
 

06/10/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα από την πρόταση μομφής και μετά συμβαίνουν 

απίθανα πράγματα. Οι συνάδελφοι του νέου πραξικοπηματικού Προεδρείου 

αρνούνται να υλοποιήσουν το καταστατικό έχοντας κάνει “ηλεκτροσυγκόλληση” στις 

καρέκλες τους, προφασιζόμενοι την υγεία των μελών του Σωματείου από τον Covid 

19. 

• Αλήθεια πως απαντάτε όταν έχει εκδοθεί πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Ν.4690/2020: Άρθρο 28 παράγραφος 2 όπου επιτρέπει την διεξαγωγή 

Γενικών Συνελεύσεων με την χρήση σύγχρονων Ψηφιακών μέσων 

απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. 

• Αλήθεια πως απαντάτε στο γεγονός ότι καθημερινά 10άδες Σωματεία στον 
Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (πολυπληθέστερα αριθμητικά από τον ΠΣΕΕΠ) 
κάνουν Γενικές Συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες;;; 

• Αλήθεια γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο σας, η Δημοκρατία των 12μελών 
του ΔΣ είναι ισχυρότερη από το Δημοκρατικό δικαίωμα των 660 συναδέλφων 
που έκαναν μομφή στο ΔΣ και ζητούν να εφαρμοστεί το καταστατικό μας;; 

Δεν μπορείτε ως σύγχρονοι Λουκασένκο να συμπεριφέρεστε αδίστακτα και κυνικά, 
πολύ γρήγορα  θα υποχρεωθείτε να κάνετε τις  προβλεπόμενες διαδικασίες. 
Η μόνη καθαρή λύση είναι οι εκλογές όπου ο μοναδικός κριτής όλων μας είναι οι 
συνάδελφοι μας. 
Σας παραθέτουμε τις απαντήσεις από την τελευταία ανακοίνωση των 
συσπειρωμένων.    "Ιδιοτελή παιχνίδια ψέματα και συκοφαντίες." 
Αυτά είναι τα φιλικά λόγια πού χρησιμοποίησαν οι ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ για να 
απαντήσουν  με  ψευδολογίες και να φανερώσουν τις ψευδαισθήσεις που τούς 
διακατέχουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την..... ψυχοθεραπεία.       
                                 
1.Όπως όλοι γνωρίζετε η θέση της παράταξης μας , εφόσον μας έγινε πρόταση 
μομφής από ΕΛΚΕ και ΣΚΕΕΠ ήταν αναλογικό διαπαραταξιακό προεδρείο μέχρι το 
τέλος του general shutdown στις ΒΕΑ και κατόπιν εκλογές . Αντί αυτού και μετά την 
πρόταση μομφής για όλα τα μέλη της Δύναμης Ανατροπής που ζήτησε ο Οφθαλμίδης, 



ο άνθρωπος που δεν μπορούσαν να "συμφωνήσουν" έκαναν ότι τους είπε!  Έτσι 
έπλασαν ένα σαθρό κατηγορητήριο με τις γνωστές προεκτάσεις. Για τούς 
ισχυρισμούς των, όσο αφορά τον Γ’ Αντιπρόεδρο και Ταμία είναι αστείοι. Οι δύο 
παραπάνω παραιτήθηκαν πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής του νέου προεδρείου. 
Οι  ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ φαίνεται  ξεχνούν ότι υπάρχουν και άνθρωποι  που τιμούν τα 
παντελόνια που φορούν και έκαναν λάθος, αν πίστευαν, ότι θα πουλούσαν την 
παράταξή τους για να πάρουν θέσεις σε ένα πραξικόπημα που είχε ξεκινήσει ενάμιση 
χρόνο πριν...     
   
