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Θα το γράψω κι ας κινδυνεύσω να χαρακτηριστώ ποικιλοτρόπως από διάφορους δήθεν
αριστερούς.

Αυτός ο συνδικαλισμός στη χώρα μας είναι υπεύθυνος για πολλά τελικά.

Και δεν θα σας πω για τον Φωτόπουλο και την ΔΕΗ και τα γνωστά νταραβέρια των
εργατοπατέρων με το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ..

Θα αναφερθώ εδώ σε δικά μας φυντάνια.

Σε αυτούς που μπροστά στους συναδέλφους τους – ψηφοφόρους τους, κάνουν τους
σκληροπυρηνικούς και από πίσω υπακούουν τυφλά στις εντολές της κάθε κυβέρνησης.

Όπως έγινε και στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι ίδιοι
συνδικαλιστές (όχι όλοι για να μην παρεξηγηθώ) που απειλούσαν τις Πρυτανικές Αρχές να
μην αποστείλουν τα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα είναι οι ίδιοι που πρώτοι φρόντισαν να
δώσουν στην αρμόδια υπάλληλο τα δικά τους στοιχεία πλήρως ενημερωμένα μη τυχόν και
σταλούν λάθος.

Αφού λοιπόν κάλυψαν τον πισινό τους μετά το έπαιξαν για τα μάτια του κόσμου ορκισμένοι
αντίπαλοι της διαθεσιμότητας, έβγαλαν και μια ανακοίνωση – καταγγελία για τον πρύτανη
και όλα εντάξει.
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Τα συμπεράσματα δικά σας...

Λάθος χειρισμοί

Σε καμία περίπτωση δε θέλω να πιστέψω ότι θα ζήσουμε τα ίδια πράγματα που ζήσαμε με
τον ΧΥΤΑ τόσα χρόνια πριν και για τον ΣΜΑ σήμερα.

Μια αέναη κολοκυθιά δηλαδή για το που θα κάτσει η μπίλια και θα χωροθετηθεί το έργο,
γεμάτη από πολιτικές παρεμβάσεις, μελέτες που η μία αναιρεί την άλλη αλλά έχουν γίνει
και οι δύο από επιστήμονες και καχυποψία.

Αποτελέσματα δηλαδή της έλλειψης πολιτικής βούλησης είτε να υπερασπιστούμε μέχρι
τέλους τις επιλογές των επιστημόνων που όταν μας συμφέρει τους κάνουμε θεούς κι όταν
όχι ανθρώπους, είτε να πάρουμε μια απόφαση ως πολιτικά όργανα και να την
υποστηρίξουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή λύση.

Ήλπιζα ότι τα λάθη του παρελθόντος μας κάνουν σοφότερους.

Μάλλον έκανα λάθος.
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