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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, -οι 

Την  Τετάρτη 07/10/20  συζητήθηκαν στα δικαστήρια  της  Ευελπίδων  τα  

ασφαλιστικά μέτρα (προσωρινή διαταγή) που  κατέθεσαν οι  660  συνάδελφοι  για 

την  πραγματοποίηση  της  Γενικής Συνέλευσης  που  ζήτησαν  βάσει  του  άρθρου  

11  του  καταστατικού  του  ΠΣΕΕΠ  και  την  οποία αρνήθηκε  το σημερινό 

πραξικοπιματικό  Προεδρείο  να  κάνει,  επικαλούμενο τον  Covid 19.  Το  δικαστήριο  

δεν  έβγαλε  καμία απόφαση  και  παρέπεμψε  να  εκδικαστεί  η  υπόθεση  

στην  τακτική  δικάσιμο των  ασφαλιστικών μέτρων  στις  20/01/21.  Κατά  

τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  παρενέβησαν  υπέρ  των  πραξικοπιματιών  η  ΓΣΕΕ,  

η  ΠΟΕ και  το  ΕΚΕΔΑ.  Και  αναρωτιόμαστε  άραγε  αν  τα δευτεροβάθμια  όργανα  

και  η  τριτοβάθμια  οργάνωση  προτρέπουν  με  τις παρεμβάσεις  τους  στο  να μην  

σεβόμαστε το  καταστατικό  και  τους  νόμους.   

Οι  πραξικοπιματίες  αντί  να  ντρέπονται  που  δεν  σέβονται  το καταστατικό  

και  τους  660  συναδέλφους  που  υπέβαλαν  πρόταση  μομφής,  πανηγυρίζουν  

(γιατί άραγε;;) αφού  το  δικαστήριο δεν έβγαλε καμία  απόφαση  που να τους  

δικαιώνει.  Σε καμία  περίπτωση  δεν  τους  είπε  ότι  καλά  κάνουν  και δεν  κάνουν  

Γενική  Συνέλευση.  Το  μόνο που κέρδισαν  είναι  τρεις μήνες  χρόνο  για να  

συνεχίσουν  να  είναι  γαντζωμένοι  στις  καρέκλες  τους.   Είναι  ντροπή  να  

επαίρονται  για  τη μομφή  που  έκαναν  στην  πρώτη  παράταξη,  τη  ΔΥΝΑΜΗ  

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ,  μία  παρέα  των  12  μελών  του  Δ.Σ.  που  εξελέγησαν  πριν  από  

2,5  χρόνια  και  να  μην  σέβονται  τις  660  υπογραφές  των  συναδέλφων  που 

μαζεύτηκαν  πριν  ένα μήνα.   

 Όπως  επίσης  είναι  ΝΤΡΟΠΗ  και  ΑΙΣΧΟΣ  να δηλώνουν  στη  διαδικασία  

της  προσωρινής  διαταγής  δημόσια  ο Πρόεδρος  και  ο  Γεν.  Γραμματέας  ότι  οι  

εργαζόμενοι  «είναι  εργάτες  και  δεν  δύναται  να  χρησιμοποιήσουν  την  τεχνολογία 

(δηλαδή ότι είναι αγράμματοι  αλλά  κατά  τα άλλα  δουλεύουν  στα  διυλιστήρια  

που  υπάρχει  υψηλή  τεχνολογία).  Ο πανικός  τους  δεν  έχει  τέλος.  Στις  τεράστιες  

προσπάθειες  που  καταβάλουν  για  να  μην  κάνουν  γενική  συνέλευση  έχουν  

επιστρατεύσει  τα  πάντα.  Στην  αρχή  επικαλούνταν  τον  Covid 19  και  τις  

απαγορεύσεις  του  ΕΟΔΥ  που  δεν  τους  αφήνει  να κάνουν  γενική  συνέλευση.  

Αργότερα  και  μετά  την πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου, όπου  επιτρέπονται  οι  

γενικές  συνελεύσεις  με ηλεκτρονικά  μέσα  και  καθημερινά  δεκάδες  σωματεία  σε  

ιδιωτικό  και  δημόσιο  κάνουν  γενικές  συνελεύσεις  με ηλεκτρονικά  μέσα,  τότε  

δήλωναν  ότι  το  σωματείο  δεν  διαθέτει  τα μέσα  και  δεν μπορεί  να 

πραγματοποιήσει  γενική  συνέλευση  με αυτό  τον  τρόπο.  Προσέβαλαν  το  



μορφωτικό  επίπεδο  των  εργαζομένων  στα  ΕΛΠΕ.  Πραγματικά  είμαστε  περίεργοι  

να  ακούσουμε  τι  άλλο  θα πουν  και  θα  χρησιμοποιήσουν  προκειμένου  να μη  

συρθούν  σε  εκλογές.   

 Οι  πράξεις  τους  αυτές  είναι  παράνομες,  πραξικοπιματικές  και  σαν  

τέτοιες  θα  κριθούν  στην  ώρα  τους. 

 Οι  συνάδελφοι  είναι πολύ  θυμωμένοι  από  αυτές  τις  συμπεριφορές  και 

λειτουργίες  τους και  όταν  τους  δοθεί  η  δυνατότητα  να  εκφραστούν,  θα  νιώσουν  

πραγματικά  την  οργή  τους.   

Όσον  αφορά  τις  απειλές  τους  σε  συναδέλφους  που  είναι αντίθετοι  με  

τις  απόψεις  και  τις  πράξεις  τους,  δεν  πιάνουν  γιατί  αυτές  είναι  πρακτικές  που  

εφαρμόζονταν  την  εποχή  του συνδικαλισμού  της  τραγιάσκας.   

Τέλος  σε ότι αφορά  τα  εξώδικα  που  εστάλησαν  από  τον  επικεφαλής  της  

παράταξής  μας  για  τη  συκοφαντική  δυσφήμιση  προς  το  πρόσωπό  του,  

καταλαβαίνουμε  τον  πανικό  τους  αλλά  ας  πρόσεχαν  όταν  ξεστόμιζαν  βρωμιές  

εναντίον  του.  Ευτυχώς  που  πέραν  από  τους  μάρτυρες  υπάρχουν  

καταγεγραμμένες  και  στις  ανακοινώσεις  τους  και  στην  πρόταση  μομφής  που  

έκαναν.   Η  συνέχεια  λοιπόν στις  δικαστικές  αίθουσες  για  να  διδαχθούν  ότι  η  

αξιοπρέπεια  και  οι  αξίες  είναι  πάνω  από  όλα.  Και  δεν μπορούν  να  εκφυλίζουν  

ανθρώπους  και  συνειδήσεις  στο  βωμό  των  κομματικών  και  προσωπικών  

εμπαθειών.   

Δηλώνουμε  ότι  σε  κάθε  περίπτωση  δεν  θα  σταματήσουμε  να  

αγωνιζόμαστε μέχρι  να  αποκατασταθεί  η  δημοκρατία  και  η ελευθερία  στα  ΕΛΠΕ.  

Να  είστε  σίγουροι  ότι όταν  έλθει  η  ώρα  θα μας κρίνει  όλους  ο  μοναδικός  κριτής  

μας  που  δεν  άλλοι  από  τους  συναδέλφους  μας.  
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