
 

25/02/21 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες-οι, 

Όπως όλοι γνωρίζουμε με βάσει το καταστατικό μας εντός του Φεβρουαρίου είθισται να 

πραγματοποιείται ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Σωματείου μας.  

Δυστυχώς για όλους μας άλλη μια δημοκρατική διαδικασία, πέραν της μομφής των 660 

υπογραφών με θράσος παρακάμπτεται συνειδητά φιμώνοντας και εξοργίζοντας τους 

συναδέλφους αλλά και ευτελίζοντας το θεσμό του ΠΣΕΕΠ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ δεν είμαστε άξιοι τέτοιας μεταχείρισης 

μιας και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον έχει αργήσει η μετάβαση στη Δημοκρατία.  

Λυπούμαστε που το λέμε αλλά η κατηφόρα αυτή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην 

καθεστωτική ηγεσία-συμμαχία του  ολιγαρχικού προεδρείου που κινείται χωρίς πυξίδα, 

χωρίς σχέδιο, χωρίς πρωτοβουλίες, χωρίς συναίσθηση του ρόλου της και τελικά όπως 

διαπιστώσαμε τις τελευταίες μέρες χωρίς να μπορεί να φέρει κανένα θετικό αποτέλεσμα. 

Τους τελευταίους μήνες υπoστήκαμε ντροπιαστικές για τον θεσμό του Σωματείου μας 

ενέργειες που δυστυχώς στερούνται ήθους και αξιών, από “συναδέλφους” που όπως 

διαπιστώσαμε όλοι διαθέτουν το ελάχιστο των προσόντων που απαιτεί η ιδιότητα ενός 

συνδικαλιστή. 

Κύριοι σας χωρίζει μια άβυσσος από την πραγματικότητα και η φαιδρότητα πρέπει 

κάποια στιγμή να σταματήσει. 

Δυστυχώς στην συνείδηση όλων μας μέρα με την ημέρα καταγράφεστε ως μια λευκή 

σελίδα, ενός παλαιού αντιδημοκρατικού σκηνικού που οφείλει πλέον από αυτοσεβασμό 

να κλείσει τον κύκλο του ! 

Το γεγονός ότι δεν σέβεστε το Καταστατικό μας σας καθιστά το λιγότερο επικίνδυνους 

για την σωστή Δημοκρατική λειτουργία αυτού του Ιστορικού Σωματείου που δυστυχώς 

με τις πράξεις σας το ευτελίζετε καθημερινά. 

Επίσης είναι υποκριτικό το να συνεχίζουν Δημοκρατικά να γίνονται καθημερινά στο 

Πανελλήνιο Γενικές Συνελεύσεις και Εκλογές και εσείς να ζείτε στην δική σας γυάλα, να 

εθελοτυφλείτε και να επικαλείστε τον COVID-19 παρότι υπάρχει και Νόμος πλέον που 

λύνει τα θέματα αυτά. 

Για να κλείσουν οι πληγές του διχασμού που τόσο ανεύθυνα και τυχοδιωχτικά ανοίξατε 

μέχρι και στις δικές σας παρατάξεις πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε το σωστό και να 

διαλέξετε το δρόμο της δημοκρατίας. Να γίνουν εκλογές, να δείξετε σεβασμό στο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου....ακόμα και αν δε σημαίνει τίποτα για σας…σημαίνει τα 

πάντα για όλους εμάς! 
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