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Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την υπερψήφιση της Πρότασης Μομφής κατά τριών μελών 

του προηγούμενου Προεδρείου, αποδείχθηκε η λογική και οι πρακτικές με τις οποίες επέμενε, η 

συγκεκριμένη ομάδα, να λειτουργεί «αλαζονικά» και ελέω Θεού το Συνδικάτο. Προσπαθώντας 

απεγνωσμένα να υπερασπιστούν τα δια βίου, όπως πιστεύουν, δικαιώματα τους στη Διοίκηση του 

Σωματείου μας, εκτίθενται πλέον συνεχώς. Με μια τεράστια εκστρατεία  παραπληροφόρησης, 

κοινών ψεμάτων και αισχρών συκοφαντιών, επιδίδονται σε μια απέλπιδα προσπάθεια, να 

υπερασπιστούν τους «τίτλους ιδιοκτησίας» που θεωρούν πως έχουν για τις καρέκλες του 

Προεδρείου. Δυστυχώς όμως για αυτούς, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται την 

υποχρέωση να υπερασπιστούν εντίμως, δικαιώματα και κατακτήσεις που προήλθαν από τους 

αγώνες και τις θυσίες ΟΛΩΝ των συναδέλφων ανεξαιρέτως. 

Αισθανόμενοι λοιπόν την υποχρέωση να αναδείξουμε την αλήθεια για την αμετροέπεια και τη 

θρασύτητα όλων όσων επιμένουν να παίζουν ιδιοτελή παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων, 

παραθέτουμε ένα προς ένα τα ψέματα και τις συκοφαντίες, απαντώντας ταυτόχρονα με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία και νηφαλιότητα. 

Το Χρονικό του Ψεύδους 

Ψέμα 1ο 

Δεν δεχτήκαμε Αναλογικό Διαπαραταξιακό Προεδρείο. 

Η  πρότασή  τους  για Αναλογικό Διαπαραταξιακό  Προεδρείο  ήταν  μια  φωτοβολίδα  στο  Δ.Σ.  την 

οποία  ποτέ  δεν  υποστήριξαν,  αφού  δεν  ζήτησαν  να  τεθεί  υπό  ψήφιση.  Η ΜΟΝΗ αλήθεια 

είναι πως εμείς προτείναμε να παραμείνουν στις θέσεις που ήδη κατείχαν τόσο  στον  Γ΄ 

Αντιπρόεδρο όσο και  τον Ταμία, αφού αποσύραμε τις μομφές σε βάρος τους, μετά και τη δήλωση 

τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ., πως δεν γνώριζαν τίποτα για όλα όσα καταγγέλθηκαν. Αντίθετα, οι 

ίδιοι παραιτήθηκαν, μετά από επίμονη απαίτηση του σ. Οφθαλμίδη!!!  

Ας σημειωθεί επίσης και για μια ακόμη φορά το γεγονός πως στην πρόταση που είχε γίνει στον 

απερχόμενο Πρόεδρο και λόγω των ειδικών συνθηκών του General Shutdown στις ΒΕΑ, να 

αντικαταστήσει Α΄ Αντιπρόεδρο και Γραμματέα Τύπου με άλλους εκλεγμένους συναδέλφους της 

Παράταξης του, η απάντηση ήταν αρνητική καθώς και μας προέτρεψε «κάντε μομφή σε μένα και 

την Παράταξη μου».  

Ψέμα 2ο 

Τα 6.000 ευρώ που προκύπτουν από την πάγια αντιμισθία για τη συμμετοχή του συν. 

Οφθαλμίδη στην Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων, ήταν κάτι που το ξέραμε όλοι εδώ και 

χρόνια. 

Παρόλες τις προσπάθειες του πρώην Προέδρου να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα, ακόμα και με 

προσωπικές και ανοιχτές επιστολές, η ΜΟΝΗ αλήθεια είναι πως ουδείς από το Δ.Σ. γνώριζε τίποτα. 

Όχι  μόνο για τα έξι χιλιάρικα το χρόνο (που έγινε με απόφαση της Εταιρείας το Νοέμβρη του 2019 

με αναδρομική ισχύ από 1/1/2019) αλλά και το ότι τα μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής αμείβονταν 

έτσι κι αλλιώς με 500 ευρώ ανά Συνεδρίαση πράγμα που ίσχυε μέχρι το 2018. Το γεγονός επίσης 

πως η αποδοχή της πάγιας και αναδρομικής αντιμισθίας των 6.000 ευρώ από τον πρώην Πρόεδρο, 

έγινε κατά τη διαπραγμάτευση της τρέχουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναδεικνύει 



περίτρανα τη λογική και τις πρακτικές στις οποίες είχαν βυθίσει το Συνδικάτο. Το ελάχιστο που 

όφειλε να κάνει, ήταν να ενημερώσει το Δ.Σ. του Σωματείου (το όργανο δηλαδή που τον 

επέλεξε για πρόεδρο)… Το Σωματείο μας απαγορεύεται από τη νομοθεσία να λειτουργεί ως 

κερδοσκοπικός οργανισμός, αν και για μερικούς ο Πρόεδρος επιτρέπεται να κερδοσκοπεί, 

σωστά; Εμείς λέμε ΛΑΘΟΣ και για τον λόγο αυτό η πρώτη επιστολή που έστειλε το ΠΣΕΕΠ μετά 

την ανασύσταση του Προεδρείου, αφορούσε την άρνηση του νέου Προέδρου συν. 

