
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ και ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σε όλους τους Συναδέλφους 
Συνάδελφοι σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας για την µελέτη αυτής της επιστολής. 
Είναι τόσο δυνατά τα συναισθήµατα Συναδελφικής αλληλεγγύης που αισθάνοµαι  αυτή την 

στιγµή που νοιώθω ότι τα δάκτυλά µου δεν θα µπορέσουν να αντέξουν την πίεση που τους ασκώ. 
Και είναι τόσα πολλά στο µυαλό µου που θέλω να σας πω ώστε φοβάµαι ότι κάτι θα ξεχάσω 

και για αυτό αποφάσισα να προσπαθήσω να τα καταγράψω εδώ σε µια προσπάθεια να καλύψω 
τα πιστεύω και τις απόψεις όλων των Συναδέλφων που ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΑ  επέλεξαν να είναι 
υποψήφιοι µε την παράταξη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. καθώς κανένας από εµάς δεν προσδοκά να 
εξαργυρώσει κάποια κοµµατική υπόσχεση ούτε υποχρεωθήκαµε να υπακούσουµε σε κάποια 
κοµµατική ηγεσία, καθώς όλες αυτές «βγάζουν σπυριά» στην ιδέα ότι κάποιοι «Λογιστές» (µπλε, 
πράσινα και κόκκινα πρόβατα είχα γράψει κάποτε) αποφάσισαν να φύγουν από το µαντρί και να 
επιλέξουν µόνοι τους – ως ίσους µεταξύ ίσων – τους επικεφαλείς τους µην αποδεχόµενοι να 
αποφασίζουν πλέον άλλοι επαγγελµατικοί κλάδοι για το Επάγγελµά τους . 

Όταν πριν 14 χρόνια είπα το «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ» γνώριζα ότι αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να 
έρθω σε «σύγκρουση» µε τους πολιτικούς µου φίλους.  

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. από την ίδρυσή της πριν 20 χρόνια, όπως και ο Σύλλογος που εθελοντικά 
υπηρετώ, αποφάσισε ότι είναι αναγκαίο η διοίκησή της να εκλέγεται από ΕΝΑ ενιαίο ψηφοδέλτιο µε 
γνώµονα να δίνεται η δυνατότητα στους Συναδέλφους να επιλέγουν τα πρόσωπα που θεωρούν 
άξια να τους εκπροσωπούν στον ΚΟΙΝΟ αγώνα για βελτίωση των συνθηκών εργασίας µας. 

Και ήταν αυτό που ώθησε τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. να κατεβάζουν το ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. (από το 2007 σαν Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. και πριν σαν Ο.Ε.Ε.) για την 
επιλογή από τους Συναδέλφους των προσώπων που θα αντιπροσωπεύουν τον Κλάδο στην Σ.τ.Α.  
και τις Τοπικές ∆ιοικήσεις ερχόµενοι σε ανοικτή σύγκρουση µε τους παντοδύναµους, τότε, 
κοµµατικούς µηχανισµούς. Η απόφαση της Γ.Σ. στην Κέρκυρα (7ος 2013) ήταν σχεδόν οµόφωνη 
καθώς για την αυτόνοµη κάθοδο διαφώνησαν µόνον οι Συνάδελφοι που είναι Μέλη του Κ.Κ.Ε. 

Ανέκαθεν µετά την εκλογική διαδικασία στο Ο.Ε.Ε. οι εκλεγµένοι Συνάδελφοι σε συνεργασία 
µε το ∆.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επιλέγουν το πρόσωπο (αισιοδοξούµε να είναι αυτή την φορά, µε την 
στήριξή σας,  «τα πρόσωπα») που θα µας εκπροσωπήσουν στην Κεντρική ∆ιοίκηση του Ο.Ε.Ε..  

Κανένα κόµµα δεν µας στηρίζει ούτε µας επηρεάζει, κανένας ουρανοκατέβατος σωτήρας 
δεν θα µας εκπροσωπεί στην Κ.∆. αλλά θα είναι κάποιοι Συνάδελφοι που ασκούν το 
Επάγγελµά ΜΑΣ που έχουν καθηµερινά τις ίδιες ανησυχίες και προσδοκίες όπως ΚΑΙ 
ΕΣΥ Συνάδελφε. 

