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ΟφεΓΠει δη μüσια αυγν,þ μ η

ο πρüεδροò του ΣυνδÝσμου

ΥδραυΠικþν τπò ΑθÞναξ
ΠÝρασαν σχεδüν 9 μfινεs συνÜ-
δελφοι, απü ιην εκλογþ μου
σιο δ.σ, του ΣυνδÝσμου
Υδραυλικþν ιns ΑθÞναs και
αηορþ πωs αντÝχω οκüμα να
ακοýω συνÝχεια για ιην ΟΒΥΕ.
Τüση λÜσπη δεν εßδα οýτε στιs
οικοδομÝs ιüσα χρüνια, Μιß-
ηωs ιελικÜ η ΟΒΥΕ φταßει και
γιο ια χρÝη ιηs χþραs;

Του

θεüδωρου
Τουτζιορüκη,

μÝλοs του

δ.σ, του

ΣΕΥΑ

Συνομιλþνιαs με μÝλη Üλλων
δ,σ. απ'üλη την ΕλλÜδα διαπß
σιωσα πω5 αυιü ιο πρüΒλημα
με τα ηρüσιιμα ιων αδειþν εß-
ναι αθηναΤκü προνüμιο! ¼λοι
οß πρüεδροι ιns χþραs ε,ßχαν

μεριμνησει να εßναι ενημερω-
μÝνα ια μÝλη ιous, την στιγμÞ
ηου ο δικüs μαs αγüρευε για ιο
κι'νημα τns ηαιÜιαs. Τη σιιγμη
που κüΒαμε χιλßÜδεs υπεýθυ-
νεs δηλþσειs αυιüs φÜνηκε
ανεηαρκhò και ανεýθυνοs,
üταν Üλλοι πρüεδροι Þταν σια
μαχαßρια με συναδÝλφουs και
φßλουs ιous εηειδÞ δεν σφρÜ-
μζαν ιιs δηλþσειs ιουs üιαν εß-
χον αθεþρητη Üδεια, ο δικüs
μαs σκορποýσε ια λεφτÜ üλων
μαs νοικιÜζονιαs γραφεßα
1000 τ.μ, για συγκεντρþσειs
«αιρετικοý» χαρακτηρα ιρßν
οηü κÜθε ηορεßα τns ΠΑΣΕΒΕ!
¼ιαν του Ýθεσα σε συγκÝνιρω-
ση για το θÝμα των αδειþν,üτι
και εμεßs σαν Σýνδεσμοs φÝ-
ρουμε ευθýνη για τουs συνα-
δÝλφουs που χρωστÜνε αλλÜ
και για αυτοýs ηου ηλÞρωσαν

ιο Ýμμεσο χαρÜτσι, απÜντησε
üιι η 0μοσπονδßα ιο γνþριζε
αηü npιv και δεν το Ýλεγε, μαζß
και αυτüs üμωs, συμηληρþνω
εγþ, το γνþριζε ωs μÝλοs ιου
δ.σ.
ΕÜν θεωρεß πωs μαs ηροστÜ-

τευε με ιιs πορεßεs ιns ΠΑΣΕΒΕ
εßναι γελασμÝνοs. Η προσπü-
θειü του για λüσηωμα τηs
0ΒΥΕ δεν θα καρποφορησει.
Τον θεωρþ üχι απλþs ηθικü
αλλÜ κανονικü αυτουργü.
Οφεßλει, 0ν μη ιι üλλο, μια δη-

μüσια συγγνþμη προ5 αυιοýs
που πληρþνουν τα λÜθη του.
Δεν χρειÜζεται να συνεχßζει να

το παßζει πεφωτισμÝνοs μειÜ
αηü τüσα λüθη.
Απü το καλοκαßρι Ýχω εκλεγεß
ωs μÝλοs ιου δ.σ, τηs ΟΒΥΕ και
οι συνÜδελφοι με ιßμησαν,
εκιüs αηü την ψηφο τουs και

με τη θÝση ιου αναηληρωιη
ιαμßα, üσο καß αν αυ;ü πεßραξε
kÜnoιous. Εκεß Ýζησα το τß θα
ηει παρÜιαξη και ιουs ευχαρι-
στþ ηολý γß' αυτü. Το συμΒοý-
λιο, λαμΒÜνονιαs υπ' üψιν τα
λüγßα του ΣÜκη υποιßθειαι üτι

αποιελεßιαι αηο Üσχειουs και
κομματικοποιημÝνουs ανθρþ-
nous, διαπßσιωσα ιο αντßθειοΙ
Αηοιελεßται αηü Ýμπειρουs
συνδικαλισιÝs ηου μÜχονιαι
καθημερινÜ για ιο κοινü καλü
χωρßs να διαχωρßζουν τουs συ-

ναδÝλφουs. Μου Ýδειξαν ιον
τρüηο πþs κερδfζονται δικαιþ-

μαια με πολýωρεs συζηιÞσειs
σε υπουργεßα και üχι με εξþδß-
Κα,..

Ψευιοιραμηουκισμοß και απει-

λÝs δεν χωρÜνε στη γενιÜ μαs
φßλε ΣÜκη. Αξιüλογοι νÝοι συ-

νÜδελφοι τηs ΑθÞναs συσπε]-

ρþνονται για να διασþσουν ιο
Σωμαιεßο πρ]ν να εßναι αργÜ.
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