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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ και Πελατειακές Σχέσεις: Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου… 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Δεν κομίζουμε, βέβαια, «γλαύκα εν Αθήναις» αναφερόμενοι στις πελατειακές σχέσεις που – με 
«κυβέρνηση της Αριστεράς», υποτίθεται – καλά κρατούν στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ. 
Άλλωστε ήταν εξ αρχής απόλυτα σαφές πως και η διαβόητη διαδικασία Δ-218 [“Technical 
Ladder”, τρομάρα τους…], για την οποία τόσο σοβαρές ενστάσεις έχει εκφράσει από την πρώτη 
στιγμή και ο Σύνδεσμος Εργαζομένων, θα λειτουργούσε για την εξυπηρέτηση της διαβόητης 
«παρεούλας» που συνδιοικεί την ΑΣΠΡΟΦΟΣ από γενέσεώς της, καθώς και των μύχιων στόχων 
της, όπως – άλλωστε – και η «αναθεωρημένη» Δ-214 για το «ξεταβάνιασμα» κάποιων 
«κολλητών». 
Μιας παρεούλας που θα την αδικούσαμε αν την αποκαλούσαμε απλά «ΠΑΣΟΚοπαρέα», καθώς 
έχει σαφέστατα εκσυγχρονιστεί και αποκτήσει υπερκομματικά [ή, μήπως, διακομματικά;;;] 
χαρακτηριστικά. Ανάγκα και θεοί πείθονται… 

Έκπληξη, φυσικά, δεν προκαλεί το γεγονός της ομάδας αυτής να διασωθεί, επιβάλλοντας – 
μάλιστα – διάφορες αξιώσεις της στο διοικητικό «γίγνεσθαι» της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, έχοντας λόγο για 
το κάθε τι. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι ανυπέρβλητο!!! Αντίθετα, έκπληξη προκαλεί 
η συνεχιζόμενη ανοχή τόσο της «νέας» Διοίκησης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ όσο και της Διοίκησης του 
Ομίλου ΕΛΠΕ, που φέρει ακέραια την ευθύνη της τοποθέτησης και των πεπραγμένων της 
πρώτης, στο να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση: «κολλητηλίκια», «δούναι και 
λαβείν» μικροσυμφερόντων, επαγγελματικές «παράλληλες διαδρομές», «ετερόκλητες» 
συγκολλήσεις σε επαγγελματικό και συνδικαλιστικό επίπεδο [με «υπόγειες διαδρομές» 
συνεννόησης παρατάξεων, με το «αζημίωτο» εννοείται], υποβάθμιση και «πάγωμα / 
ψυγειοποίηση» ικανών στελεχών που δεν …ανήκουν στο προαναφερόμενο «κονκλάβιο» κλπ.  
Και όλα αυτά σε περιόδους όχι απλά «ισχνών αγελάδων» αλλά πραγματικής ΚΡΙΣΗΣ, που 
εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για αυτή καθαυτή την ύπαρξη της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, όπως με 
δραματικό – είναι αλήθεια – τρόπο ανέδειξε η πρόσφατη Ανακοίνωση Νο#983 του Συνδέσμου 
Εργαζομένων με τίτλο «Πού την πάνε την ΑΣΠΡΟΦΟΣ;;;», η οποία έχει μείνει ουσιαστικά 
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ από τη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ [και του Ομίλου], όσα τερτίπια και αν 
μηχανεύονται διάφοροι με δήθεν εσωτερικούς ελέγχους κλπ. [που στο τέλος της ημέρας 
«κουκουλώνουν» τα πάντα…]. 

Καλό είναι να γνωρίζουν άπαντες οι «καλοθελητές» και οι «παρατρεχάμενοι» ότι «ουδέν 
κρυπτόν υπό τον ήλιον», ή – παραφράζοντας το Sauron από την Τριλογία του «Άρχοντα των 
Δακτυλιδιών» - σε κάθε «στραβοτιμονιά»: WE SEE YOU…  

 


