
 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
19.01.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Ντραπήκαμε με τα όσα ζήσαμε σε όλες τις Περιφερειακές Συνελεύσεις και παρά του ότι είστε τυχεροί 
που δεν παρευρεθήκατε σε αυτή την παρωδία και την κατάντια του «Οικουμενικού Προέδρου», 
όπως αυτοαποκαλείται, αλλά και της ασυγχρόνιστης κομπανίας του δεν μπορούμε να δεχτούμε 
τέτοια θλιβερή εικόνα συμμετοχής εργαζομένων αλλά και πρακτικών συγκεκριμένων συνδικαλιστών, 
οι οποίες όχι μόνο πληγώνουν βαθιά τους θεσμούς, αλλά και ρίχνουν νερό στο μύλο όσων 
ονειρεύονται αδύναμο και εξαρτημένο το ΠΣΕΕΠ. 

Οι επιστήμονες του προεδρείου, αφού πρώτα οργάνωσαν στις ΒΕΘ μια ψεύτικη συνέλευση λίγες 
ώρες πριν, φοβούμενοι την αλήθεια όσων θα λέγονταν στη συνέλευση, φρόντισαν με τους 
φανφαρισμούς τους και τα γνωστά ανούσια «κοντολογήματα» του «Οικουμενικού προέδρου» του 
«νέου προεδρείου» να αδειάσουν την αίθουσα του Μηχανολογικού μιας κι εργαζόμενοι δεν είναι 
«επαγγελματίες» συνδικαλιστές αλλά οικογενειάρχες με δουλειές και υποχρεώσεις και επόμενο είναι 
να κουραστούν και να φύγουν. 

Ένας πραγματικά καλός απολογισμός δεν χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη, ούτε έχει ανάγκη 
να στηρίζεται στο σύνολό του, στο τι δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Τα πολλά ψέματα, οι 
υπερβολές, οι ατελείωτοι πολιτικαντισμοί και τα πυροτεχνήματα χρειάζονται μόνον όταν δεν 
έχεις να παρουσιάσεις πραγματικά θετικό έργο. Επί μιάμιση ώρα ο αυτοαποκαλούμενος 
«Οικουμενικός Πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ» προσπαθούσε, λέγοντας τα ίδια και τα ίδια, να στηρίξει έναν 
απολογισμό κενό περιεχομένου επιδιώκοντας ταυτόχρονα να μείνουν μόνο οι καρέκλες και να μην 
ακουστεί ο Αντίλογος αλλά ούτε και ερωτήσεις των εργαζομένων. Συνέχισε για ακόμα μια ώρα ο 
γυρολόγος των παρατάξεων και πρόεδρος του ΠΕΣΥ και κάπου εκεί στην άκρη επέτρεψαν και στον 
Γραμματέα και συγκυβερνήτη τους να μιλήσει στις άδειες πλέον καρέκλες μέχρι να φύγουν και αυτές. 

Συγκλονιστήκαμε όλοι μας όταν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥ μας είπε ότι σήμερα θα ακούσουμε αλήθειες. 
Κατά τα άλλα, εφόσον ψηφίσουμε θετικά σε Διοικητικούς και οικονομικούς απολογισμούς ΠΣΕΕΠ 
και ΤΑΑΤ, θα δοθούν και προαγωγές και κλιμάκια, θα πάρουμε και bonus, θα βγούμε και νωρίς στην 
σύνταξη. Επικαλούνται τα πάντα για να στηρίξουν έναν κενό απολογισμό, ξεπερνώντας τα όρια 
προσβολής της νοημοσύνης όλων μας. Μέχρι και αυξήσεις στην ΕΣΣΕ του 2020 !!! 

Να βάλουμε και το ρητό της ΣΚΕΕΠ «δεν πρέπει να εξωθείς τον αντίπαλό σου στην απελπισία», 
Ποιος όμως ή τι τους εξώθησε στην απελπισία;; Εμείς; ή ο κόσμος και τα μηνύματα που παίρνουν 
για την κοροϊδία που όλοι νιώθουμε ειδικά για την Ιδιωτικοποίηση; (Που είναι οι Απεργίες;;) 

 Συναδέλφισσα, συνάδελφε. 

Όσο κι αν προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το επίπεδο που πρέπει να έχει το ανώτατο όργανο 
αποφάσεων Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και πως το μείζων θέμα αυτή τη στιγμή είναι η Ιδιωτικοποίηση 
αλλά και η αμήχανη τοποθέτηση του συγκυβερνήτη - Γραμματέα για την παρωδία που έζησε, δεν 
γιάτρεψαν την πληγή από την εξευτελιστική στάση που ο "Οικουμενικός Πρόεδρος" κι ο γυρολόγος 
των παρατάξεων είχαν. Με αποκορύφωμα στον εξευτελισμό των θεσμών, τον Προέδρο να δηλώνει 
ότι πάει για χέσιμο κατά την τοποθέτηση του Συναδέλφου Παπακωνσταντίνου. 

Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ. 

Ανατρέξτε στις ανακοινώσεις όλων μας, Διαβάστε τις Θέσεις μας, Συγκρίνετε και 

Αποφασίστε, Αναρωτηθείτε ποιοι σας κοροϊδεύουν. 

Υ.Γ. Απάντηση για το αν υπήρχαν αποφάσεις για τις εκταμιεύσεις ακόμα δεν πήρε κάνεις, 

ούτε για τα άλλα φυσικά.  
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