
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 

για μια 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
των Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ 

14/10/20 

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε 

 

Ο  χορός  των  δικαστηρίων, που  με  απόλυτη  ευθύνη  της  Δύναμης  Ανατροπής  άνοιξε,  έφερε 

ήδη  τα  πρώτα  αποτελέσματα  αλλά  ευτυχώς  για  το  Σωματείο  μας,  όχι  στην  «τυχοδιωκτική»  

κατεύθυνση  που  οι  συγκεκριμένοι  ανεύθυνοι  συνδικαλιστές  ήθελαν  και  ποθούσαν.   

Το  δικαστήριο  απέρριψε  στο  σύνολό  τους  τα περιοριστικά  μέτρα  με  τα  οποία  επιθυμούσαν  

να μπλοκάρουν  το  συνδικάτο  μας,  με κίνδυνο να   αφήσουν  τους  συναδέλφους  μας  έρμαια  

στις  ορέξεις  οποιουδήποτε  ήθελε  να  το  εκμεταλλευτεί.  Το  γιατί  ο  επικεφαλής  της  

συγκεκριμένης παράταξης  αρνείται  να  το  δεχτεί,  μας  είναι  αδιάφορο,  ούτε  δηλώνουμε  αρμόδιοι  

να  το  αναλύσουμε.    

Επίσης, φέρνοντας  ως  αίτημα  στην  εν λόγω  δικαστική  διαδικασία  μόνο  τη  διεξαγωγή  

ηλεκτρονικής  Γενικής  Συνέλευσης!!!   και  την  ηλεκτρονική  ψηφοφορία,  όχι  μόνο  γελοιοποιήθηκαν  

αλλά  και  επιβεβαίωσαν  την απόλυτη  έλλειψη  οποιαδήποτε  συνδικαλιστικής  παιδείας  και  την  

απίστευτη  ένδεια  λογικής  ως  προς  την υγιή  λειτουργία  ενός  πρωτοβάθμιου  επιχειρησιακού  

Σωματείου  σαν  το  ΠΣΕΕΠ.   

Εγκλωβισμένοι  στη  δική  τους «άριστη – ηλεκτρονική»  λογική,  δεν  έχουν καταφέρει  ακόμα  να  

μας  εξηγήσουν,  πως  αισθάνονται  όταν  λειτουργούν  σαν  τον  Δούρειο  Ίππο  του  ΣΕΒ.  Γιατί  

πέρα  από  το ότι  δεν  υπάρχει  ακόμα  υποδομή  που  να  εξασφαλίζει  νομιμότητα  αλλά  και  

ουσιαστική  συμμετοχή  σε  ηλεκτρονικές  συνελεύσεις  και  ψηφοφορίες,  εύκολα  κανείς  

καταλαβαίνει ότι  τόσο  με  τις  ηλεκτρονικές  συνελεύσεις  και  ψηφοφορίες  όσο  και με  την  

ισοπέδωση  του  Ν. 1264,  τους  δύο διακηρυγμένους  στόχους  της  κυβέρνησης που προωθούνται  

πλέον  για  υλοποίηση,   που  το Υπουργείο  εκβιαστικά  και  διλληματικά  προωθεί, το  

συνδικαλιστικό κίνημα  αναγκάζεται  να  δώσει  στην  ουσία  μάχη  επιβίωσης.   Γι΄ αυτό  επίσης  το  

λόγο,  τόσο  η  ΓΣΕΕ  όσο  και  τα Εργατικά  Κέντρα  και  η  Ομοσπονδία  μας,  παρενέβησαν  

ενώπιον  της  δικαστού  που  αποφάσισε  η  εκδίκαση  των  ασφαλιστικών  μέτρων  που  οι  τέσσερις  

συνάδελφοι  ζητούσαν  διακαώς  να  γίνουν  άμεσα,  να γίνει  στις  20/01/21.   

Αλήθεια  συνάδελφοι  της  Δύναμης  Ανατροπής,  ποιος  σας  έδωσε  το  δικαίωμα  να  χρησιμοποιείτε  

με  αυτό  τον  τρόπο  τις  υπογραφές  των  660  συναδέλφων  που  καταστατικά  ζητούσαν  τη  

διεξαγωγή  Γενικής  Συνέλευσης  και  να  γράφετε  στην  ανακοίνωσή  σας,  πως  «οι  660  πήγαν  

το Σωματείο  μας  στα  δικαστήρια»  και  όχι  αυτό  που πραγματικά ισχύει, ότι δηλαδή  τέσσερις  

μεμονωμένοι  συνάδελφοι  τους  οποίους  βάλατε να  χρησιμοποιούν  τις  υπογραφές  για  

μικροπαραταξιακές  σκοπιμότητες;  Πόσο  πολύ  προσβάλλετε  τη  βούληση  των  εργαζομένων;;  

Πόσο  πολύ  εκφυλίζετε  διαδικασίες  δημοκρατικές  που  κράτησαν  το  Σωματείο  μας  όρθιο  και 

ισχυρό  σε  δύσκολους  καιρούς;;  Και  η  ντροπή  ΝΤΡΑΠΗΚΕ!! 

