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Δεληίο Τύπου 
Με αθορμή ηην ...επανεμθάνιζη ηου Συνδικάηου Επιζιηιζμού – Τουριζμού μεηά 

από 1,5 χρόνο 
 

 1,5 ρξόλν κεηά ηηο εθινγέο ζην Σπλδηθάην Εξγαηνϋπαιιήισλ Επηζηηηζκνύ 
Τνπξηζκνύ Ν. Ηξαθιείνπ ε λέα δηνίθεζε έδσζε ζεκεία δσήο! Έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα 
...κηα αλαθνίλσζε. 
 Θα αλαξσηηνύληαη νη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν ηνπ επηζηηηζκνύ πνην είλαη 
άξαγε ην γεγνλόο απηό πνπ αλάγθαζε ηε δηνίθεζε ηνπ ζπλδηθάηνπ λα βγάιεη επηηέινπο 
έζησ κηα αλαθνίλσζε; 
 Μήπσο θάπνηα παξέκβαζε ζε θάπνην από ηνπο εθαηνληάδεο ρώξνπο, όπνπ νη 
ζπλάδειθνη δνπιεύνπλ θάησ από άζιηεο ζπλζήθεο; 
 Μήπσο θάπνηα θαηαγγειία ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο; 
 Μήπσο αλαθνηλώλνπλ όηη ζα γίλεη επηηέινπο γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζπλδηθάηνπ γηα 
λα νξγαλσζεί ν αγώλαο ησλ ζπλαδέιθσλ γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο; 
 Τίπνηα απ' όια απηά, ηα ...δεπηεξέπνληα, κηαο θαη θαλέλα από ηα παξαπάλσ δελ έρεη 
γίλεη ηνλ ηειεπηαίν 1,5 ρξόλν. 
 
 Η αλαθνίλσζε ηνπ ζπλδηθάηνπ βγήθε γηα λα θαηαγγείιεη ην Π.Α.ΜΕ θαη λα ζηεξίμεη 
ηνλ πξόεδξν ηνπ Ε.Κ.Η., ν νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξαζπηζηεί έλα αθόκα 
αλύπαξθην ζσκαηείν – ζθξαγίδα, θάιεζε κέρξη θαη ηελ αζηπλνκία ζην Εξγαηηθό Κέληξν 
(βέβαηα δελ είλαη ε πξώηε θνξά). 
 
 Η αιήζεηα είλαη όηη δε καο πξνθαιεί έθπιεμε. Ήηαλ αλακελόκελν από έλα ηέηνην 
ζσκαηείν, πνπ έθαλε εθινγέο – παξσδία, κε θαξακπηλάηε λνζεία θαη εθβηαζκνύο γηα λα 
εμαζθαιηζηεί όηη νη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ ζα κείλνπλ κε ην θεθάιη θάησ, ππνηαγκέλνη 
θαη ζπκβηβαζκέλνη απέλαληη ζηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ηεο εξγνδνζίαο, γηα λα πεξλάεη ην 
μήισκα ησλ δηθαησκάησλ καο ρσξίο λα «αλνίγεη κύηε». 
 Ξεπιεξώλνπλ γξακκάηηα ζηνλ πξόεδξν ηνπ Ε.Κ.Η. ζηεξίδνληαο έλα ζσκαηείν κε 
πξόεδξν όρη εξγαδόκελε, αιιά απηναπαζρνινύκελε (!!!) θαη γξακκαηέα δηεπζύληξηα, αθνύ 
θαη ν ίδηνο ηνπο ζηήξημε 1,5 ρξόλν πξηλ ζην ζπλδηθάην επηζηηηζκνύ – ηνπξηζκνύ, όπνπ 
ςήθηζαλ ηδηνθηήηεο λπρηεξηλώλ θέληξσλ, νηθνδόκνη, πιαθαηδήδεο, κεραληθνί αεξνζθαθώλ, 
θνκκσηέο, ινγηζηέο, θαζώο θαη ζπγγελείο θαη θίινη ππνςεθίσλ! 
 Τα θαηάθεξαλ, θαη έηζη εδώ θαη 1,5 ρξόλν ην ζπλδηθάην είλαη κόληκα θιεηδσκέλν, 
δελ έρεη θάλεη νύηε κηα γεληθή ζπλέιεπζε, νύηε κηα θηλεηνπνίεζε ζε ρώξν δνπιεηάο, είλαη 
καθξηά από ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
 Οη εξγαδόκελνη ζηνλ επηζηηηζκό λα βγάινπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Να 
αληηζηξέςνπλ ηελ θαηάζηαζε, λα νξγαλσζνύλ κέζα ζε θάζε ρώξν θαη λα δηεθδηθήζνπλ 
νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ όξσλ δνπιεηάο ηνπο. Να δσληαλέςνπλ ην ζπλδηθάην γηα λα γίλεη 
πξαγκαηηθό απνθνύκπη ηνπο, καθξηά από ηνπο εξγνδόηεο θαη ηηο ζπκβηβαζκέλεο θαη λόζεο 
ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο. 


