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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

  Χθες  πραγματοποιήθηκε στα  δικαστήρια  της Σχολής  Ευελπίδων  η  διαδικασία  

στην  οποία  έσυρε  το Σωματείο μας  η  παράταξη  της  Δύναμης  Ανατροπής.  Το  

Δικαστήριο με  απόφασή  του,  απέρριψε  τα  αιτήματά  τους  για  άμεση  διενέργεια  

Γενικής  Συνέλευσης, με  ηλεκτρονικά  μέσα μόνο!! και  το  μπλοκάρισμα  της  λειτουργίας  

του  Σωματείου  (σε  αυτή  τη  δύσκολη συγκυρία)  μέχρι  να  πραγματοποιηθεί  η  Γενική  

Συνέλευση.  Απέρριψε  δηλαδή  και το  αίτημα  τους,   να μην  μπορεί  το Σωματείο  να  

κινηθεί  οικονομικά  και  κυρίως  να  μην μπορεί  να  παρεμβαίνει  στην  Εταιρεία  και  όπου  

αλλού  χρειαστεί  για  τα προβλήματα  των  εργαζομένων!!!  Η  χαρά  δηλαδή  του  κάθε  

Εργοδότη  (Διοίκηση  ΕΛΠΕ,  εργολάβοι  κτλ.).   Τέλος  όρισε  τακτική  δικάσιμο  την  20η 

Ιανουαρίου  2021  για  την  τελική  εκδίκαση. 

Οι  συνάδελφοι  ξέχασαν  όσα  έλεγαν  και  έγραφαν  για  την  κρισιμότητα  του  

Shutdown  των  ΒΕΑ  αλλά  και  τις  ομόφωνες  αποφάσεις  για   το  ρόλο  του  Σωματείου.  

Ξέχασαν  όσα  έλεγαν  και  έγραφαν  για  Συνέλευση  με  φυσική  παρουσία,  την  οποία  δεν  

ανέφεραν καθόλου  στο  δικαστήριο (!!!),  αποδεικνύοντας  ότι  γνώριζαν  από  την  αρχή  

πως  όσα  δήλωσε  το  Σωματείο,  ο  ΕΟΔΥ, το  Υπουργείο, η  ΓΣΕΕ, η  ΠΟΕ  και  τα  

Εργατικά  Κέντρα   ήταν  σωστά !!!    Αποδείχθηκε  ότι  όλα  όσα  έλεγαν  και  έγραφαν  ήταν  

μόνο  για  να  αποπροσανατολίσουν  και  να  αναστατώσουν  τους  εργαζόμενους,  

δημιουργώντας  ψεύτικες  εντυπώσεις!!  Μία  τακτική  που  τους  είναι  ιδιαίτερα  προσφιλής!!   

Τώρα  ζητάνε  μόνο  τηλεδιάσκεψη !!  Και  φυσικά  άρχισαν  ξανά  τα  ψέματα  και  τις  

προσβολές  για  το  τι  θέση  πήρε  το  Σωματείο  στο  Δικαστήριο.  Για  δήθεν  «αγράμματους  

εργάτες»  και  άλλα  απίστευτα  και  άκρως  προσβλητικά  για  όλους  τους εργαζόμενους  

στα  ΕΛΠΕ.  Έχουν  χάσει  την  ψυχραιμία  τους  και  δεν  σέβονται πλέον  τίποτα!!   

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Το  Προεδρείο  έχοντας  την  ευθύνη  της  λειτουργίας  του  Σωματείου,  αλλά  και  της  

υπεράσπισης  των  μελών  του,  είναι  υποχρεωμένο  να  απαντήσει  για  να  βάλει  τέλος  σε 

αυτόν  τον  κατήφορο.    Οφείλει   να  πάρει μέτρα  απέναντι  σε  όσους  (εκλεγμένους  ή  μη)  

βάζουν  εμπόδια  στη  λειτουργία  του,  εκθέτοντας  θεσμούς  και  ανθρώπους με  ψέματα  

και  προσβολές.    

 Για  την  αποκατάσταση  της  αλήθειας :   

Για  εμάς  είναι  τίτλος  τιμής  η  λέξη  εργάτης – εργαζόμενος.  ΠΟΤΕ  δεν  

αναφέρθηκαν  στο  εν  λόγω  δικαστήριο  λέξεις  όπως  «αγράμματοι, ανίκανοι» κ.α.  που  με  

χυδαίο  τρόπο  διακινούν  «στελέχη»  της  Δύναμης  Ανατροπής.   
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Ας  καταλάβουν  επιτέλους  όλοι  πως  άλλο  είναι  να  «παρακολουθείς  μία  Συνέλευση 