Είχα και έχω ένα όνειρο - και κανένα µνηµόνιο ή κάποια τρόϊκα, δεν θα µε/ΜΑΣ εµποδίσει 
να κάνω/κάνουµε όνειρα – να βελτιώσω τις συνθήκες της δουλειάς µου ώστε τόσο εγώ όσο και τα 
παιδιά µου και εποµένως ΟΛΟΙ οι Συνάδελφοι να έχουν καλύτερες προοπτικές στην ζωή 
τους.  

Γι’ αυτό το όνειρο αγωνίζοµαι µαζί µε δεκάδες Συναδέλφους µας καθηµερινά είτε µέσα από 
τον Σύλλογο είτε µέσα από την Οµοσπονδία µας και αυτό που µου δίνει δύναµη και το κάνει ποιο 
εύκολο είναι ότι κάθε στιγµή της ηµέρας αισθάνοµαι δίπλα µου τον καθένα σας.  

Αν δεν ήταν πίσω µου και δίπλα µου ο καθένας από εσάς και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δεν θα ήταν 
δυνατόν να βρω το θάρρος να ζητήσω και να πείσω τον τότε Υφυπουργό κο Αντ. ΜΠΕΖΑ να 
ανοίξει το Taxis για 10 ηµέρες εφόσον αυτό ήδη είχε κλείσει για µια εβδοµάδα, ούτε θα ήταν 
δυνατή η εκπλήρωση των  αιτηµάτων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την νοµοθετική παρέµβαση για αποδοχή 
του κωδ.049 ούτε για µια ακόµη νοµοθετηµένη «παράταση» για τις συγκεντρωτικές φέτος ή για να 
περιληφθεί στον Ν.3842/10 η Πιστοποίηση µας, η ηλεκτρονική υπογραφή και ο Κώδικας 
∆εοντολογίας που η σηµερινή πλειοψηφία της Κ.∆. µπαινοβγάζει στα συρτάρια της µαζί µε τον 
Υφυπουργό κο Μηταράκη γιατί κάποια συµφέροντα αντιδρούν γιατί θίγεται το ανεξέλεγκτο τους. 

Στην συνδικαλιστική µου πορεία προσπάθησα να γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες 
νοµοθετικές αλλαγές που αφ’ ενός θα ισχυροποιούσαν τον δηµόσιο χαρακτήρα του Επαγγέλµατος 
αλλά συγχρόνως θα έθεταν τις ασφαλιστικές δικλίδες που είναι αναγκαίες για την µείωση της 
παραοικονοµίας στον Κλάδο µας και θα αύξαναν το όγκο των εργασιών µας ώστε να έχουν 
επαγγελµατική αποκατάσταση και οι νέοι Συνάδελφοι που µετά από 4 χρόνια θυσιών, δικών τους 
και των οικογενειών τους, αποκτούν ένα πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης. 

∆υστυχώς οι κοµµατικές αντιπαραθέσεις της κοµµατικής πλειοψηφίας (∆ΗΚΙΟ & ΠΑΣΚΟ) 
που διοικούσε το Ο.Ε.Ε. δεν «είχε τον χρόνο» να ασχοληθεί σοβαρά µε την ισοπέδωση που κάποιοι 
«πέρασαν» σε δύο µέρες από την Βουλή και δυστυχώς δεν βρέθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ από τους 
Βουλευτές των κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση – ακόµη και αν είναι 
Συνάδελφος µας ή Μέλος του Ο.Ε.Ε. - να πει & εντός της Βουλής προφορικά ή µε την ψήφο 
του ΟΧΙ, υπακούοντας σε µια κακώς νοούµενη «κοµµατική πειθαρχία» που τους το απαγόρευε. 



