιμονοπωλιακής συσπείρωσης σε βάρος του ΔΣ και του 

Προέδρου της ΕΟΒΕΑΜΜ. 

 

 Η κριτική στη διοίκηση της ΕΟΒΕΑΜΜ είναι πάντοτε καλοδεχούμενη, εφόσον γίνεται 

καλοπροαίρετα, είναι ειλικρινής και έχει ως στόχο τη συνδρομή στην επίλυση των 

προβλημάτων του κλάδου. Ωστόσο, η παράταξη που ηγεμονεύει στον ΣIΣΕΜΑ αναλώνεται 

εσχάτως στην αποστολή «καταγγελτικών» επιστολών προς τα σωματεία – μέλη της 

ΕΟΒΕΑΜΜ, με τις οποίες στρέφεται εναντίον της διοίκησης  και του προέδρου της 

ομοσπονδίας. Στην πρώτη επιστολή δεν κρίναμε απαραίτητο να απαντήσουμε. Είναι 

γνωστή, εξάλλου, στον κλάδο η εν γένει διχαστική προσέγγιση της συγκεκριμένης 

παράταξης, η οποία αναλώνεται σε κομματικού τύπου επιθέσεις, χωρίς καμία ουσιαστική 

αναφορά στα πραγματικά προβλήματα του κλάδου. Προφανώς, η ενωτική διάθεση της 

διοίκησης της ΕΟΒΕΑΜΜ εξόργισε την εν λόγω παράταξη, που επανήλθε με νεότερη 

προκλητική επιστολή - κόλαφο, με την οποία στρέφεται, πλέον, προσωπικά εναντίον του 

προέδρου της ομοσπονδίας, τον οποίο κατηγορεί για αλαζονεία, κυβερνητικό 

συνδικαλισμό, εξυπηρέτηση συμφερόντων του συστήματος και αναποτελεσματικότητα. 

Επειδή, λοιπόν, και η ανοχή έχει τα όριά της, επισημαίνουμε συνοπτικά τα εξής: 
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 Το ΔΣ της ΕΟΒΕΑΜΜ δεν είναι προεδρο – κεντρικό. Όλοι έχουν λόγο, όλοι 

παίρνουν το λόγο και συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στην 

ανάληψη δράσεων. Η παράταξη του ΣIΣΕΜΑ το μόνο που κάνει είναι να 

απαξιώνει με απαράδεκτο τρόπο το όργανο, πρωτίστως, όμως, τους ίδιους τους 

εκπροσώπους του σε αυτό. 

 Οι ισοπεδωτικές – μηδενιστικές προσεγγίσεις αυτού του τύπου αποκλειστικό 

στόχο έχουν τη δημιουργία πόλωσης για την άντληση παραταξιακών οφελών. Η 

διοίκηση της ομοσπονδίας δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη 

κομματική παράταξη στη διχαστική της κατρακύλα. 

 Κατηγορούν για κομματική λογική τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, εκείνοι οι 

οποίοι το μόνο που βλέπουν είναι το «ΚΟΜΜΑ» τους και όχι τον κλάδο. 

Δικαίωμά τους, αλλά η διοίκηση της ομοσπονδίας, αποτελούμενη από 

ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές αναφορές και διαδρομές, εκπροσωπεί όλο 

τον κλάδο, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και λογικές και παλεύει διαχρονικά για 

την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων απέναντι στην όποια κυβέρνηση. 

 Ευτυχώς ή δυστυχώς, τα προβλήματα λύνονται με γνώση, επιμονή και αγώνα 

στα «διάφορα υπουργεία» και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και όχι με 

γενικολογίες και απρόσφορο καταγγελτικό και ισοπεδωτικό λόγο, που τίποτα δεν 

προσφέρει στον κλάδο. Το «ποιηματάκι» της συγκεκριμένης παράταξης έχει πια 

κουράσει, καθώς επαναλαμβάνεται αυτούσιο εδώ και χρόνια και έχει οδηγήσει, 

δυστυχώς, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κλάδου, τον ΣIΣΕΜΑ, 

στη συρρίκνωση, τη στιγμή που η ΕΟΒΕΑΜΜ αναπτύσσει τις δυνάμεις της 

συσπειρώνοντας τον κλάδο. Ας κοιτούν λοιπόν τα του οίκου τους, διότι, έτσι 

όπως το πάνε, θα απομείνουν μόνοι τους να γράφουνε λιβέλους αποκομμένοι 

εντελώς από την πραγματικότητα. Σε τέτοιο βαθμό, που γίνονται επικίνδυνοι και 

επιβλαβείς για τον ίδιο κλάδο. Στην ατυχή προσπάθειά τους να πλήξουν τη 

διοίκηση της ομοσπονδίας, φτάνουν στο σημείο να εγείρουν ζήτημα 

«πιστοποιήσεων» για τους ψυκτικούς του κλάδου, ενώ τέτοιο ζήτημα δεν 

υφίσταται ! Και όταν εγείρεις ανύπαρκτο ζήτημα, ενδέχεται να το κάνεις ζήτημα 

εκεί που δεν υπάρχει. Είναι άλλο θέμα η εκπαίδευση του κλάδου χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων, στο πλαίσιο παρακολούθησης των 

εξελίξεων, που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με “πιστοποιήσεις”. 

 Οι λασπολόγοι φτάσανε στο σημείο να μιλάνε για γλεντοκόπια και γιορτές και 
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δήθεν κατασπατάληση χρημάτων, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι τόσο ο 

Πρόεδρος, όσο και πολλά στελέχη της διοίκησης καταβάλλουν χρήματα εξ ιδίων 

για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οργάνου. Η ευρωστία 

του ταμείου της ΕΟΒΕΑΜΜ είναι ο καλύτερος καθρέφτης της χρηστής διοίκησης 

όσον αφορά στα υγιή οικονομικά της ομοσπονδίας. 

 Η διοίκηση της ομοσπονδίας έχει μάθει να μιλάει με έργα και όχι με λόγια. Η 

αποτελεσματικότητα του οργάνου κρίνεται στη βάση και όχι στα κομματικά 

γραφεία. Ας αναμείνουν λοιπόν την επικείμενη γενική συνέλευση, όπου όλοι θα 

κριθούμε.  

 Οι μόνοι που εξυπηρετούν συμφέροντα, τα κομματικά τους, είναι οι κύριοι της 

συγκεκριμένης παράταξης του ΣΙΣΕΜΑ. Καλό θα είναι, όμως, να μην 

υπερβαίνουν τα όρια, προβαίνοντας σε προσωπικές επιθέσεις και λασπολογίες, 

γιατί στο τέλος εκείνοι είναι που θα αναγκαστούν να λογοδοτήσουν. 

     Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Αθανάσιος Νικολόπουλος                                      Χρήστος Ευαγγέλου  

 

 

 


