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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Οι περιπέτειες της νέας ΕΣΣΕ και τα κροκοδείλια δάκρυα της ΔΗΣΥΜ / ΠΑΣΚΕ…
Καιρό είχαν να μας απασχολήσουν με ανακοινώσεις τους τα λεβεντόπαιδα της μεταλλαγμένης ΠΑΣΚΕ /
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αλλά το τελευταίο διάστημα… υπερέβαλλαν εαυτόν!!! Εκείνος ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ – χαμένος
όταν έπρεπε να βγουν ανακοινώσεις και επιστολές ακόμη και για το παραμικρό και ολότελα ανίκανος να γράψει
ακόμη και τα Πρακτικά του Σωματείου στις συνεδριάσεις του – πρέπει να «έχει πάρει φωτιά» (…καλά, άλλοι του
γράφουν τα προσχέδια των ανακοινώσεων, καθώς και των προσχεδίων για τις πρόσφατες απεργιακές
κινητοποιήσεις του Σωματείου στις 12 Νοέμβρη και 3 Δεκέμβρη, στα πλαίσια των Πανεργατικών ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ,
αλλά ας μην επεκταθούμε εδώ περισσότερο...). Παρόλα αυτά δεν αποφεύχθηκε η τελευταία …πατάτα να ανεβεί στο
σύστημα η ανακοίνωση του Σωματείου για συμμετοχή του στην τελευταία Απεργία ακριβώς την ημέρα της
Απεργίας, στις 11:00 το πρωί και ενώ οι συνάδελφοι θα έπρεπε να συμμετέχουν εκείνη την ώρα στις απεργιακές
συγκεντρώσεις!!! Ευτυχώς, μας καλύπτουν ΠΟΕ και ΓΣΕΕ, αλλιώς ο εξευτελισμός θα ήταν τέλειος… Και είναι
ακριβώς αυτοί που ζητούσαν από τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ και της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ να παραιτηθούν τις προάλλες
επειδή δεν κατόρθωσαν να υπογράψουν ΕΣΣΕ (μόνοι τους θα το κατάφερναν, άραγε, με 3 στα 7 μέλη του ΔΣ;;;) και
δεν μπόρεσαν να καταθέσουν …έγκαιρα Οικονομικό Απολογισμό (αυτόν που λίγο μετά την τελευταία ΓΣ ανέβηκε
στο intranet της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, τέτοια πρεμούρα για λασπολογία!!!).
Ας ξεφύγουμε, ωστόσο, από τα φαιδρά να πάμε στα πιο σοβαρά: μιλάνε για τη νέα ΕΣΣΕ αυτοί που «με νύχια και
με δόντια» τορπιλίζουν, ως Πέμπτη φάλαγγα εκ των έσω, κάθε προσπάθεια υπογραφής αξιοπρεπούς ΕΣΣΕ,
κωλυσιεργώντας (μαζί με το …παρεάκι τους την ΑΣΚΕ) πάνω από πεντάμηνο γύρω από την απλή κατάθεση ενός
εξωδίκου (!!!) προς τη Διοίκηση για τους όρους της ΕΣΣΕ 2013 – 2014 που δεν εφαρμόζει η Διοίκηση της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, όντας στη μετενέργεια για τη νέα ΕΣΣΕ. Τη λύση υποχρεώθηκε [με συντριπτικό τρόπο] να δώσει
η τελευταία ΓΣ του συνδέσμου Εργαζομένων, αλλά και εκεί είχαν τον …αντίλογό τους [περί πλειοψηφιών κλπ.].
Μιλάνε για τη νέα ΕΣΣΕ αυτοί που θεωρούν τη ΜΗΔΕΝΙΚΗ «πρόταση» της Διοίκησης ως πρόταση για
…αξιοπρεπή ΕΣΣΕ, ναρκοθετώντας τις αποφάσεις δύο (2) ΓΣ του Συνδέσμου που έχουν αποφασίσει το
αντίθετο και δίνοντας άλλοθι στη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να αποχωρήσει σιωπηρά από τις
διαπραγματεύσεις για νέα ΕΣΣΕ, κατηγορώντας – μάλιστα – το Σωματείο!!! Μιλάνε, τέλος, για τη νέα ΕΣΣΕ
αυτοί που «ξερογλείφονται» με την εφαρμογή της νέας ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ Δ-214 (γιατί «ξεταβανιάζουν»,
καταδικάζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να βλέπει κλιμάκιο με το
…κιάλι!!!).
Αγαπητοί «συνάδελφοι» της ΔΗΣΥΜ / ΠΑΣΚΕ: στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί!!! Και
αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση απέναντι στη στοιχειώδη συνδικαλιστική δεοντολογία (από την οποία δεν
εμφορείστε) να προσπαθεί η «εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα…» παράταξή σας να …βγει και από πάνω…
Μιας και τόσο ενδιαφέρεστε, ωστόσο, για την υπογραφή νέας ΕΣΣΕ, σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε το
Εξώδικο στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας, προκαλώντας τριμερή για τους δύο όρους της ΕΣΣΕ 2013-14 που
δεν εφαρμόζει η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Αν δεν τελεσφορήσουν, μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις, που
αναιτιολόγητα διέκοψε η Διοίκηση με το Σωματείο, θα προχωρήσουμε παραπέρα, σύμφωνα και με την απόφαση
της τελευταίας ΓΣ. Θα ακολουθήσετε, ή θα προσπαθήσετε να τορπιλίσετε και πάλι τις δημοκρατικές
διαδικασίες (των οποίων δεν φανήκατε και πολύ …φίλοι τελευταία);;;