Στην ίδια κοµµατική πειθαρχία που, πιθανότατα, υπάκουσαν οι επίσης αξιόλογοι, στον 
Επαγγελµατικό στίβο, Συνάδελφοι µας - Συνδικαλιστές της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- που συµµετέχουν στις 
εκλογές  σε κοµµατικά ψηφοδέλτια και από τους οποίους διεκδικώ το εξής: «πίσω από 
το παραβάν» να σταθµίσουν – µε αίσθηµα Συνδικαλιστικής ευθύνης - το κοµµατικό µε 
το Συναδελφικό καθήκον και αν υπερισχύσει εκείνη την κρίσιµη στιγµή έστω κατ΄ 
ελάχιστο το Συναδελφικό ΚΑΘΗΚΟΝ να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. και 
χωρίς κανέναν σταυρό να το ρίξουν στην κάλπη έστω για µια από τις δύο εκλογικές διαδικασίες .  

Είχα την ευκαιρία να είµαι υποψήφιος στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. και µε κοµµατικές παρατάξεις 
γιατί αυτό απαιτούσε, έως κάποια χρονική στιγµή, η συνδικαλιστική µου δράση και οι ανάγκες του 
Κλάδου µας για την προώθηση των δίκαιων αιτηµάτων µας και την επίλυση των προβληµάτων µας.  

Αυτό που έζησα τότε δεν έχει αλλάξει ούτε θα αλλάξει ποτέ. Τα δρώµενα είναι τα εξής: 
Η ψήφος των Συναδέλφων (που αποτελεί την πλειοψηφία των ταµειακά εντάξει Μελών 

του Ο.Ε.Ε.) που αρχικά δίνεται σε Συναδέλφους που συµµετέχουν σε κοµµατικό 
ψηφοδέλτιο καταλήγει να βγαίνουν κυρίως στην Κ.∆. αλλά και στις Τ.∆. οι, εκ του κάθε 
κόµµατος, οριζόµενοι συνδικαλιστές άλλων επαγγελµατικών τάξεων (∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, 
Εφοριακοί, Ορκωτοί, Τραπεζοϋπάλληλοι, υπάλληλοι ΟΤΕ και ∆ΕΗ).  

Όλοι αυτοί αυτόµατα θέτουν υποψηφιότητα για Γ.Γ. σε Υπουργεία, Βουλευτές, ∆ιοικητές 
Νοσοκοµείων ή Οργανισµών, υπηρεσιακή εξέλιξη και ο κατάλογος για δηµόσιες έµµισθες θέσεις ή 
«αντιπαροχές» δεν έχει τέλος. Έτσι ήταν έτσι θα είναι. Όλοι εµείς οι υποψήφιοι της Π.Ο.Φ.Ε.-
Ε. συνειδητά αρνούµαστε την, µε οποιοδήποτε νόµιµο ή νοµότυπο τρόπο, εξαργύρωση των 
ψήφων των Συναδέλφων που µπορεί να εξασφαλίσει µόνον η «κοµµατική υπακοή».  

Αυτοί ξέρουν τις προσωπικές τους ανάγκες και στόχους και αγωνίζονται µε κάθε 
νόµιµο τρόπο, υπόσχεση ή απειλή να τις καλύψουν θυσιάζοντας λίγο χρόνο ανά 3 χρόνια. 

Εσύ Συνάδελφε θα δεις βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα τις προσωπικές σου ανάγκες ; 
Ελπίζεις ότι για αυτούς στις 16/12 θα είσαι κάτι περισσότερο από µια ακόµη ψήφος;  
Σκέψου:  (1) Ποιος αφιέρωσε για σένα πιο πολύ προσωπικό χρόνο ;  

(2)  Ποιός θα είναι δίπλα σου ΚΑΙ στις 16/12, µέχρι τις άλλες εκλογές;  
Όλοι εµείς οι υποψήφιοι ή τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεν µπορούµε να σου υποσχεθούµε 

δουλειά για το παιδί σου, προσωπική εξυπηρέτηση, επαγγελµατική εξέλιξη ή ότι άλλο αναγκάζονται 
να σου τάζουν οι Πολιτικοί και οι κοµµατικοί υποψήφιοι ακόµη και στις εκλογές του Ο.Ε.Ε..  