Παπαγιαννόπουλου, να  λαμβάνει  τη συγκεκριμένη αντιμισθία. Τέλος, το άρθρο του Εσωτερικού 

μας Κανονισμού που επικαλείται ο συν. Οφθαλμίδης στην ανοικτή του επιστολή, σε κανένα σημείο 

του δεν αναφέρει αμοιβές, αντιμισθίες και εν γένει οικονομικά οφέλη, πάρα μόνο ρόλο και λειτουργία. 

Συνιστούμε ψυχραιμία. 

Ψέμα 3ο 

Η υπερψήφιση των τριών μομφών στο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ στις 7/9/2020 ήταν ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. 

Ο χαρακτηρισμός της συγκεκριμένης διαδικασίας, έτσι ακριβώς όπως ορίζεται στο Καταστατικό του 

Σωματείου μας, ως κοινό πραξικόπημα δεν αφήνει πολλά περιθώρια σχολιασμού καθώς εύκολα 

βγαίνει το συμπέρασμα πως το αίσθημα ιδιοκτησίας που έχουν προς το θεσμό δεν τους αφήνει να 

σκεφτούν καθαρά. Οι συσχετισμοί σε οποιοδήποτε Διοικητικό Συμβούλιο, προκύπτουν μόνο μέσα 

από την επιλογή όσων συμμετέχουν στις εκάστοτε ψηφοφορίες και μετά από τις εκλογές του 2018 

είχαν διαμορφωθεί ως εξής: Δύναμη Ανατροπής 6 έδρες, Ενιαία 6 έδρες, ΣΚΕΕΠ 5 έδρες, ΕΛΚΕ 3 

έδρες και Αγωνιστικό Μέτωπο 1 έδρα. Είναι προφανές πως η συνεργασία Παρατάξεων με άθροισμα 

τουλάχιστον 11 εδρών (ελάχιστη πλειοψηφία σε 21 μελές Δ.Σ.) έχει Προεδρείο πλειοψηφίας και αυτό 

λέγεται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όχι πραξικόπημα. Αν υπήρχε πρόβλεψη στο Καταστατικό πως ο συν. 

Οφθαλμίδης πρέπει οπωσδήποτε να είναι  Πρόεδρος και οι υπόλοιποι να συμπληρώνουμε θα το 

συζητούσαμε, αλλά ευτυχώς για τους συναδέλφους και δυστυχώς για τον ίδιο, δεν υπάρχει. Ως 

πραξικόπημα θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί το γεγονός πως ενώ η Παράταξη του έλαβε 

εντολή από τους εργαζόμενους για 6 έδρες στο Δ.Σ., στη τελευταία συνεδρίαση μας δήλωνε πως η 

ομάδα του (!) έχει 7 ψήφους!!   Εννοούσε προφανώς το συνάδελφο που ανεξαρτητοποιήθηκε από 

την ΕΝΙΑΙΑ αλλά ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε δηλώσει πως μπήκε στην Δύναμης Ανατροπής. Ίσως 

βέβαια απλά να παραγνωρίσαμε το γεγονός πως για πολλούς από τη συγκεκριμένη Παράταξη 

θεωρείται πως δεν κάνουνε ποτέ πραξικοπήματα, αλλά  «μόνο επαναστάσεις» !!!  Ας είναι... 

Ψέμα 4ο 

Η υπερψήφιση των τριών μομφών στο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ προκαλεί αναστάτωση και αίσθημα 

ανασφάλειας αφού έγινε κατά τη διάρκεια του General Shutdown στις ΒΕΑ. 

Κατηγορηθήκαμε πως παρ’ ότι λειτουργήσαμε με απόλυτα καταστατικές διαδικασίες, προκαλούμε 

αναστάτωση στους συναδέλφους!! εννοώντας μάλλον πως τον κάθε συνάδελφο τον απασχολεί 

μόνο το ποιος θα είναι Πρόεδρος και όχι για το αν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι σε ένα Δ.Σ., 

που είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του ανά πάσα στιγμή και προς κάθε 

κατεύθυνση και να παλεύουν για λύσεις στα πολλά και καυτά προβλήματα των εργαζομένων που 

χρονίζουν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Παράταξη της Δύναμης Ανατροπής 

που ακόμα και πριν τη Συνεδρίαση όπου θα συζητούσαμε το θέμα των μομφών, είχαν ξαμοληθεί 

ολούθε, ζητώντας υπογραφές για να εκπέσει το Δ.Σ., για να πάμε σε εκλογές, για να «στηρίξουμε 

τον Παναγιώτη», για να «πέσουν οι πραξικοπηματίες» και ένα σωρό άλλα. Ζητούσαν υπογραφές 

σε λευκά χαρτιά, έστελναν δεύτερο και τρίτο συνάδελφο αν δεν έπαιρναν υπογραφή με τον πρώτο, 

ενώ έβαζαν άλλους να υπογράφουν 2 και 3 (!) φορές και ούτω  καθεξής.  Η ΜΟΝΗ αλήθεια τελικά 

είναι πως ΕΣΕΙΣ συνάδελφοι της Δύναμης Ανατροπής προκαλείτε αναστάτωση και ανησυχία.  