Σε ότι  αφορά  τη  βιομηχανία  εξωδίκων  και  απειλών  μηνύσεων  για  συκοφαντική  δυσφήμιση  

που  ο  δικομανής  συνάδελφος  Οφθαλμίδης  προωθεί,  ας  αποφασίσει  πρώτα  τι  ακριβώς  θα  

υποστηρίξει  στις  δικαστικές  αίθουσες.  Στο  Δ.Σ.  μας  έλεγε  ότι  όλοι  το  ξέραμε  για  την  αμοιβή  

του,  στον  κόσμο  έλεγε ότι  ποτέ  δεν  τα  έπαιρνε,  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  γίνονταν  

αναφορές  ότι  τα μισά  τα έπαιρνε  αναδρομικά  και  τα  άλλα  μισά  ανά  μήνα,  ενώ  στο  εξώδικο  

που  απέστειλε  σε  11  συναδέλφους,  μέλη  του  Δ.Σ.  και  μη  (!!!),   ακολουθώντας  την  πάγια 

τακτική  του  να  διαστρεβλώνει  τα  πραγματικά  γεγονότα,   δηλώνει  «ρητά  και  ηχηρά»  ότι  δεν  

έχει  εισπράξει  το  ποσό  των  6.000  ευρώ  για  τη  διαπραγμάτευση  της  τρέχουσας  ΕΣΣΕ !!!!!     

Ουδέποτε  έγινε  τέτοια  αναφορά  ή έστω υπονοήθηκε  σε  Δ.Σ. ή  σε  ανακοίνωση.   Αλλού  ήταν  

και  είναι  το  πρόβλημα,  ότι  δηλαδή  ποτέ  δεν  ενημέρωσε  (ως όφειλε)   για  την  αμοιβή  που  



λάμβανε  σαν  Πρόεδρος  του  ΠΣΕΕΠ,  στην  Επιτροπή  Εργασιακών  Θεμάτων  που  συμμετείχε,  

κάτι   το  οποίο  με λεκτικές  ακροβασίες  και  αλχημείες  αποφεύγει  να  αναφέρει. 

Οι θέσεις  που  κατά  καιρούς  εκφράζει  καθώς  και  οι  συνεχείς  του  αναφορές  σε  

«πραξικοπηματίες»  και  «πραξικοπηματικό  προεδρείο»,  θα  μείνουν  στην  ιστορία  του  

συνδικαλισμού  στα  ΕΛΠΕ  ως  μονάδα  μέτρησης  θράσους,  αμετροέπειας  και  

συκοφαντίας.  Η  συνέχεια  θα  δοθεί  στις  «αγαπημένες»  του  δικαστικές  αίθουσες,  όπου  θα  

αναγκαστεί  να  απολογηθεί  για  το  ότι  χαρακτηρίζει  διαδικασίες  απόλυτα  καταστατικές  και  

δημοκρατικές,  ως  πραξικόπημα!!    

 

Συναδέλφισσα,  Συνάδελφε 

Η  ολομέτωπη  επίθεση  που  το  συνδικαλιστικό  κίνημα  δέχεται  στο  σύνολό  του,  ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  

ΝΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ 

Η λογική  της  εξ΄ αποστάσεως  συμμετοχής,  με ότι  αυτό  συνεπάγεται  στη  λειτουργία  των  

συνδικαλιστικών  θεσμών  και λειτουργιών,  ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΠΕΡΑΣΕΙ 

Η  μεθόδευση  του  να μην  υπάρχει  πια  δυνατότητα  εκπροσώπησης  των  εργαζομένων  απέναντι  

στις  επιδιώξεις  εργοδοτών  και  τυχοδιωκτών  παραγόντων – εργατοπατέρων,   ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  

ΠΕΡΑΣΕΙ 

Η  κατάρρευση  των  κατοχυρωμένων αξιοπρεπών  εργασιακών  σχέσεων,  οι  απλήρωτες  

υπερωρίες,  η  «ευελιξία» στην  εργασία,  ΔΕΝ  ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

Η  ποινικοποίηση  της  συνδικαλιστικής  δράσης,  η  ανελευθερία  στην  έκφραση  και τον  

αυτοπροσδιορισμό,  η  απειλή  για  δικαστήρια, μηνύσεις  και  καταδικαστικές  αποφάσεις,  ΔΕΝ 

ΠΡΕΠΕΙ  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΘΑ   ΠΕΡΑΣΕΙ   

Η  Συμμαχία των  δυνάμεων  της εργασίας  θα το αποτρέψει.  Μια  Συμμαχία  όλων  των  

εργαζομένων, Ισχυρή,  Διεκδικητική,  Αποφασισμένη,  που θα στέκεται  εμπόδιο  στα  σχέδιά  

τους.    Εσείς  συνάδελφοι  της  Δύναμης  Ανατροπής  δυστυχώς,  έχετε  επιλέξει  για λόγους ξένους  

προς  τα  συμφέροντα  των  εργαζομένων,  να  ταχθείτε  με τη  πλευρά  της  εργοδοσίας.    

 

 

 

 

 

 

 