Αυτό που µπορούµε και το κάνουµε πράξη καθηµερινά εδώ και χρόνια είναι να ακούµε κάθε 
σου πρόβληµα και να αγωνιζόµαστε ΜΑΖΙ ΣΟΥ µε όλες µας τις δυνάµεις µε την δύναµη του 
«εµείς» και όχι του «εγώ» για να πετύχουµε την πιο καλή λύση σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
επικρατούν. Και όταν 9 φορές στις 10 το καταφέρνουµε σηµαίνει ότι: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

Ποτέ δεν ρώτησα κανέναν τι κόµµα στηρίζει, όπως και εµένα δεν µε ρώτησε κανείς. Μου 
αρκούσε ότι στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, ή µπροστά µου, ήταν ένας ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΣ. 

Το ξέρεις ότι λέω αλήθεια το ξέρουν όµως τόσο οι Συνάδελφοι που αποδέχθηκαν την 
κοµµατική εντολή και στις 15/12 αντιµάχονται τα Επαγγελµατικά συµφέροντα του Κλάδου τους 
όσο και όλοι αυτοί που βρήκαν την ψυχική δύναµη να πουν ευγενικά το µικρό ή το µεγάλο «όχι».  

Αν το ΕΝΑΣ για ΟΛΟΥΣ και το ΟΛΟΙ για ΕΝΑΝ θεωρείς ότι σε εκφράζει τότε στήριξε 
την προσπάθειά µας που έχει στόχο να ΣΕ ΚΑΝΕΙ συµµέτοχο στην λήψη των 
αποφάσεων που ΣΕ ΑΦΟΡΟΥΝ µέσα στον Φορέα που εκ του νόµου ορίζει τα του 
Επαγγέλµατός µας. 

Στις 15 ∆εκεµβρίου ΕΛΑ στο εκλογικό τµήµα του Νοµού σου και άσκησε το 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ σου µε γνώµονα ΜΟΝΟΝ το όφελος του Κλάδου σου και του Ο.Ε.Ε. . 

Πάρε τα ψηφοδέλτια που ίσως σου δώσουν ευγενικά όλοι οι υποψήφιοι και την στιγµή 
της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (πίσω από το παραβάν) επέλεξε το ψηφοδέλτιο της 
αδέσµευτης από κοµµατικά δεσµά Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. στο οποία συµµετέχεις έµµεσα και εσύ. 

Ψήφισε τους Συναδέλφους από τον Νοµό σου και όλη την Ελλάδα που δέχθηκαν να 
αφιερώσουν τον αναγκαίο χρόνο για να σε εκπροσωπήσουν εκεί που παίρνουν αποφάσεις για σένα. 

Γίνε ΕΣΥ η βάση της στέρεας πυραµίδας που η κορυφή της δεν θα είναι ο εκλεκτός του «Χ» 
κόµµατος αλλά, δεδοµένο, ένας µαχόµενος ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ. 

Θέλω να είναι η τελευταία φορά (µνηµονίων και τρόϊκας επιτρέποντος) που συµµετέχω 
ΕΝΕΡΓΑ στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. και στις δράσεις τις 3ετίας που θα ακολουθήσει, καθώς 
σε τρία χρόνια θα έχω τις προϋποθέσεις – σαράντα χρόνια εργασίας µαζί µε τα 4 των Σπουδών µου 
- για συνταξιοδότηση. Ελπίζω ο δρόµος που µαζί µε όλους εσάς δηµιουργήσαµε και θα ανοίξουµε 
µε την διάθεση προσφοράς των νέων Συναδέλφων που συµµετέχουν στην ΠΟΦΕ-Ε, να γίνει µια 
πλατιά λεωφόρος προς όφελος όλων αυτών που θα συνεχίζουν ή θα ακολουθήσουν το Επάγγελµα. 



Ευχαριστώ δηµόσια, ακόµη µια φορά, τους Συντρόφους µου στην Επαγγελµατική 
και Οικογενειακή µου ζωή που δέχθηκαν και σηκώνουν το βάρος, που εξ ανάγκης τους 
αναλογεί, από το φορτίο της ενεργούς δράσης µου ως Συνδικαλιστής του Κλάδου.  

