Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Στο “εφημεριδάκι της ΑΣΚ”, γίνεται αναφορά στο όνομα του συναδέλφου
Βαγγέλη Νεμπεγλεριώτη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι προέβη, στην
παραίτηση του από το Δ.Σ του Συλλόγου, επικαλούμενος λόγους ευθιξίας, σχετικά με
την υπόθεση του συνάδελφου Πολυμερόπουλου, που είναι το μόνο που απασχολεί
εντόνως τους συναδέλφους της ΑΣΚ.
Ως παράταξη είχαμε συμφωνήσει ότι χρειάζεται να υπάρχει εναλλαγή των
εκλεγμένων στο ΔΣ, γιατί δεν θέλουμε ισόβιους επαγγελματίες συνδικαλιστές.
Είμαστε η μόνη παράταξη που το εξαγγείλαμε, το τηρήσαμε στην προηγούμενη
θητεία και το επαναλάβαμε σε αυτή.
Ο αποκλειστικός και μόνος λόγος της παραίτησης του συναδέλφου ήταν
η προσκόλλησή μας στις αρχές της παράταξης. Τα υπόλοιπα που γράφτηκαν
βρίσκονται στην νοσηρή φαντασία του ευφάνταστου συγγραφέα και της παράταξής
του.
Δεν είδαμε, όμως, ποτέ να σχολιάζουν τους λόγους της παραίτησης από το ΔΣ
του μέλους της ΑΣΚ, συνάδελφου Παντελή Αλτόγλου, που, πράγματι,
παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας, δεδομένου ότι είναι ένας σοβαρός και έντιμος
συνάδελφος και άνθρωπος.
Εντύπωση προκαλούν οι θέσεις και η στάση της ΑΣΚ, που ασκούν με τον πιο
υποδειγματικό τρόπο, κυβερνητικό συνδικαλισμό, στρέφοντας την προσοχή σε
οποιαδήποτε άλλο θέμα εκτός από τα προβλήματα των συναδέλφων. Εντύπωση
προκαλεί η μόνιμη αποφυγή συζήτησης για τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η
κυβερνητική θητεία του κόμματός τους. Ακόμα και σε θέσεις που είχαν πριν, τώρα
ούτε που τις αναφέρουν, βλέπε την μείωση των στεγαστικών δανείων από το
Παρακαταθηκών, αξιολόγηση κλπ.
Τέλος και για τελευταία φορά, θα ασχοληθούμε με τον Σαγώνα, που έχει
αναγάγει σε μοναδικό θέμα την παραίτηση του προέδρου αλλά, με περίσσια
“αγωνιστικότητα”, του ζητούσε να αγοράσει ο σύλλογος το βιβλίο του και να το
διανείμει για τα Χριστούγεννα ή στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, το μόνο θέμα που
είχε, ήταν ο κοριός που βρέθηκε σε παιδικό σταθμό, όπου περνούσε τις ώρες του με
την αδελφή του. Η μόνιμα προκλητική στάση του στις συνεδριάσεις του ΔΣ,
προσβάλλει την ιστορική παράταξή του, δημιουργώντας συνεχώς εντάσεις και
διακοπές.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Οι εκλογές του συλλόγου πλησιάζουν. Ως παράταξη είχαμε προτείνει και το
επαναλαμβάνουμε να μην υπάρξουν παρατάξεις αλλά ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι
εποχές των διαχωρισμών χρειάζεται να μείνουν στο παρελθόν. Ας επιλέξουμε τους
καλύτερους.
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