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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή την ξαφνική εμφάνιση του εξαφανισμένου μέχρι χθες
Γιάννη Χαλά του επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι:
- Η Π.Ν.Ο. δεν είναι ιδιοκτησία σου. Δεν έχεις δικαίωμα να
υπογράφεις προσωπική επιστολή σε δικό της έντυπο. Η
Ομοσπονδία μας είναι η κορυφαία συνδικαλιστική Οργάνωση των
Ελλήνων Ναυτικών. Ώφειλες να ενεργείς ως συνδικαλιστής
διεκδικώντας την υλοποίηση των αιτημάτων όλων των
ναυτεργατών και όχι να εμφανίζεσαι ως manager σε πολυεθνική.
- Για να παραμένεις στη θέση σου πάση θυσία, έρχεσαι και
καλύπτεις απόλυτα τα τρία κομματικά σωματεία της ΠΝΟ, τα οποία
διατυμπανίζουν από πέρσι σε όλους τους τόνους ότι δεν
αποδέχονται και παρεμποδίζουν την συνεδρίαση των Οργάνων
της Ομοσπονδίας και πάλι με τις ευλογίες σου. Σταμάτα να
εκτίθεσαι. Τα τρία αυτά σωματεία έχουν αυτοανακηρυχθεί από
πολλών ετών σε <<ταξικά>>. Δεν τα βαπτίσαμε εμείς.
- Ευτυχώς που η εξαφάνισή σου συνεχίζεται και κατά την περίοδο
του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να καταφέρουμε με την ενιαία και
στοχευμένη δράση μας,να περιφρουρήσουμε τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των ελλήνων ναυτικών και να
επιτύχουμε την λήψη επί πλέον μέτρων και για την προστασία των
ανέργων συναδέλφων μας.
- Εδώ και πολύ καιρό έχεις εγκαταλείψει τον συλλογικό αγώνα των
ναυτικών. Έπρεπε να έχεις το θάρρος να εγκαταλείψεις και την
θέση του Γενικού Γραμματέα και να μην παραμένεις γαντζωμένος
σε αυτή, για να απολαμβάνεις τα οφέλη της.Το αν είσαι ή αν θα
γίνεις λιποτάκτης, δεν μας απασχολεί. Σίγουρα όμως έχεις πλέον
από πολλού πάψει να είσαι μαχητής.
- Προκαλείς παραπληροφόρηση με το να μην παραδέχεσαι ότι η
αρχική δικαστική απόφαση απέρριψε πανηγυρικά τον κύριο
ισχυρισμό σου ότι δηλαδή είσαι αναντικατάστατος και έκρινε
απαράδεκτη την προσφυγή σου.
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- Αφού λοιπόν θεωρείς ότι η ναυτική οικογένεια αναγνωρίζει το
έργο σου ακόμη και σήμερα, αποτελεί για σένα πρώτης τάξεως
ευκαιρία, να κινήσεις τώρα τις διαδικασίες ,που προβλέπονται από
το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας για την διενέργεια
Συνεδρίου, ώστε να κριθείς από αυτό Δημοκρατικά και ξεκάθαρα.
Επιτέλους, τι έχεις να φοβηθείς Cpt. Γιάννη;
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