Και ΕΣΥ Συνάδελφε που ∆ΕΝ έχεις δικαίωµα ψήφου έχεις ένα άλλο καθήκον: 

Αυτό το µήνυµα – αν θεωρείς ότι περιέχει αλήθειες - µην το κρατήσεις για τον εαυτό σου. 
∆ώστο να το διαβάσει το παιδί σου, ο πατέρας σου, ο συγγενής, ο φίλος, ο 

γνωστός, Συνάδελφος ή όχι (που δεν το έλαβε)  αλλά έχει δικαίωµα ψήφου στις εκλογές 
του Ο.Ε.Ε. την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου (από 8.00 έως 18.00) και µπορεί να σε εκπροσωπήσει. 

Μίλα µαζί του, δώστου την δυνατότητα να καταλάβει – και να αποφασίσει - ότι αυτή την 
φορά πρέπει στις εκλογές του Ο.Ε.Ε. να επιλέξει το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο της 
Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. για να ρίξει και στις 2 κάλπες και όχι κάποιο «µικτό» που ελέγχεται από κόµµα.  

Όχι για µένα ή τους συνυποψηφίους µου αλλά για ΕΚΕΙΝΟΝ .  
Γιατί εµένα, που εκτίθεµαι συνειδητά στο δικαίωµα ψήφου και επιλογής των Συναδέλφων 

ΜΟΥ, οι πρώην κοµµατικοί φίλοι µου µε θεωρούν αντίπαλο, όπως αντιπάλους θεωρούν, τα 
κοµµατικά στελέχη που επιστρατεύτηκαν και σε αυτές τις εκλογές από όλα τα κόµµατα, τον κάθε 
Συνάδελφο, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο που ανήκει ο καθένας, σε όλη την 
Ελλάδα που ξέφυγε από τον ρόλο της ουράς των κοµµατικών επιλογών.  

Φοβούνται την σύγκριση µε τα ποσοστά της ανεξάρτητης Π.Ο.Φ.Ε.- Ε. ή ότι εµείς βοηθάµε 
τους Συναδέλφους να καταλάβουν το παιχνίδι που έπαιζαν επί δεκαετίες και στο Ο.Ε.Ε.; 

Ας γίνουµε λοιπόν εµείς οι εκτεθειµένοι «εχθρικοί» στόχοι προς όφελος του Κλάδου και του 
κάθε Συναδέλφου Μέλους του Ο.Ε.Ε.. Το επιλέξαµε εθελοντικά και µε ελεύθερη βούληση, 
γνωρίζοντας όµως ότι έχουµε την πιο γερή ασπίδα προστασίας και δύναµης, δηλαδή όλους εσάς. 

∆εν διεκδικούµε την ψήφο αυτών που ασκούν παράνοµα το Επάγγελµα. Όλοι αυτοί δικαίως 
µας θεωρούν εχθρούς τους και ζητούν «πολιτική» προστασία από κοµµατικούς φίλους ευκαιρίας. 

Η ψήφος στην Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.  δεν θα χρησιµοποιηθεί για να στηρίξει κοµµατικά ποσοστά και 
στατιστικές αναλύσεις, αλλά για να αυξήσει τον διεκδικητικό ΜΑΣ ρόλο. 

Τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. είναι µέλη της κοινωνίας που αντιµετωπίζει τις συνέπειες των 
µνηµονίων, έχουν άποψη και την καταθέτουν στα Υπουργεία σε πείσµα όσων θέλουν το Ο.Ε.Ε. 
αµέτοχο στον αγώνα επιβίωσης του Πολίτη, του Επαγγελµατία, του κάθε απλού Μέλους του. Θα 
σπάσουµε αυτή την γυάλα που σταµατάει την φωνή των πολλών προς κοµµατικό όφελος των 
λίγων που επιδιώκουν µε πάθος να παραµείνουν στο «πράγµατα». Όχι και άλλη χαµένη 3τία.  

