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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011, ο Πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ της Ομοσπονδίας,
Βασίλειος Νικολόπουλος και

το μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΕ Τάξης 1981 Απόστολος Νάτσης, παραβρέ
θηκαν μετά από πρόσκληση, στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Α.Ε.Δ.),
www.pasykaed.gr
, που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων.

Η συμμετοχή των συναδέλφων αποστράτων και των τριών Κλάδων από την Ήπειρο
ήταν εντυπωσιακή, σε μία κατάμεστη αίθουσα, δείχνοντας έτσι τη διάθεση για συσπείρωση
και αντίσταση σε ότι πλήττει τα δικαιώματα και τις αξίες των στελεχών και των
οικογενειών τους.

Μετά τα διαδικαστικά, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ανέπτυξε την αναγκαιότητα και το
ιστορικό ίδρυσης της Ομοσπονδίας, ενώ αναφέρθηκε συνοπτικά στο καταστατικό και τις
θέσεις της. Ακολούθως ενημέρωσε τους παρόντες για θέματα ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΒΕΑ, ΝΙΜΤΣ
και για τις ενέργειες ή παρεμβάσεις, στις οποίες έχει προβεί τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι
φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτήν. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πολύ εποικοδομητική
και διεξοδική, με ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα και διευκρινίστηκαν θέματα που αφορούσαν στη συμμετοχή της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Α.Ε.Δ.
στην ΠΟΣ.

Στην Ήπειρο γίνεται μία εξαιρετική προσπάθεια από δυναμικούς και καταξιωμένους
συναδέλφους, οι οποίοι φαίνονται αποφασισμένοι να μην υποταχθούν σε μέτρα και
πρακτικές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και θίγουν τα δικαιώματά τους, μακριά από
κομματικές προσεγγίσεις. Μια αξιέπαινη και πρωτοπόρα προσπάθεια, που θα μπορούσε να
αποτελέσει «πιλότο» και για άλλες αντίστοιχες κατά περιφέρεια κινήσεις, παράλληλα με
τους υπάρχοντες φορείς (Συνδέσμους, Λέσχες κλπ), που η πλειοψηφία τους έχει έδρα την
Αθήνα.
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Η διαφαινόμενη εξαθλίωση της ατομικής και κοινωνικής υπόστασή μας ως στελεχών
που υπηρετήσαμε στις ΕΔ, αλλά και ολόκληρου του Ελληνικού Λαού, από ένα απαξιωμένο
από μόνο του πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει «διαγράψει» το σεβασμό και την προστασία
της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας,
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Συντάγματος, οδηγεί πλέον στη συσπείρωση των ατόμων και
στη δημιουργία διεκδικητικών φορέων, για να αντιμετωπίσουν την πρωτόγνωρη επίθεση
που δέχονται ΣΧΕΔΟΝ όλα τα κοινωνικά στρώματα εργαζομένων και συνταξιούχων της
Πατρίδας μας.

δικαιωθούμε !!!
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Κατσούλης

ε.α.

Η αρχή έγινε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να

Αθήνα 25 Ιουν.

Ο Υπεύθυνος

Δημήτριος

Ταξχος
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