
  Για ακόµη µία φορά µε ευθύνη του προεδρείου της Οµοσπονδίας εκφυλίζεται κάθε έννοια 

καταστατικής και ουσιαστικής λειτουργίας της. Πληροφορούµαστε πάντα εκ των υστέρων 

φυσικά ότι ο µεταφερόµενος θίασος που αποτελείται από τα προεδρεία των Σ.Α. και παίζει 

χρόνια τώρα το κλασικό στο είδος του έργο « τώρα κάνουµε αγώνα » : 

• Χθες 22/2 έκαναν παράσταση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονοµικών ( µε ευθύνη 

του προεδρείου όµως δεν υπήρξε καµία ενηµέρωση των µελών του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας 

και ιδίως της Ε.Α.Κ.Π.) και λόγω άρνησης του Υπουργού να τους δεχθεί όπως µας 

ενηµερώνουν µε ανακοίνωση τους ( 22/2), απείλησαν για µία ακόµη φορά να δώσουν την 

«µάχη των µαχών» την Τρίτη 28/2/2012, για την οποία όµως θα µας ενηµέρωναν όλους µε 

νεώτερο έγγραφο τους αφού φυσικά είχαν αποµείνει µόνο 5 ηµέρες για την προετοιµασία 

της! 

• Σήµερα 23/2 πάλι χωρίς καµία ενηµέρωση των µελών της Ε.Α.Κ.Π. στο ∆.Σ. της 

Οµοσπονδίας, πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το δελτίο τύπου του Υπουργού συνάντηση 

µε τα προεδρεία των Σ.Α.., ο οποίος καθησύχασε τις ανησυχίες για τις περικοπές κ.λ.π.. 

Οπότε µάλλον και σύµφωνα µε αυτήν την αναµενόµενη και «προγραµµατισµένη» θετική 

εξέλιξη, δεν θα δοθεί η µάχη των µαχών. Και αφήνουν έτσι τον ρόλο του κακού στον 

Υπουργό Οικονοµικών, που αν παρά τις διαβεβαιώσεις και την καλή θέληση του υπουργού 

προστασίας του πολίτη µας «αιφνιδιάσει» ( µήπως για αυτό και η άρνηση του για 

συνάντηση;) να έχουν όλοι ένα καλό άλλοθι για το έγκληµα. Πως έκαναν δηλαδή ο κάθε 

ένας από την πλευρά του ότι µπορούσε αλλά για ακόµη µία φορά η ανάλγητη κυβέρνηση 

µπλόφαρε κ.λ.π  κ.λ.π  .  

  Το αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι σύµφωνα µε το φωτογραφικό ντοκουµέντο από την 

συνάντηση µε τον Υπουργό, την Οµοσπονδία µας δεν την εκπροσωπούσε κανείς από το 

προεδρείο της Οµοσπονδίας ούτε καν απλό µέλος του ∆.Σ. αλλά ο πρόεδρος της Ένωσης 

της Αττικής που είναι απλώς στέλεχος της ∆.Α.Κ.Υ.Π. Σ. 

  Το προεδρείο-α της  Οµοσπονδίας µας έχει συνηθίσει πλέον σε τέτοιες πρακτικές και το 

πως αντιλαµβάνεται την λειτουργία του ανώτερου συνδικαλιστικού οργάνου, αφού δεν είναι 

λίγες οι φορές που το τελευταίο διάστηµα και παρά το γεγονός ότι  εναλλάσσονται στην 

προεδρεία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. το ένα µετά το άλλο τα στελέχη της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. η 

Οµοσπονδία συνεχίζει να εκπροσωπείται σε ανάλογες συναντήσεις από τον απόστρατο 

πλέον εδώ και ένα χρόνο πρώην πρόεδρο της.   

  Ας βγάλουν λοιπόν οι εργαζόµενοι τα συµπεράσµατα τους για το τι µπορούν να 

περιµένουν από τέτοιου είδους συνδικαλιστικά όργανα και πρακτικές!!      

 