μέσω  τηλεδιάσκεψης»,  όπως  γράφουν  στην  ανακοίνωσή  τους  και  άλλο  να  συμμετέχεις  

ουσιαστικά  με δυνατότητα  παρέμβασης,  αντιπαράθεσης  θέσεων  και  ψηφοφοριών  

(αδιάβλητων, μυστικών),  πριν καταλήξουμε  στην  τελική  ψηφοφορία,  κάτι  που  δεν  

εξασφαλίζει  κανένα  facebook  ή  youtube.   Είναι  δε  ευθύνη  του  Σωματείου  να  

εξασφαλίσει  σε  όλα  τα μέλη  του  να  συμμετέχουν  απρόσκοπτα  στη  Συνέλευση.  Σε  

περίπτωση  που  κάποια μέλη  αποκλειστούν  από  αυτό  τους  το  δικαίωμα,  με  ευθύνη  

του   Συνδικάτου  και  του  τρόπου  που  οργάνωσε  τη  διαδικασία, υπάρχει  και  θέμα  

νομιμότητας  της  όποιας  απόφασης  παρθεί !!   

Σε  ότι  αφορά  τα  περί   «πραξικοπηματιών»,  θέλουμε  να  τους   ενημερώσουμε  για  

μία  ακόμα  φορά…  Το  Δ.Σ. εκλέγεται  από  τους  όλους  τους  εργαζόμενους,   αποτελείται  

από  21  μέλη  με  ίσα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  και  το  οποίο  αποφασίζει  για  την  

Εκτελεστική  Γραμματεία  με  11  ψήφους  κατ΄ ελάχιστον.  Αυτό  που  έγινε  στο  Δ.Σ  στις  

07/09/20,  ήταν   απόλυτα  καταστατική  και  δημοκρατική  διαδικασία!!  Ας  το  

καταλάβουν  καλά  οι  συνάδελφοι  της  Δύναμης  Ανατροπής,  πως  με  6  έδρες  δεν  μπορείς  

να  απαιτείς  να  είσαι  αιωνίως  Πρόεδρος.  Πόσο  μάλλον  να  χαρακτηρίζεις  ένα  Προεδρείο  

που  στηρίζεται  από  12  μέλη  του  Δ.Σ. «πραξικοματίες» !!!!  Λίγη  ντροπή  δεν  βλάπτει… 

 Τέλος,  γίναμε  μάρτυρες  μίας  ακόμα  πρωτόγνωρης  και  άθλιας  κίνησης  του  

Επικεφαλής  της  Δύναμης  Ανατροπής.  Έστειλε  εξώδικα  με  απειλές  και  ψέματα  σε    

μέλη  του  Προεδρείου,  αλλά  και  σε  εργαζόμενους  που  δεν  είναι  καν  στο  Δ.Σ., 

προσπαθώντας  να  στοχοποιήσει,  εκφοβίσει και προσβάλει,  όποιον  έχει  αντίθετη γνώμη,    

για να  δικαιολογήσει  τα  αδικαιολόγητα.   

 Δηλώνουμε προς  κάθε  κατεύθυνση,  πως  δεν  θα  επιτρέψουμε  να  συνεχιστεί  

αυτός  ο κατήφορος.  Δεν  θα  επιτρέψουμε  να  εκφυλίζονται   διαδικασίες  του  Σωματείου  

με  ψέματα  και  προσβλητικά  σχόλια  στο  facebook.  Να  είναι  βέβαιοι  όλοι  πως  το  

Σωματείο  θα  φροντίσει  να μπουν  οι  υπεύθυνοι – ανεύθυνοι  μπροστά  στις  ευθύνες  τους  

και  στα όσα  ορίζουν νόμοι  και  διαδικασίες.   

 Οφείλουμε  να  προστατέψουμε  τον  κάθε  εργαζόμενο  αλλά  και  το Σωματείο  μας,  

από κάθε  προσπάθεια  σπίλωσης  της  υπόληψης  και  της  αξιοπρέπειάς  τους  καθώς  και  

της  ακύρωσης  της  αλληλεγγύης,  της  ενότητας  και  της  συσπείρωσης  των  εργαζομένων  

στο  Σωματείο,  αφού  είναι  το  μόνο  όπλο  και  η  μόνη  προϋπόθεση  για να  

υπερασπιστούμε  δικαιώματα  και  κατακτήσεις  που  με  αγώνες  πετύχαμε  όλοι  μαζί  στα  

χρόνια  που  πέρασαν.  

 Συνεχίζουμε  να  υλοποιούμε  τις  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  για  το  Shutdown σε ΒΕΑ και  

PP/ΒΕΘ και  τον  αγώνα  μας  να  δίνουμε  λύσεις  στα προβλήματα  των  εργαζομένων. 
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