- «Κύριοι, είστε εκπρόσωποι του παλιού και του γερασμένου· το
παλιό σύστημα χρεοκόπησε…».
- «Εσείς, κύριοι, είστε το πιο παλιό από το παλιό…»
Αυτές οι φράσεις, παρμένες από την πρόσφατη πολιτική
ειδησεογραφία, θεωρούν δεδομένο αφενός ότι το «παλιό» ισούται με
το «κακό» και αφετέρου ότι το «παλιό» αναφέρεται σε πρόσωπα
μεγαλύτερης ηλικίας.
Αυτές οι στερεοτυπικές απόψεις διαλύονται όταν το «παλιό» δεν
είναι η κομματοκρατία και το ρουσφέτι αλλά η εμπειρία και η σοφία που αυτή μπορεί να προσφέρει.
Διαλύονται δε όταν με το «παλιό» (στην αρνητική του έννοια) εμφορούνται πρόσωπα νεαρότερης
ηλικίας, πρόσωπα, λόγου χάρη, του κομματικού σωλήνα ή μιας ιδιότυπης ευνοιοκρατίας.
Συνάδελφοι,
Η Εταιρία μας εισέρχεται σε μια νέα φάση (εφόσον ευοδωθούν οι προσπάθειες της πώλησης). Ο
Σύλλογος μας έχοντας λάβει τα μηνύματα της εποχής οφείλει όχι απλώς να ακολουθήσει αλλά να
πρωταγωνιστήσει στις αλλαγές.
Είναι κοινός τόπος ότι υπό αυτή την προοπτική πρέπει, ως Σύλλογος, να είμαστε όσο δυνατόν
αρραγείς, χωρίς τεχνητές διαφωνίες και μικροπολιτική, χωρίς συν-διοίκηση, αλλά με
δημιουργικότητα και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων, τον
έλεγχο της Διοίκησης με απώτερο σκοπό τον ασφαλή και ποιοτικό εργασιακό μας βίο. Μια
συνεργασία όλων εκείνων, νεότερων ή μεγαλύτερων, που δεν εμφορούνται από ιδέες του παλιού,
αλλά από διάθεση να οδηγήσουν τις εξελίξεις στην επόμενη μέρα.
Με αυτό το σκεπτικό, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ένα κοινό ψηφοδέλτιο θα αποτελούσε την
καλύτερη λύση για τη σύνθεση ενός Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη πιο αντιπροσωπευτικού και, ει
δυνατόν, ακόμη πιο ικανού να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες αλλά και τις μελλούμενες προκλήσεις.
Η Ομάδα μας θα είναι εκεί για να διεκδικήσει όλα όσα δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει αλλά και να
εξασφαλίσει όλα όσα πέτυχε μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου μας.
Ανοίγουμε τον διάλογο για την επόμενη μέρα.
Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος!
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