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ΡΟΣ: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Ωσ πλειοψθφία του Δ.Σ δφο χρόνια τϊρα ανατρζψαμε κατεςτθμζνα, αλλάξαμε δομζσ,
δθμιουργιςαμε άλλουσ ορίηοντεσ, προτείναμε λφςεισ, μα λφςαμε και προβλιματα που
κάποιοι οφτε καν το φαντάηονταν.
Το μεγάλο μασ ςτοίχθμα όμωσ ιταν άλλο: θ ενότθτα, θ ςυμμετοχικι δθμιουργία και ο
υγιείσ προβλθματιςμόσ τθσ βάςθσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ρολλζσ φορζσ, ςχεδόν πάντα
αυτό γινόταν εισ βάροσ των επιτυχιϊν και των δραςτθριοτιτων τθσ παράταξισ μασ τθσ
ΡΑΣΚ. Δεν κάναμε εμείσ λάκοσ. Κάποιοι αποδείχτθκαν κατϊτεροι των περιςτάςεων και δεν
μπόρεςαν να καταλάβουν τι αλλάηει, μα κυρίωσ να ξεπεράςουν τον αποδεδειγμζνα από το
παρελκόν κακό εαυτό τουσ, τον οποίο από ότι φαίνεται ςυνεχίηουν να κουβαλάν.
Ρροςπακιςαμε, προςπακοφμε και εν πολλοίσ ξεπεράςαμε με επιτυχία τθν λίμνθ που
κάποιοι ξαφνικά, (θ κυβερνθτικι αναλγθςία και αςυνζπεια) εμφάνιςαν μπροςτά μασ. Για
άλλουσ όμωσ από ότι φαίνεται θ εμφάνιςθ αυτισ τθσ λίμνθσ τουσ ζκανε να νιϊςουν
ςκορπιοί και να ψάχνουν όπωσ ςτον γνωςτό μφκο του ςκορπιοφ με τον βάτραχο να
περάςουν απζναντι από τθν λίμνθ λακραία.
Ξζρουμε πάρα πολφ καλά τι κάναμε και γιατί το κάναμε όταν προτείναμε να γίνουν
επιςκεπτιρια τα Σαββατοκφριακα, δθλαδι ςε μζρεσ που θ ΟΣΥΕ οφτωσ ι άλλωσ δεν
απεργοφςε και πολλζσ φυλακζσ τισ θμζρεσ αυτζσ είχαν επιςκεπτιρια. Το ξζρουν πάρα πολφ
καλά και αυτοί που με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο προςπακοφν να διαςτρεβλϊςουν, να
παραπλθροφοριςουν και να εξυπθρετιςουν μικροπαραταξιακά και ιδιοτελι ςυμφζροντα.
Επειδι θ διεκδίκθςθ ςε ότι αφορά το μιςκολόγιο ςυνεχίηεται, γιατί όλα τα άλλα
λφκθκαν (ςυνταξιοδοτικό, ωράριο, εργαςιακι εφεδρεία) εκτιμοφμε ότι δεν πρζπει να
εξθγθκεί περαιτζρω το περιεχόμενο τθσ από 272/4-10-2011 ανακοίνωςι μασ που αφορά τα
επιςκεπτιρια.
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Πςοι μπόρεςαν να καταλάβουν, κατάλαβαν. Πςοι δεν κατάλαβαν, ασ μθν ανθςυχοφν,
ασ αναηθτιςουν τθν εξιγθςθ ςτο βιβλίο του Ευαγ. Λεμπζςθ, «η τεράςτια κοινωνική ςημαςία
των βλακών εν τω ςφγχρονω βίω». Πςοι κάνουν πωσ δεν κατάλαβαν, ασ ςτρατολογιςουν
από αυτι τθν ςθμαντικι κοινωνικι ομάδα τα ςτελζχθ και τουσ όποιουσ ςυνοδοιπόρουσ
τουσ.
Επειδι δεν κζλουμε να αδικιςουμε τον ζντιμο, ειλικρινι και ςυνεπι εργαηόμενο ςτον
χϊρο των φυλακϊν, πολφ περιςςότερο να μειϊςουμε τθν δεδομζνθ ανκρωπιά του και τθν
όποτε χρειάςτθκε αγωνιςτικι παρουςία του, ςταματάμε εδϊ.
Θα προςκζςουμε απλά ότι θ ανακοίνωςθ αυτι ετζκθ εξαρχισ εισ γνϊςει των μελϊν
τθσ ΔΑΚΕ ςτο Δ.Σ τθσ ΟΣΥΕ και βεβαίωσ κυκλοφόρθςε με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ. Η
αλικεια είναι ότι και τισ δφο φορζσ μασ εξζπλθξαν, και όταν ςυμφϊνθςαν και όταν εκ των
υςτζρων διαφϊνθςαν. Πλα τα άλλα παραπζμπουν ςτα «μπλε κελιά» του Ψυχιατρείου.

2