∆ώστε µας την δύναµη να προσπαθήσουµε να κάνουµε πραγµατικότητα το όραµά µας.
 Σταµάτα να αναρωτιέσαι τι κάνει το Ο.Ε.Ε. για σένα και αναρωτήσου «ΠΟΙΟΙ και ΓΙΑΤΙ 
δεν θέλουν το Ο.Ε.Ε. κοµµάτι της Κοινωνίας ; » Ποιο ανοµολόγητο συµφέρον τους οδηγεί;  

Και εφόσον βρήκα τον χρόνο να σας γράψω γεγονότα ας καταγράψω ακόµα ένα γεγονός 
που αποτελεί το «ταµπού» αυτής της προεκλογικής περιόδου. 

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ψηφοφόροι ότι η Τ.∆. του 2ου Π.Τ. είναι από τις Βουλευτικές 
εκλογές (τον 6ο/2012) χωρίς Πρόεδρο και, επί 1,5 έτος, παραµένει αδρανής και «άφωνος» 
παρατηρητής, λόγω διαφωνίας µεταξύ δύο εκ των εκλεγµένων µελών µε την παράταξη της ∆ΗΚΙΟ 
(είχε 4 Μέλη στα 7) για το ποιος θα έχει τον τίτλο του Προέδρου. ∆ιαδικασία που δεν έγινε, όπως 
ΑΠΑΙΤΕΙ ο νόµος, για την αναγκαία αντικατάσταση του παραιτηθέντος, νυν Βουλευτή της Ν.∆., 
µην τυχόν και βγει Πρόεδρος κάποιος 3ος.Αυτό ήταν το σηµαντικότερο πρόβληµά τους Συνάδελφοι. 

∆εν φταίει κανείς για την «επίσηµη» σιωπή της Τ.∆. του 2ου Π.Τ. ,αλλά και της Κ.∆.,όταν 
γύρω µας τα πάντα αλλάζουν ραγδαία µε ανεπανόρθωτες και τραγικές επιπτώσεις σε πάρα 

πολλούς; ∆ιάβασε – άκουσε κάποιος κάτι που µπορεί να µου ξέφυγε; Άκουσε την άποψη του 
Προεδρεύοντα για όλα αυτά που προβληµατίζουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και την τοπική κοινωνία της 
Ανατολικής Μακεδονίας; Και αν δεν συµφωνούσε η πλειοψηφία που το διοικούσε δεν έχουν τα 
Μέλη του Προεδρείου προσωπική έστω άποψη ή τους απαγόρευσαν να τοποθετηθούν επί του νέου 
οικονοµικού περιβάλλοντος; ∆υστυχώς η τετράδα επέβαλε στο Π.Τ. την σιωπή που τους βόλευε. 

Περιµένει κάποιο Μέλος του Ο.Ε.Ε. από κοµµατικά στελέχη να ασκήσουν, 
µελλοντικά, κριτική σε αυτούς που βοήθησαν στην εκλογή τους ή την επανεκλογή τους ; 

Συνάδελφε στην καθηµερινότητά µου και τις ανησυχίες µου. 
Ενηµερώσου για τις θέσεις µας (www.pofe-e.gr) , σκέψου και αποφάσισε ΕΣΥ για ΣΕΝΑ. 
Είναι, πιστεύουµε ακράδαντα, η  πλέον  κατάλληλη  χρονική  στιγµή  να  πούµε  το   

«ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ» όλοι µαζί κάτοχοι ή µη Αδείας/Ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού γιατί πολύ 
απλά ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να βελτιώσουµε τις συνθήκες της ζωής µας. 

Ο Συνάδελφος και συνοδοιπόρος σας  
Νικόλαος Γ. Πατέλης                                                       Καβάλα ∆εκέµβριος 2013 



  
Σηµαντική Σηµείωση: 
 Η επιστολή αυτή γράφτηκε µια νύκτα του ∆εκέµβρη που µε βασάνιζαν οι σκέψεις 
και ανησυχίες για το αύριο της δουλειάς µας. Σκέψεις που προσπάθησα να βάλω σε κάποια 
σειρά µε την βοήθεια του υπολογιστή µου µέχρι το πρωί πριν πάω στο γραφείο.  

