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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Ο τσαρλατανισμός έχει γίνει πλέον το απόλυτο συστατικό στοιχείο του Προεδρείου του Σωματείου μας 
αφού: “η εργατικότητα, η αξιοπρέπεια, η συνείδηση καθήκοντος και ευθύνης, έχουν εκλείψει και δεν 
υπάρχουν πια”. 
Πως μπορεί να αναγνωρίζεται τεκμήριο αξιοπιστίας και σεβασμού στις δημοκρατικές αξίες σε μια παράταξη 
που δεν υπάρχει αντιδημοκρατικό εργαλείο που δεν έχει χρησιμοποιήσει για να πλήξει τους αντιπάλους της 
για να εδραιώσει τη θέση της.  
Ψάξαμε ενδελεχώς στους πίνακες του Οικονομικού Απολογισμού να δούμε αν υπάρχει κάποιος εξωτερικός 
συνεργάτης (π.χ. ο τεράστιος Μάρκος Σεφερλής) ο οποίος βοηθάει ή και συντάσσει ο ίδιος τις Ανακοινώσεις 
της παράταξης της Δύναμης Ανατροπής. Κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από τους κωδικούς και τα νούμερα 
επομένως προτείνουμε στον ευφυέστατο συντάκτη των ανακοινώσεων να αλλάξει ρότα διότι αδικείται 
πραγματικά. 
Βλέπετε τους τελευταίους επτά μήνες λένε ότι έγινε τεράστιο έργο και δεν ντρέπονται γιατί νομίζουν ότι 
απευθύνονται όχι σε εργαζόμενους αλλά σε πρόβατα. Σας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά που 
έχουν υλοποιήσει:  

 Μετασχηματισμός Ομίλου  δημιουργία Holding) -  “…την      νη τ   τ        ν     τ     τ        
           τ  10%    λη        ,   ν    τ           τ   η  ν          νητ       τ    , τ  
          ν      λ                ν την       τ    τ        ”. Καλούμε τον Διευθύνοντα να 
μην ψάξει στο μέλλον για Διευθυντή Οικονομικών μιας και ο Πρόεδρος του Σωματείου μας, που 
πέτυχε τον Μετασχηματισμό του Ομίλου και ξέρει για την επόμενη δεκαετία πως θα κυμανθεί η 
ανάπτυξη της Παγκόσμιας Οικονομίας, είναι έτοιμος για αυτή τη θέση.  

 Προσωπικό Ασφαλείας, για άλλη μία φορά ψεύτες αφού ακόμα δεν εχει ολοκληρωθεί, γιατί αν είχε 
ολοκληρωθεί θα είχε ενημερωθεί το Δ.Σ. του Σωματείου και φυσικά οι εργαζόμενοι. 

 Τέλος, αφήνουμε την Μελέτη του Συνταξιοδοτικού που εδώ και επτά μήνες δεν έχουν κάνει τίποτε 
γιατί απλά δεν την πίστευαν ποτέ! 

Και ας μη βιαστείτε να κατακρίνετε τα γραφόμενα τους… ας θυμάστε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ίδιον 
αυτών των ανθρώπων. 
 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Εάν όλους εσάς η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το μεγαλύτερο Σωματείο της χώρας δεν σας 
αρέσει, με ανθρώπους που βρίσκονται στα τελευταία χρόνια του εργασιακού τους βίου και βιάζονται να 
μας “σώσουν” αλλά και με φερέλπιδες νεαρούς των οποίων η μόνη φιλοδοξία είναι να μη δουλεύουν 
μέχρι το δικό τους εργασιακό τέλος, έχει έρθει η ώρα να δώσετε την απάντησή σας. 
 
Η ευθύνη πλέον είναι στα χέρια σας. 
 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 


