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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, -οι 

Σήμερα ήταν η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει οι 660 
συνάδελφοι μετά την αναβολή της προσωρινής διαταγής στις 7/10/2020, η οποία 
παρέπεμψε στην σημερινή διαδικασία ύστερα από την μη συμμόρφωση των 
Πραξικοπηματιών να εφαρμόσουν το Καταστατικό. 

Το Δικαστήριο σήμερα 20/01/2021 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της 
άρνησης των Πραξικοπηματιών να παρευρεθούν ως όφειλαν. 

Η πλευρά των 660 συναδέλφων με δήλωση της χθες 19/01/2021 στην γραμματεία 
των δικαστηρίων προσήλθε εκφράζοντας την βούληση της στο να γίνει η συζήτηση 
των ασφαλιστικών μέτρων όπως είχε οριστεί σε αντίθεση με τους πραξικοπηματίες-
αρνητές της Δημοκρατίας και του Καταστατικού, οι οποίοι δεν προσήλθαν 
φοβούμενοι την απόφαση της Δικαιοσύνης που θα τους υποχρέωνε να εφαρμόσουν 
το Καταστατικό. Άλλωστε μετά τις νέες εξελίξεις και μετά την ψήφιση του νέου Νόμου  
λόγω Covid-19, ξεπερνιούνται τα προβλήματα και τα θέματα για τις διαδικασίες των 
Γενικών Συνελεύσεων και με Ηλεκτρονικά μέσα. 

Συναδέλφισσες, -οι 

Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά περίοδο αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή όσο 
αφορά τα πρωτόγνωρα τεκταινόμενα στο σωματείο μας. 

Μετά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης μας (από 
μέρους τους), σήμερα έφτασε η ώρα της αλήθειας και των επιχειρημάτων στο 
δικαστήριο όπου δυστυχώς δεν προσήλθαν όχι λόγω Covid-19, αλλά λόγω της 
αλαζονείας της εξουσίας και του γκεμπελισμού που τους διακρίνει, γυρνώντας την 
πλάτη στην δικαιοσύνη, θέτοντας την Δημοκρατία σε καραντίνα. 

Η Δημοκρατία είναι το πιο δύσκολο πολίτευμα διεθνώς και εάν δεν υπάρξει η ορθή 
λειτουργία της μπορεί να μετατραπεί σε κάτι επικίνδυνο… 

«Η εσκεμμένη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης ισοδυναμεί με άρνηση 
απονομής Δικαιοσύνης» 

Η μομφή των 660 συναδέλφων κατά των σημερινών συνομοσιολόγων-
πραξικοπηματιών, βάση Καταστατικού μπορεί να μην συζητήθηκε ακόμη σε κάποια 
αίθουσα δικαστηρίου, διότι γνωρίζουν πολύ καλά ποια θα είναι η απόφαση, 
κερδίζοντας έτσι χρόνο. Είμαστε όμως σίγουροι ότι όλες αυτές οι πρωτόγνωρες για 
την ιστορία του σωματείου μας πρακτικές, έχουν την κατακραυγή των συναδέλφων 
και η απάντηση τους θα είναι καταπέλτης.  

Τους παραδίνουμε στην κρίση σας…                                         
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