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Σε τούτα δω τα μάρμαρα , κακιά σκουριά δεν πιάνει…. 

Μια ακόμα αήθη , καθοδηγούμενη , ελεεινή και πολύπλευρη επίθεση «παπαγάλων» και συκοφαντών  στον 

συνάδελφο Κ. Μπαστάνη και κατά συνέπεια στην ΕΑΣ, έλαβε τέλος , με τρόπο μάλιστα  εκκωφαντικό για όσους την 

σχεδίασαν.   

Η επίθεση ήρθε σαν συνέχεια της γνωστής επίθεσης για το Ελληνικό (για την οποία θα ξαναεπενέλθουμε άμεσα) , 

μετέπειτα για κλήση σε απολογία που έγινε σε εργαζόμενο της Ανθούσας,  μετά από αναφορά  προϊσταμένου στο 

Τεχνικό τμήμα και του Διευθυντή του αμαξοστασίου .  

Αυτή την φορά το στορυ ήταν άλλο:  

Όταν ο εν λόγο συνάδελφος προσπάθησε ισότιμα να βγάλει την υπηρεσία του γραφείου κίνησης , σύμφωνα με τις 

ανάγκες τόσο τις λειτουργικές όσο και την δίκαιη και ίση μεταχείριση των εργαζομένων , κυλιόμενο για όλους και 

όχι μονοβάρδια πενθήμερο και μόνιμα πρωινή σε συγκεκριμένη εργαζόμενη , άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου. 

Διάφοροι παρατρεχάμενοι που δεν έβλεπαν με καλό μάτι το όποιο νοικοκύρεμα έγινε στο αμαξοστάσιο έβαλαν 

μπροστά το σχέδιο απομάκρυνσης του συναδέλφου. Μη μπορώντας να χρησιμοποιήσουν την δικαιολογία «περί 

κακής διαχείρισης» αφού τα στατιστικά σε σύγκριση με το παρελθόν ήταν αμείλικτα υπερ του συναδέλφου , 

πλεύρισαν την εργαζόμενη για να κάνει καταγγελία «περι πίεσης και εκφοβισμού» , για καταπάτηση της 

ατομικής (!!!) της σύμβασης εργασίας κι ένα σωρό ευτράπελα , προφανώς πουλώντας εξυπηρέτηση πώς με την 

απομάκρυνση του συναδέλφου θα εξακολουθεί να εργάζεται σε μόνιμη πρωινή πενθήμερη βάρδια , εις βάρος 

βέβαια των υπολοίπων.  Την συγκεκριμένη «καταγγελία»  την απογείωσαν στην κυριολεξία διάφορα 

καθοδηγούμενα παπαγαλάκια , εμπλουτίζοντάς την με κάθε λογής ευφάνταστα σενάρια  , με μοναδικό στόχο και 

σκοπό την απομάκρυνσή του ώστε να υπάρχει ελεύθερο πεδίο στην ψηφοθηρική διαχείριση των αναγκών των 

εργαζομένων. Σε όλο αυτό υπήρξε και η αμέριστη συνδρομή της Διεύθυνσης του αμαξοστασίου αλλά και 

συγκεκριμένων συνδικαλιστών που επιδίωκαν με κάθε τρόπο την απομάκρυνση μέσω κατάφορης 

συκοφάντησης.  Το αποτέλεσμα ήταν να αποτύχουν παταγωδώς στην σπίλωσή του αφού αποδείχτηκε περίτρανα 

το αβάσιμο της καταγγελίας η οποία πήγε στο αρχείο ομόφωνα  αν και κανονικά  θα πρεπε να πάει στα 

σκουπίδια και οι ενορχηστρωτές εκεί που τους αρμόζει. Όσο για αυτούς που δημιούργησαν και διακίνησαν  τα 

ευφάνταστα σενάρια το λόγο από δω και στο εξής τον έχει η αστική δικαιοσύνη γιατί όπως δήλωσε και ο 

εκπρόσωπος της ΕΑΣ στο ΔΣ «δεν είμαστε υπέρ των δικαστηρίων αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν κακόβουλο να 

παίζει με το ήθος και την ακεραιότητα των μελών μας»  δηλαδή δεν θα επιτρέψουμε ξανά σε κανένα να ΥΦΑΝΕΙ 

σκοτεινά πέπλα συκοφαντίας. Επίσης  καλό θα είναι να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων του ΑΣ 

Βοτανικού , στον κίνδυνο που ελλοχεύει να βρεθούν στην ίδια θέση με τον συνάδελφο , αν δεν ικανοποιήσουν την 

βολή της συγκεκριμένης γνωστής πλέον ,σε πενθήμερο και πρωινό εις βάρος των υπολοίπων.  

                                                        

                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΕΑΣ 


