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 Αλάμην αθόκε θαη απάληεζεο  είλαη ην γεκάην κηζαιινδνμία δειηίν ηύπνπ ηεο 
ΠΟΕ-ΟΤΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Οκνζπνλδία καο. 
 Παξόια απηά ζα ηνπο απαληήζνπκε ηηκώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ 
εθπξνζσπνύκε θαη ηελ 68ρξνλε ηζηνξία ηεο Οκνζπνλδίαο ε δεκηνπξγία ηεο 
νπνίαο δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο έκπλεπζεο  θάπνηνπ θνκκαηηθνύ ζσιήλα 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 όπσο ζπλέβε κε άιινπο . 
 Επηθαινύληαη ζην ζέκα ησλ ΒΑΕ «καγεηξέκαηα» ζην Γ.Λ.Κ., ηελ επηηξνπή 
ζνθώλ, ηνπο δαλεηζηέο  αιιά ηίπνηε ζπγθεθξηκέλν, ελδεηθηηθό ηεο δηάζεζήο ηνπο λα 
θαιιηεξγήζνπλ ηνλ θόβν ζηνπο εξγαδόκελνπο, γηα λα έρνπλ ιόγν ύπαξμεο. 
 Μαο θαηεγνξνύλ γηα αδξάλεηα θαη ύπλσζε. Γηαηί άξαγε; Μήπσο επεηδή δελ 
ληύζακε Γεξκαλνύο Ναδί ηνπο εξγαδόκελνπο λα πεξηθεξόκαζηε κε θέξεηξα 
ζηελ Αζήλα παηαλίδνληαο Γεξκαληθά εκβαηήξηα; ή κήπσο επεηδή ηελ ίδηα ώξα 
εκείο κε ζνβαξέο πξνηάζεηο ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαηαθέξλακε λα 
θεξδίζνπκε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ηα Δίδε Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο –  Γάια 
πξνεγνύκελσλ εηώλ, ηηο Κπξηαθέο θαη Δμαηξέζηκεο, αθπξώλνληαο ηελ ιίζηα 
Ραπαθνύιηα ζηελ πξάμε, κε ηελ ελδνδεκνηηθή θηλεηηθόηεηα πνπ πεξηέζσζε  ρηιηάδεο 
ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο ΟΤΑ θαη πνπ νη ίδηνη δήισλαλ απιά επηθπιαθηηθνί  όπσο 
θάλνπλ πάληα. 
 Γελ γλσξίδνπλ όηη, ν Πξόεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο έρνπλ θιεζεί 
από ηνλ Αλαθξηηή , γηα ηηο  θαηαιήςεηο  ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ; 
 Μήπσο καο ζεσξνύλ ππλσηηζκέλνπο γηαηί δελ ζηήλνπκε παξαζηάζεηο ζην 
θέληξν ηεο Αζήλαο ζηνρεύνληαο ζηα ηξία ιεπηά δεκνζηόηεηαο ησλ βξαδηλώλ 
εηδήζεσλ ζηνρνπνηώληαο παξάιιεια κε απηό ηνλ ηξόπν ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο 
ΟΤΑ. 
 Παξνπζηάζηε καο θύξηνη απηά πνπ θεξδίζαηε ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηηο 
δξαζηεξηόηεηέο ζαο αθνύ ε κόλε επηηπρία ζαο είλαη ε παξαγσγή ληνθπκαληαίξ ζηελ 
νπνία πξνηείλνπκε λα εζηηάζεηε.  
 Εκείο ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε ζπλδηθαιηζκό θαη ζα δηεθδηθνύκε κε 
ζνβαξόηεηα θαη αμηνπξέπεηα όπσο αξκόδεη ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο ΟΤΑ, ρσξίο 
λα έρνπκε ζαλ ζηόρν Βνπιεπηηθνύο ή Γεκαξρηαθνύο ζξόλνπο όπσο άιινη. 
 Τέινο αλ είλαη λα καο θαηεγνξείηε γηα θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό όπσο ην 
θάλεηε ρξόληα ηώξα απνθαζίζηε ηνπιάρηζηνλ κε πνηα θπβέξλεζε είκαζηε κηαο θαη ε 
Κπβέξλεζε έρεη αιιάμεη αλ δελ ην πήξαηε είδεζε.  
  Καιελύρηα ζαο! 
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