
 

 

 

 

 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΚΕΕΠ 

 

 
09.04.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 

 

Η απάντηση στο : 

«Με όλες μας τις δυνάμεις πρέπει να επιβάλουμε ΤΩΡΑ, το να μην ξαναγίνει ποτέ κανένας 

διαγωνισμός, καμία πώληση, καμία μείωση στην Κρατική παρέμβαση. Απέναντι σε κάθε 

Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση και κερδοσκοπικά κυκλώματα.» (ανακοίνωση μας 7.04.2019) 

Ήρθε με τη χτεσινή ανακοίνωση του ΣΚΕΕΠ, η οποία ας σημειωθεί ασχολείται από την αρχή μέχρι 

το τέλος της με τις αγωνίες και τις προτάσεις της «μικρής ομάδας» των 9 μελών του ΔΣ (έτσι τους 

συμφέρει να ακούγεται, ως «μικρή ομάδα» οι 9 από τους 21 ή το 43%), καταδεικνύει σαφώς το 

μέγεθος της ανεπάρκειας και της μνησικακίας των συγκεκριμένων ανθρώπων. 

Δεν είμαστε διατεθειμένοι σε καμμιά περίπτωση, να κυλιστούμε και εμείς στον ίδιο βούρκο με αυτούς 

κι αυτό όχι μόνο γιατί θα λερωθούμε το ίδιο, αλλά και γιατί ο ίδιος ο θεσμός του Σωματείου μας, 

πλήττεται βάναυσα από τέτοιους αγοραίους και καφενειακού επιπέδου σκυλοκαβγάδες, 

όπου μόνο σκοπό έχουν την αποβολή του άγχους για τα λάθη που έγιναν από κάποιους και την 

προσπάθεια τους να κρυφτούν πίσω από το δάκτυλό τους. Ο κόσμος μετά απ' όσα έχει περάσει, 

είμαστε βέβαιοι πως έχει την ικανότητα να βλέπει πίσω από υψωμένα δάκτυλα. 

Για ΟΛΑ όσα θίγουν στην εν λόγω "κίτρινη" ανακοίνωση, οι απαντήσεις υπάρχουν στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου ΕΓΓΡΑΦΩΣ και άμεσα μόλις ζητηθούν, για το δε ηθικό κομμάτι (ναι, ηγεσία του 

ΣΚΕΕΠ, υπάρχει και τέτοιο) τους παραπέμπουμε στα αμείλικτα ερωτήματα των ιδίων των 

συναδέλφων που τους πίστεψαν και τους στήριξαν. 

Εμείς αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα των καιρών αλλά και τη σοβαρότητα που απαιτείται στη 

διαχείριση ενός ιστορικού συνδικάτου όπως το ΠΣΕΕΠ, συνεχίζουμε να Αγωνιζόμαστε ανιδιοτελώς, 

με χαρακτηριστικά που αρμόζουν στο αξιακό φορτίο που ο καθένας μας, ευτυχώς διαθέτει και που 

δεν το χαραμίζουμε για ανακοινώσεις επιπέδου ΣΚΕΕΠ.  

ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΕΙΣΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ, ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΟΜΟΣ. 
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