Έστω και τώρα σταματήστε. Το General Shutdown είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη, επίπονη και 

απαιτητική διαδικασία και έχουμε όλοι μας την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στους εργαζόμενους 

στηρίζοντας τους σε ότι χρειαστούν και όχι να τους αποπροσανατολίζετε επειδή χάσατε τις 

καρεκλίτσες σας στις οποίες νομίζατε πως ήσασταν οξυγονοκολλημένοι. 

 



Ψέμα 5ο και τελευταίο αλλά όχι έσχατο 

Οι 660 υπογραφές που μαζεύτηκαν μας φοβίζουν γι’ αυτό δε θέλουμε με τίποτα να κάνουμε 

εκλογές. 

Από τη στιγμή που παραλάβαμε το κείμενο μομφής προς όλο το Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ όπου ζητάει τη 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για ψηφοφορία με αυτό το ερώτημα, σεβαστήκαμε απόλυτα την 

επιλογή των συναδέλφων και κινήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονταν. Και αυτό έγινε 

ακόμα, αν και γνωρίζαμε εδώ και μέρες τον τρόπο και τη μεθόδευση του πως μαζεύτηκαν αυτές οι 

υπογραφές και με πόσα ψέματα. Δυστυχώς όμως, τόσο το αρμόδιο Υπουργείο, τόσο οι νομικοί μας 

σύμβουλοι, όσο και η πρακτική πολλών άλλων Σωματείων (ΠΕΠΕΚΟ, ΑΣΠΡΟΦΟΣ κ.α.) 

κατέστησαν σαφές πως Γενικές Συνελεύσεις τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και για όσο ισχύουν οι 

περιορισμοί που έφερε η πανδημία, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ. Το λέμε για μια ακόμη φορά 

μπας και επιτέλους γίνει αντιληπτό από όλους όσους έχουν κλειστά τα αυτιά τους και ορθάνοιχτα τα 

στόματα! Δεν έχουμε το δικαίωμα να εκθέσουμε το Σωματείο στον κίνδυνο να χρεωθεί πως, δεν 

σέβεται νόμους και διαδικασίες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και μάλιστα σε τόσο 

κρίσιμη συγκυρία, με την υγειονομική κρίση σε νέα ένταση και το General Shut Down των BEA σε 

πλήρη εξέλιξη… Μόνο τυχοδιώκτες θα μπορούσαν να βάλουν το Σωματείο μας σε τέτοιες 

περιπέτειες!!! 

Ας το καταλάβουν όλοι καλά!!! Το ΠΣΕΕΠ είναι και θα παραμείνει ΙΣΧΥΡΟ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ και 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, στηριζόμενο πάντα στους εργαζόμενους – μέλη του και στις 

αδιαπραγμάτευτες Δημοκρατικές του διαδικασίες. Πολύ θα θέλαμε να μπορούσαμε να πάμε σε 

Γενικές Συνελεύσεις και χτες αν γινόταν, γιατί τόσο ο αριθμός των υπογραφών που μαζεύονταν επί 

8 ημέρες, όσο και η ποιότητα και το ψεύτικο των επιχειρημάτων τους, θα αποκαλυπτόταν και θα είχε 

ήδη προδιαγράψει  και το αποτέλεσμα. Και αυτό θα γίνει σύντομα, για να αναδείξει όλες τις 

ΥΓΙΕΙΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ συνδικαλιστικές δυνάμεις της  εργασίας  στα  

ΕΛΠΕ ως ΚΥΡΙΑΡΧΟ και  ΜΟΝΟ ΝΙΚΗΤΗ. 

Ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώσει πως η Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία των 

εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, θα οδηγήσει το Συνδικάτο μας από θέση ευθύνης σε ΟΡΙΣΤΙΚΗ και 

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΡΗΞΗ με το φαύλο και παρηκμασμένο παρελθόν που η Δύναμη Ανατροπής 

εκπροσωπεί. 

Το ότι δεν μπορούμε να πάμε άμεσα σε διαδικασίες συνελεύσεων, μόνο το αφήγημα του σ. 

Οφθαλμίδη και της ομάδας βοηθά και όχι το ΑΥΡΙΟ που αργά ή γρήγορα θα έρθει και που δεν θα 

συμπεριλαμβάνει τη Δύναμη Ανατροπής σε αυτό. Το ΠΣΕΕΠ έχει ιστορία, έχει παρόν και θα έχει 

και μέλλον και η Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία το εξασφαλίζει! 

 


