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Δημοκρατική Συμπαράταξη Εργαζομένων 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε θεατές φαρσοκωμωδίας όπου ο πρόεδρος 

του Σωματείου παραιτείται για να γίνει και διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της 

Εταιρείας, ενώ πριν ένα χρόνο ο αντιπρόεδρος του Σωματείου, προήχθη σε 

διευθυντή ΔΟΔΥ…  

Δηλαδή άτομα εκλεγμένα από τους εργαζόμενους για την προάσπιση των 
συμφερόντων των εργαζομένων, εγκατέλειψαν τον αγώνα και κατέφυγαν στην 
κατάληψη του θώκου. Οι χθεσινοί συνδικαλιστές αποτελούν σήμερα μέρος της 
Διοίκησης της εταιρείας, ενώ πριν λίγο καιρό και με άριστη υποκριτική διέδιδαν την 
αντιπαράθεση τους με την Διοίκηση. 

Τι ειρωνεία… 

Νεόκοποι Διευθυντές, όλοι λίγο-πολύ σας γνωρίζουμε στον μικρόκοσμο της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ, και οι μάσκες έπεσαν!!! Οι αγώνες για τα κοινά που δήθεν σας 
ενδιέφεραν όλα αυτά τα χρόνια, είχαν μοναδικό στόχο την δική σας οικονομική 
ανέλιξη. 

Οι εργαζόμενοι ερωτούν: Ποια θα είναι η ανταπόκριση σας τώρα εν όψει της 
επικείμενης συζήτησης για την ΕΣΣΕ; Ποια πλευρά θα υποστηρίξετε; Τον εργοδότη ή 
τον εργαζόμενο; Θα εφαρμόσετε το παιχνίδι της αναμόχλευσης όλων των 
αιτημάτων εντός ή εκτός ΕΣΣΕ, προκειμένου να μην επέλθει επίλυση, κερδίζοντας 
χρόνο και προσβλέποντας σε επανεκλογή των «συντρόφων», προς δικό σας όφελος, 
εξαπατώντας τους πρώην συναδέλφους; 

Συνάδελφοι, 

Σε λίγο καιρό θα κληθούμε όλοι να εκλέξουμε τους εκπροσώπους μας μέσα από 
τους δημοκρατικούς θεσμούς, για την διευθέτηση θεμάτων που αιωρούνται επί 
σειρά ετών. 

Η αντίσταση και η νηφαλιότητα από όλους, θα κάμψει όλους τους αριβίστες που 
γελάνε σε βάρος μας, αυξάνοντας τον μισθό τους. 

Προσπεράστε τους «ψευδοπροφήτες» που διαδίδουν ότι αδικήθηκαν ή 

εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους. Καλέστε τους να τα τεκμηριώσουν. 

Δεν θα σχολιάσουμε την τελευταία φασιστικής απόκλισης ανακοίνωση του 

ανθρώπου με την διχασμένη προσωπικότητα. Δεν φοβίζουν κανέναν τα 

ανδρείκελα, που τα χρησιμοποιούν οι κομματικοί μηχανισμοί για να γαυγίζουν 

και να απειλούν. 

Συνάδελφοι, πρέπει να αντισταθούμε και ενωμένοι να δώσουμε τον αγώνα για 

την απομόνωση όλων αυτών των στοιχείων.  

Την δημοκρατία δεν την φοβίζουν τέτοιοι μηχανισμοί. 

 

Εμείς είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και αγωνιζόμαστε: 

1. Για δυνατή ΑΣΠΡΟΦΟΣ με κατοχυρωμένες όλες τις θέσεις εργασίας 
ενσωματωμένη στα ΕΛΠΕ. 

2. Για άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων των συναδέλφων με ΔΠΥ. 
3. Για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας στην νέα ΕΣΣΕ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 