Βέβαια την ξαναδιάβασα και την διόρθωσα αλλά συγχωρέστε µου ασυνταξίες ή 
επαναλήψεις. Το αν καταφέρω να σας µεταδώσω όσα έχω στην καρδιά και στο µυαλό µου 
εγώ και οι συνυποψήφιοί µου θα το νοιώσουµε στο βλέµµα σας στις 15 του ∆εκέµβρη 
ακόµη και αν κάποιοι δεν µας δώσετε το χέρι «µπροστά σε τόσο κόσµο». Η καταµέτρηση 
των ψήφων θα «µιλήσει» και για εσάς. Μας τιµά ακόµη και η επιλογή του ψηφοδελτίου της 
παράταξης Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. χωρίς κανέναν σταυρό. 

Και δηλώνω κατηγορηµατικά, προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ότι µε τους 
αξιόλογους Συναδέλφους µας που αποφάσισαν να συµµετέχουν σε κοµµατική παράταξη 
είναι πάρα πολλά αυτά που µας ενώνουν από αυτό το σηµαντικό γεγονός που διαχωρίζει τις 
προσωπικές µας επιλογές, µε κάποιους εδώ και πολλά χρόνια, ΜΟΝΟΝ όµως αυτή την 
µικρή περίοδο από την ΚΟΙΝΗ Συνδικαλιστική µας δράση, κάτω από την ψυχολογική 
πίεση που δεν αµφιβάλλω ότι δέχθηκαν. Το γνωρίζουν και κάποιοι συνυποψήφιοί µου.   

Οι πλειοψηφία των υποψηφίων της Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. συνειδητά δεσµευτήκαµε, βάσει της 
Συνδικαλιστικής µας ιδιότητας ως Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., από την απόφαση της Γ.Σ. και 
αφήσαµε πίσω µας την όποια κοµµατική ταυτότητα στην διαδικασία της 15/12, ενώ αυτοί 
αποφάσισαν να µην την αποχωριστούν ούτε στις εκλογές του Ο.Ε.Ε.. Το αν έπραξαν ορθά ή 
λάθος θα το κρίνουν οι Συνάδελφοι στο µέλλον και όχι µόνον στις 15/12.  

Τελειώνοντας: 
Σας ευχαριστούµε προκαταβολικά ΟΛΟΥΣ για το κόστος σε χρόνο και χρήµα που 

θα αφιερώσετε αυτή την Κυριακή για να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωµα. Ένα 
δικαίωµα που, εκ του νόµου, σας δίνεται µόνον κάθε τρία (3) χρόνια και που δεν πρέπει να 
θυσιάσετε µε καµία αδύναµη δικαιολογία ακόµη προς τον εαυτό σας. 

 
Συµµετοχή σηµαίνει ότι ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ για όσα έχω την ευκαιρία να αλλάξω. 
Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέναντι στον εαυτό σου και την Οικογένειά σου αλλά και 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ η συµµετοχή σου.  
 

Εµείς τολµάµε να λέµε ποιοι είµαστε και τι πιστεύουµε.  
Λέµε ότι κάνουµε και κάνουµε ότι λέµε. Να είστε όλοι γεροί .  
Με Συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
Νικόλαος Γ. Πατέλης 
 

Είναι αναγκαίο όλοι να πληροφορηθούν ότι υποψήφιοι µε την  
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) 
 από το 2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

είναι οι Συνάδελφοι: 
 

1. ΕΜΙΝΙ∆ΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ                                 (Ν.Καβάλας για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 13) 
2. ΖΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     (Ν.Σερρών    για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 15) 
3. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          (Ν.Καβάλας  για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 19) 
4.ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                       (Ν.∆ράµας     για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 22) 
5.ΚΑΡΑΤΣΙΟΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                     (Ν.Καβάλας  για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 23) 
6.ΝΗΣΙΟΥ∆Η ΣΥΛΒΙΑ                                    (Ν.Σερρών    για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 49) 
7.ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                          (Ν.Καβάλας  για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 61) 
8.ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                (Ν.Καβάλας  για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 62) 
9.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ             (Ν.Σερρών    µόνον για Τ.∆. ) 
10.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (Ν.∆ράµας    για Τ.∆. και ΣτΑ – α.α. 79) 


