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ΠΑΤΡΑ  26 ΜΑΡΤΙΟΥ  2012                                          ΠΡΟΣ: Τα µελή της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 
 

 

 

                  Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, κατά την 3η τακτική συνεδρίαση των µελών του ∆.Σ (13/03/2012) µε 

τον πιο κυνικό τρόπο και για πολλοστή φορά έγινε ορατή η πλήρης σύµπλευση του εργοδοτικού συνδικαλισµού 

µε τα πολιτικά του δεκανίκια και οι µεθοδεύσεις τους,  νοµίζοντας ότι έτσι θα φιµώσουν ή θα τροµάξουν το 

ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα για να συνεχίσει η πλουτοκρατία µε τους συνεργάτες της τα κερδοφόρα 

χοροπηδητά στα Λαϊκά στοµάχια. 

                   Έτσι, δια στόµατος  του αντιπρόεδρου του ∆.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας Βλάχου 

Κων/νου ( στέλεχος Π.Α.Σ.Κ Π), γίναµε αποδεκτές απροκάλυπτης και άνευ αιτίας επίθεσης σε βάρος της 

παράταξη µας.  Κατά την διάρκεια συζητήσεως περί µισθολογίου και ενώ  ο ίδιος είχε λάβει τον λόγο να 

τοποθετηθεί σε έντονο ύφος δήλωσε  ότι  είναι υπέρ της πρότασης  του µισθολογίου της 

συνοµοσπονδίας των σωµάτων ασφαλείας  (την οποία υιοθέτησε κατά πλειοψηφία και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) 

ενώ µε βάση την πρόταση της  για το µισθολόγιο η Ε.Α.Κ.Π κινείται σε άλλο περιβάλλον και 

απευθυνόµενος στα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ συνέχισε ……πρέπει προσέξουµε την Ε.Α.Κ.Π, οι 

δυο άλλες παρατάξεις να κατεβάσουµε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο αποµονώνοντας την, να 

µην την δεχτούµε, να µην επανεκλεγεί, να εξαφανιστεί….  
 

Στο παραλήρηµα του ο αντιπρόεδρος της ένωσης µας  έβγαλε όλο του το µένος προς την παράταξη µας 

τρέµοντας  όµως   να καταγγείλει  τους πραγµατικούς  υπαίτιους  που οδήγησαν την χώρα µας σ’ αυτήν την 

κατάντια.  Η κοµµατική  υποταγή  του κυβερνητικού  συνδικαλισµού που βρίσκεται σε διατεταγµένη 

υπηρεσία  σε όλο της το µεγαλείο!!!   

Για άλλη µια φορά έγινε ξεκάθαρο το πόσο τους ενοχλεί και τους τροµάζει η συνεχώς αυξανόµενη 

ανοδική πορεία της παράταξης µας, όπως και η απήχηση των αταλάντευτων και ουσιαστικών αγώνων και 

θέσεων της στις  συνειδήσεις των συναδέλφων µας.  Αποκαλύπτοντας µε τον «καλύτερο» τρόπο τις ύπουλες  

µεθοδεύσεις και σχεδιασµούς τους, απέναντι σε όποιον τους χαλάει τα βρόµικα µαγειρέµατα και τους 

προωθούµενους σχεδιασµούς που ετοιµάζουν για το ξεκλήρισµα χιλιάδων εργαζοµένων αυτοί και οι πολιτικοί 

κηδεµόνες τους.   

Καταρρίπτοντας κάθε µύθο για τις δήθεν παραταξιακές διαφορές τους, συντεταγµένα, 

συσπειρώνουν τις δυνάµεις των παρατάξεων τους απέναντι στην Ε.Α.Κ.Π  και το ταξικό συνδικαλιστικό 

κίνηµα, όπως άλλωστε πράττουν  και  τα κόµµατα τους για να χτυπήσουν το Λαϊκό κίνηµα. Το κάνουν 

γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι από την άνοδο του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος αυτοί που θα χάσουν 

δεν θα είναι οι εργαζόµενοι και τα Λαϊκά στρώµατα, αλλά αυτοί που µε την πλήρη ανοχή και εύνοια των 

κόµµατων της πλουτοκρατίας και των ξεπουληµένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, αποµυζούν τον πλούτο 

που παράγουν οι εργαζόµενοι φορτώνοντας τους  όµως τα χρέη που οι ίδιοι δηµιούργησαν.  
 