2.Τα 500 ευρώ το μήνα για τον Π.Οφθαλμίδη (για την συμμετοχή του στην επιτροπή 
εργασιακών θεμάτων για ένα χρόνο),ήταν απόφαση του ΔΣ της εταιρείας που 
υπογράφηκε και από τα δύο μέλη μας Παπακωνσταντίνου και Παπαγιαννόπουλο 
(Πληρώνονται όπως είναι γνωστό για την συμμετοχή τους στο ΔΣ της εταιρείας).Το 
νέο σενάριο πού κυκλοφορεί δια στόματος των "παπαγάλων" που έχουν αναλάβει 
να ενημερώσουν ,είναι ότι "δεν είδαν κάτι οι εκπρόσωποι μας, γιατί αυτά που 
υπογράφουν είναι πολλά. Το οξύμωρο  είναι ότι ενώ οι ίδιοι τα ψήφισαν έλεγαν πως 
δεν γνώριζαν τίποτα και ήθελαν  ενημέρωση, τα συμπεράσματα δικά σας…. Εδώ όμως 
υπάρχει και το εξής παράδοξο, να κατηγορούν τον συνάδελφο Οφθαλμίδη ότι έκανε 
συναλλαγή ξεπουλήματος της ΕΣΣΕ που την συνυπέγραψε ο σημερινός πρόεδρος ως 
Γ.Γραμματέας τότε και την υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις ομόφωνα. Μάλλον οι 
Συσπειρωμένοι βρίσκονται σε τρικυμία  εν κρανίω. Πως αλλιώς να χαρακτηρίσει 
κάποιος τις ενέργειες τους…. Βέβαια για αυτό το θέμα θα λογοδοτήσουν στα 
Δικαστήρια.  
 
 3.Η διαδικασία της μομφής κατά των πέντε μελών του προεδρείου της ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ είναι πραξικοπηματικές πράξεις και αποστασία, γιατί ο σκοπός τους 
ήταν να πάρουν τις καρέκλες (όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια) και όχι γιατί 
συντελέστηκε κάποια ποινικά κολάσιμη πράξη. Άλλωστε στην τελευταία διαδικασία 
του Διοικητικού Απολογισμού το 84% των συναδέλφων ενέκρινε το έργο μας. Όπως 
επίσης το γεγονός ότι τα 20 στα 21 μέλη του ΔΣ ενέκριναν ομόφωνα (1 Λευκό του 
Αγωνιστικού Μετώπου) την νέα ΕΣΣΕ και τον Εσωτερικό  Κανονισμό. Ο σεβασμός στο 
Καταστατικού σίγουρα λέγεται ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
 
4.Το γεγονός ότι στήσατε την πρόταση μομφής στο ξεκίνημα του General Shut Down 
δείχνει το σχεδιασμό  και τούς  στόχους σας. Σήμερα που έχετε αγνοήσει το ηθικό 
μέρος (υπάρχει και αυτό),οι συνάδελφοι  μας αυτό που συζητούν είναι το πούλημα 
αξιών  για τις θέσεις ώστε να γραφεί στο βιογραφικό κάποιων “η μεγάλη επιτυχία “  
,για να δώσει ώθηση σε άλλα αξιώματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά η επιμονή τους 
να μας ‘’σώσουν” τώρα που είναι όλα λυμένα και υπάρχει εργασιακή ειρήνη. 
 
5.Όσο αφορά το σύνολο των υπογραφών δείχνει το μέγεθος της προδοσίας και πως 
το βλέπουν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα που ανήκουν. Γιατί όπως φάνηκε 
καθαρά ,δεν υπέγραψαν μόνο μέλη της Δύναμης Ανατροπής αλλά και συνάδελφοι 
άλλων παρατάξεων που έχουν κρίση, άσχετα με  το τι θα ψηφίσουν στις εκλογές.  
Πραγματικά καθημερινά δεκάδες Σωματεία στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα 
πραγματοποιούν Γενικές Συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες. Άλλωστε έχει φροντίσει για 
αυτό η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Ν.4690/2020 Άρθρο 28 Παράγρ.2  



Είναι αλήθεια ότι η τεχνολογία δίνει αυτή την δυνατότητα εν μέσω Covid 19. Βάσει 
του Καταστατικού μας η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται με την 
ψηφοφορία  στις εκλογές που την ακολουθούν, με συμμετοχή 50% συν ένα. 
Παράδειγμα πρόσφατο δικό μας, η διαδικασία για την επικύρωση της σύμβασης μια 
βδομάδα πριν το lockdown, αν θυμούνται κάποιοι. Εν κατακλείδι φαντάζονται ένα 
αύριο χωρίς την ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ , αγνοώντας την δυναμική που έχει και 
ελπίζουν ότι με τα λιβελογραφήματα θα αλλάξουν γνώμη στους εργαζόμενους.  
 
Την απάντηση θα την δώσουν οι συνάδελφοι-σες που έχουν μνήμη , κρίση και θα 

εμπιστευτούν το μέλλον τους σε αυτούς που κλείνουν τις συμβάσεις χωρίς 

απώλειες εν μέσω ύφεσης και όχι σε εκείνους που κάνουν τους επαναστάτες όταν 

είναι όλα τακτοποιημένα… 

 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ ΕΛ.ΠΕ 

 

 

 

 

 


