ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΑΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Συνάδελφοι
Το προηγούμενο διάστημα πορευτήκαμε μαζί για μία τριετία περίπου
προσπαθώντας να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στις προηγούμενες
εκλογές. Λειτουργήσαμε με βάση τις δεσμεύσεις που είχαμε δώσει, το αξιακό μας
σύστημα και προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι στην εμπιστοσύνη που μας είχατε
δείξει.
Αντέξαμε ατελείωτες πιέσεις και μια πρωτοφανή συμπεριφορά από διάφορες
πλευρές χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω και χωρίς να επιτρέψουμε σε κανένα να
καπελώσει την λειτουργία του συλλόγου και την αξιοπρέπεια της πορείας μας
Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις όμως τις οποίες έχουμε ζήσει φαίνεται ότι
συνεχίζονται και αυτή την περίοδο και μάλιστα με αντικείμενο τις εκλογές του συλλόγου
τον οποίο κάποιοι τον βλέπουν ως λάφυρο.
Η παράταξη της ΑΣΚ- ΕΝΩΤΙΚΟ έχει ξεχάσει ότι θεωρητικά τουλάχιστον είναι
συνδικαλιστική παράταξη κι όχι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Το φυλλάδιο το οποίο
διανέμει περισσότερο είναι δελτίο τύπου του κυβερνητικού εκπροσώπου όπου
αναφέρονται τα «μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησης» παρά φυλλάδιο
συνδικαλιστικής παράταξης. Ξέχασαν όμως να αναφέρουν τα πραγματικά επιτεύγματα
της κυβέρνησης τους όπως το σχίσιμο του μνημονίου, η καθιέρωση του 13ου μισθού
στους εργαζομένους, η αύξηση των συντάξεων, η εξασφάλιση της κατοικίας των πολιτών
από τους πλειστηριασμούς, αύξηση στα 751 ευρώ του κατώτατου μισθού κλπ
Ξέχασαν όμως οι «καλοί συνάδελφοι» να φέρουν έστω ένα εκκαθαριστικό το
οποίο θα αποδείκνυε ότι τους έγινε περικοπή έστω ενός ευρώ για το θέμα των
συμβασιούχων τους οποίους αναφέρουν στο φυλλάδιο και τόσο πολύ κόπτονται,
όπως ακριβώς έκανε ο πρόεδρος του συλλόγου και τους προκάλεσε καταθέτοντας το
δικό του εκκαθαριστικό.
Η παράταξη της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ το μόνο που δεν έχει κάνει ήταν να θέσει
υπεύθυνο του ψηφοδελτίου το Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Οι καλοί συνάδελφοι θα
πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν μετατραπεί σε παράταξη εκπροσώπησης της
δημοτικής αρχής κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και στο διοικητικό συμβούλιο
του συλλόγου πολύ φοβούμαστε ότι θα έχουμε εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και όχι
των εργαζομένων. Η απορία μας βέβαια είναι μετά το τέλος αυτής της Δημοτικής Αρχής
το οποίο είναι το αμέσως επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι ο ρόλος τους και τι ακριβώς
θα εκπροσωπούν. Την απελθούσα Δημοτική Αρχή, την πολιτική τάση του νύν Δημάρχου
ή τους εργαζομένους του Δήμου? Όνειρο δε της δημοτικής αρχής όπως έχει δείξει η
έως τώρα στάση της είναι να κάνει το σύλλογο παράρτημα και εκφραστή των
συμφερόντων και των αντιλήψεων της και όχι ανεξάρτητο σωματείο που είναι σήμερα
Πολύ απλά συνάδελφοι, ζητάμε την εμπιστοσύνη σας και τον ψήφο σας για να
συνεχίσει ο σύλλογος μία ανεξάρτητη και αδέσμευτη πορεία και να μην μετατραπεί
σε παραμάγαζο της Δημοτικής Αρχής ή φερέφωνο της κυβέρνησης