 Επίσης, κατά την ίδια συνεδρίαση του ∆.Σ (όπως και σε πολλές άλλες) εκφράσαµε τις έντονες 

αντιδράσεις µας σχετικά µε τον εδώ και χρόνια εµπαιγµό και αποπροσανατολισµό των συναδέλφων µας που 
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επιχειρείται από το προεδρείο της ένωσης µας, αλλά και την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Σχεδιασµοί και τακτικές  που 

χρησιµοποιούνται σε προεκλογικές κυρίως  περιόδους  και αφορά το ωράριο των εργαζοµένων στο Π.Σ.   

Με διάφορα τρικ, αποτυπώνοντας εντέχνως φράσεις του τύπου  «……για την επαναφορά του 24ωρου 

ως προβλεπόµενου ωραρίου» (βλέπε 12/03/2012 ανακοίνωση του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής 

Ελλάδας) ή «…..επαναθεσµοθετώντας άµεσα τούτες τις άγιες µέρες το 24ωρο ως σταθερό ωράριο 

εργασίας…..» (βλέπε την από 23/12/2011 ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ),  κινούµενοι  ενάντια στην ισχύουσα 

νοµοθεσία και τις αποφάσεις των ∆.Σ, παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια µε το ωράριο.  

Η τακτική τους αυτή αποσκοπεί στον κατευνασµό των αντιδράσεων που µπορεί να εκδηλωθούν από 

του εργαζόµενους.  

Έχει στόχο τον αποπροσανατολισµό τους από την αναγκαιότητα επίλυσης όλων των µεγάλων 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν  και την οργάνωση της πάλης τους για την αντιµετώπιση  της γενικευµένης 

επίθεσης που δέχονται.   

Προσπαθούν να θολώσουν τα νερά για την νέα προαναγγελθείσα λαίλαπα που θα έρθει από τον Ιούνη.  

Αποζητούν την εργασιακή ειρήνη για την εξασφάλιση των καρεκλών τους παίζοντας έτσι τον ρόλο του 

αβανταδόρου στις επιταγές που προστάζουν Ε.Ε και οι Κυβερνήσεις της για ελαστικοποίηση του σταθερού 

χρόνου εργασίας.  

∆εν λένε κουβέντα όµως γιατί και µε δική τους ευθύνη ανέχονται χωρίς καµία ουσιαστική 

αντίδραση εδώ και δύο χρόνια τώρα παρά τις εκκλήσεις της Ε.Α.Κ.Π. αυτή την απαράδεκτη κατάσταση 

που επικρατεί στο ωράριο, παρά µόνο αναπαράγουν συνεχώς κατευναστικές φήµες µέχρι να έρθουν τα 

χειρότερα.        
 

            Για όσους όµως έχουν βάλει ως στόχο να πλήξουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, ελπίζοντας πως 

αυτό  θα τροµοκρατηθεί ή θα δειλιάσει, ας πάρουν την απάντηση µέσα από τους παρακάτω στίχους του Κώστα 

Κινδύνη:  
 

Πώς να σωπάσω µέσα µου  
την οµορφιά του κόσµου; 

Ο ουρανός δικός µου  
η θάλασσα στα µέτρα µου 

 
Πώς να µε κάνουν να τον δω 

τον ήλιο µ' άλλα µάτια; 
Στα ηλιοσκαλοπάτια 

Μ' έµαθε η µάνα µου να ζω... 
 

Στου βούρκου µέσα τα νερά 
ποια γλώσσα µου µιλάνε  

αυτοί που µου ζητάνε  
  να χαµηλώσω τα φτερά; 

 

     Μην καρτεράτε να λυγίσουµε µήτε για µια στιγµή!!! 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π 
Το µέλος του ∆.Σ της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 

    Ζαµπάτης Σπυρίδων 
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