
 

Η «ΘΟΛΗ» ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΛΙΤΣΕΣ & ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ                                                
ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ 

Με βαρύγδουπες, ακατανόητες εκφράσεις, με χυδαιότητες και μισόλογα η Περιφερειακή 
Συμμαχία/ΔΑΚΕ προσπαθεί για άλλη μια φορά να κατηγορήσει τον ταμία, την πρόεδρο και τα 
εκλεγμένα στην Ομοσπονδία μέλη της παράταξής μας. 

Το ξέρουμε κι εμείς και η πλειοψηφία των συναδέλφων ότι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι για 
δεύτερη φορά οι συνάδελφοι, μας τίμησαν με την ψήφο τους, μας ανέδειξαν πρώτη δύναμη και 
μας τοποθέτησαν στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.  

Το ξέρουμε ότι δεν μπορούν να το χωνέψουν ότι δυο φορές σ’ αυτή τη θητεία ο ταμίας τους 
«έπιασε στα πράσα»…   

Την πρώτη, όταν και οι τρείς εκλεγμένοι με την ΔΑΚΕ χρέωσαν στην Ομοσπονδία το ίδιο 
δωμάτιο ξενοδοχείου (δωμάτιο 405) τρεις φορές, για το ίδιο βράδυ ως μονόκλινο!!!  

Τους πρόδωσαν βέβαια οι αποδείξεις, καθώς 
και το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία μπορεί να 
μοιράζουν αποδείξεις…, όμως ο φόρος 
διαμονής χρεώνεται άπαξ σε κάθε δωμάτιο…   

 

Την δεύτερη φορά, όταν ζητήθηκε από μέλος της παράταξής τους να σταματήσει να χρεώνει με 
μεταφορά βαλίτσας την Ομοσπονδία, δεδομένου ότι για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αρκεί μια 
μόνο διανυκτέρευση… Καθένας μπορεί να μεταφέρει όσες βαλίτσες θέλει, αλλά όχι χρεώνοντας 
την Ομοσπονδία. Δικό του θέμα λοιπόν η χειραποσκευή και το περιεχόμενό της, η όποια όμως 
επιπλέον χρέωση της Ομοσπονδίας είναι θέμα του ταμία, που έχει την ευθύνη ελέγχου των 
παραστατικών, της προέδρου που πραγματοποιεί τις πληρωμές, αλλά και όλου του Δ.Σ., που 
οφείλει να γνωρίζει και να αποφασίζει σχετικά. Ο σεβασμός στην εισφορά των συναδέλφων δεν 
γίνεται κατά το δοκούν… 

Δεδομένου όμως ότι στον προκλητικό, επιθετικό και συκοφαντικό αχταρμά της 
ανακοίνωσής τους τα «αλέθουν» όλα για να μας ρίξουν λάσπη οφείλουμε εκτός από τα 
παραπάνω, να υπενθυμίσουμε και να σημειώσουμε τα εξής: 



-Οι δαπάνες των πρωτοβάθμιων Συλλόγων αφορούν τους ίδιους και τα όργανα, που όλοι 
ξέρουμε ότι αποφασίζουν με πλειοψηφία τουλάχιστον. Ας αφήσουν στην άκρη λοιπόν τις 
σπόντες και τις συκοφαντίες…  

Ο ταμίας της Ομοσπονδίας και πρώην πρόεδρος του Συλλόγου του Έβρου  δεν χρέωσε 
τον Σύλλογο για προσωπική του προσφυγή, αλλά για προσφυγή του Συλλόγου του στα 
Διοικητικά Δικαστήρια γιατί «πετάχτηκαν στα σκουπίδια» και δεν καταμετρήθηκαν όλοι οι ψήφοι 
των εργαζομένων της Π.Ε. Έβρου στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και μάλιστα οι 
σχετικές δαπάνες εγκρίθηκαν ομόφωνα. 

Ο δε Σύλλογος της Αττικής πλήρωσε για την συμμετοχή των μελών του στο αντιπολεμικό 
συλλαλητήριο, που οργάνωσε το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη… Μήπως θα έπρεπε να πάρει την 
άδεια από την ΔΑΚΕ γι’ αυτήν του την απόφαση κι όχι από το Δ.Σ. του ΣΥΠΑ; Καταλαβαίνουμε 
βέβαια ότι ακούν για αντιπολεμική, αντιιμπεριαλιστική δράση και παθαίνουν αμόκ… Αρκούνται 
στις ΝΑΤΟικές δράσεις… και τα «αμφισβητούμενα» νερά…  

-Οι δαπάνες της Ομοσπονδίας εγκρίνονται και ελέγχονται. Ας πουν ποιες δαπάνες της 
Ομοσπονδίας έχουν οι ίδιοι καταψηφίσει. Μήπως αυτές που σχετίζονται με τους Ορκωτούς 
λογιστές, που αναφέρουν;…, τις οι οποίες υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις, εκτός της άμεσα 
εμπλεκόμενης που απείχε της ψηφοφορίας και οι οποίες βεβαίως  εγκρίθηκαν και στο Συνέδριο 
της Ομοσπονδίας. 

-Ας πουν ποιες δαπάνες της Ομοσπονδίας δεν έχουν έγκριση; Τα μεταφορικά έξοδα για 
τις συνεδριάσεις του ΔΣ, που ίδιοι ζητούν και πληρώνονται ή άλλα πάγια έξοδα, όπως ο 
λογαριασμός του ΟΤΕ, η πληρωμή της καθαρίστριας και η συντήρηση του site; Ή μήπως 
χρειαζόταν επιπλέον έγκριση για την πληρωμή του δικηγόρου που μας συνέταξε το εξώδικο για 
την απαίτηση προκήρυξης των θέσεων ευθύνης, που αποφασίσαμε σαν Δ.Σ. να συνταχθεί και να 
αποσταλεί ή μήπως η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών που έκαναν τις επιδόσεις ή τα 
ταχυδρομικά έξοδα αποστολής τους; Εκτός κι αν εκφράζουν τη διαφωνία τους εκ των υστέρων 
για αυτές τις ενέργειες του ΔΣ… 

-Ας θυμήσουμε πόσες φορές μας έκαναν κριτική γιατί στα θέματα του Δ.Σ. είχαμε «τα ίδια και 
τα ίδια» όπως έλεγαν και μέσα σ’ αυτά και τα οικονομικά. Γιατί κρύβουν σκόπιμα ότι ο 
ταμίας της ΟΣΥΑΠΕ σε κάθε ΔΣ παρουσιάζει τα οικονομικά της Ομοσπονδίας; 

Αυτά αρκούν…, μιας και δεν θέλουμε να επαναφέρουμε χιλιοσυζητημένα ζητήματα του 
παρελθόντος, που οι συνάδελφοι και με την ψήφο τους τα καταδίκασαν ή να υπενθυμίσουμε το 
γεγονός ότι βάλανε σε ψηφοφορία στο Δ.Σ. την χρηματοδότηση των παρατάξεων για τις 
μετακινήσεις τους, που εμείς και άλλες παρατάξεις (η πλειοψηφία) καταψηφίσαμε. Κι όσο για 
την «Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν…» φαίνεται πως απασχολεί μόνο… τη ΔΑΚΕ, την ΝΔ και 
τον Τραμπ…  

Συνεχίζουμε με διαφάνεια, με τάξη και με σεβασμό στην εισφορά των συναδέλφων 
να διαχειριζόμαστε τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και να υπηρετούμε με συνέπεια 
τα συμφέροντα των εργαζομένων. 
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