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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟ: Κ.Κ. Διευιυντέσ Καταςτημάτων Κράτηςησ
Πρωτοβάιμιεσ Ενώςεισ – Μέλη ΟΣΥΕ
Συνάδελφοι Συναδζλφισσες
Η ςτρατθγικι του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ομοςπονδίασ μασ ςχετικά με τα
αιτιματα που απαςχολοφν τον χϊρο δικαιϊκθκε απόλυτα. το κυριότερο κατά τθν γνϊμθ
μασ ηιτθμα που αφορά τθν εφαρμογι τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ, δθλαδι τθν κεκαλυμμζνθ
απόλυςθ, μασ βρίςκει ςτθν κορφφωςθ των αγωνιςτικϊν και απεργιακϊν μασ
κινθτοποιιςεων.
Όπωσ έχουμε αναφέρει και ςτα υπομνθματά μασ απεργοφμε για την αςφάλειά, την
φπαρξθ μασ, για το ζειν.
Απεργοφμε για καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ που για εμάσ πάντα ιταν ςυνυφαςμζνεσ
με τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ των κρατουμζνων. Απεργία χωρίσ κόςτοσ δεν υπάρχει,
πολφ περιςςότερο δεν μπορεί το κόςτοσ αυτό να αφορά όλουσ τουσ άλλουσ εκτόσ από εμάσ.
Ειδικότερα, δεν μπορεί να αφορά μόνο τουσ φίλουσ κρατοφμενουσ. Ο προβλθματιςμόσ
αυτόσ ςε ςχζςθ με το εξαγγελκζν πρόγραμμα απεργιακϊν κινθτοποιιςεων μασ επιβάλλει να
προτείνουμε ωσ απόφαςθ τθσ ΟΤΕ τα παρακάτω:
Σα αββατοκφριακα που μεςολαβοφν των απεργιακϊν κινθτοποιιςεων να
πραγματοποιοφνται επιςκεπτιρια ςυγγενϊν και ςυνθγόρων, χωρίσ οι ςυνάδελφοι να
ηθτιςουν τθν χοριγθςθ επιπρόςκετθσ ειδικισ αποηθμίωςθσ.
τόχοσ μασ δεν είναι να δθμιουργθκοφν πόςο μάλλον εμείσ να δθμιουργιςουμε
εντάςεισ τισ οποίεσ κα πρζπει οφτωσ ι άλλωσ οι ίδιοι ςε δεφτερο χρόνο να αντιμετωπίςουμε
και να εξομαλφνουμε. Δεν ιταν ποτζ, οφτε μπορεί να γίνει ςτόχοσ μασ θ εκμετάλλευςθ τθσ
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δυναμικισ ι τθσ πίεςθσ άλλων δυνάμεων. Αντικζτωσ, ςτόχοσ μασ είναι να μθν δικαιϊςουμε
τυχόν απεργοςπάςτεσ ι απεργοςπαςτικοφσ μθχανιςμοφσ από κάποιουσ που κα ςπεφςουν
να δθλϊςουν τθν υποτζλεια και τθ δουλικότθτά τουσ, προφαςιηόμενοι δικεν
ανκρωπιςτικζσ τουσ ανθςυχίεσ και ενδιαφζρον για τα δίκαια των κρατουμζνων. Σο μόνο
πραγματικό ενδιαφζρον τουσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι θ «καρζκλα τουσ» και τίποτε
άλλο.
Γνωςτοποιείται ςτισ πρωτοβάκμιεσ ενϊςεισ τθσ ΟΤΕ ότι όςεσ δεν εφαρμόςουν τισ
παραπάνω αποφάςεισ για τα επιςκεπτιρια κα ζχουν τισ ίδιεσ ςυνζπειεσ με αυτζσ που
προβλζπονται από το καταςτατικό για τθ μθ ςυμμετοχι ςτισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ ι
οποιεςδιποτε άλλεσ απεργοςπαςτικζσ ενζργειεσ.
Σο ίδιο κάκετα αντίκετοι είμαςτε και ςε ενζργειεσ όπωσ αυτζσ που αφοροφν τθν
περικφκλωςθ των καταςτθμάτων κράτθςθσ και τθν παρεμπόδιςθ μετακινιςεων από και
προσ τα καταςτιματα κράτθςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ι για μετακινιςεισ που θ
Ομοςπονδία μασ ζχει αποφαςίςει να μθν ςυμπεριλάβει ςτο απεργιακό τθσ πλαίςιο.
Όςοι επιχειριςουν να ςτεριςουν τθν τροφοδοςία των κρατουμζνων με προϊόντα που
ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ διατροφι τουσ, από τθ ςτιγμι μάλιςτα που δεν υπάρχουν
επιςκεπτιρια, κα μασ βρουν απζναντί τουσ. τισ ςυμβολικζσ καταλιψεισ και διαμαρτυρίεσ
είναι προφανζσ ότι ςυμμετζχουμε και εμείσ.
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