ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγία Παρασκευή 23/01/2020

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Δυστυχώς για άλλη μια φορά γίνονται επίκαιρα τα λόγια του Λουντέμη «Ειπώθηκαν ψέματα,
που ντράπηκαν τα ίδια, μια και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα είπαν».

Τις τελευταίες ώρες ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΥΜΗΤΕ διακίνησε κείμενο – αίτημα για
σύγκλιση γενικής συνέλευσης προκειμένου να συλλέξει υπογραφές των μελών του
σωματείου μας.

Αν μη τι άλλο είναι αστείο, να βλέπεις εκείνους που κωλυσιεργούσαν να ανακοινώσουν όταν
έπρεπε κι όπως έπρεπε, την έναρξη των εκ του καταστατικού οριζόμενων διαδικασιών οι
οποίες θα μας οδηγούσαν σε εκλογές, να δείχνουν τώρα μετά από τρείς δικαστικές ήττες
όψιμο …εκλογικό ζήλο, όταν μάλιστα στις δύο αγωγές τους που έχουν καταθέσει σε
δικαστήρια δηλώνουν ότι θέλουν οι ίδιοι εξάμηνη παράταση της θητείας τους και χωρίς να
ορίζουν πότε θα κάνουν εκλογές.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Επειδή όπως γράψαμε και στην τελευταία μας ανακοίνωση «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια
και δεν μπορεί να διανύσει ούτε με δανεικές πατερίτσες την απόσταση που το χωρίζει από
την αλήθεια» , σας θυμίζουμε ότι στην πρώτη ανακοίνωση αμέσως μετά τη συγκρότηση του
προσωρινού Δ.Σ του ΠΑΣΥΜΗΤΕ γινόταν σαφής αναφορά στην απόφασή του να πάμε
«ενωμένοι και ισχυροί στις εκλογές όπως ορίζει το καταστατικό μας , με αρχαιρεσιακές
γενικές συνελεύσεις τον ερχόμενο Μάρτιο» (ανακοίνωση ΠΑΣΥΜΗΤΕ 16/12/2019), ενώ
λίγες ημέρες μετά δηλώναμε ξανά ότι «Δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός σε αυτό το
προσωρινό Δ.Σ παρά η ομαλή – καταστατική πορεία προς τις εκλογές στις οποίες εσείς και
μόνο εσείς θα αποφασίσετε ποιους θα εμπιστευτείτε» (Ανακοίνωση – Απάντηση
ΠΑΣΥΜΗΤΕ 17/12/2019).
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Είναι αδιανόητο λοιπόν να έχει έστω και την παραμικρή αξία ο λόγος εκείνων που πριν
εκζητήσουν την υπογραφή σας, σας λένε ανάμεσα στα άλλα ψέματα ότι εμείς το
προσωρινό Δ.Σ δεν έχει σκοπό να οδηγήσει το σωματείο μας σε εκλογές. Να τονίσουμε ότι
σε αυτό το τελευταίο τους κείμενο μας αναγνωρίζουν ως «προσωρινό Δ.Σ» ενώ στο
προηγούμενο κείμενο μας χαρακτήριζαν ως «νόθο Δ.Σ» στη λογική βέβαια της λάσπης και
της διάσπασης. Ελπίζουμε να μην έχουν την ίδια σύγχυση και σε θέματα που αφορούν το
παρόν και το μέλλον όλων μας.

Όχι συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Εμείς όπως έχουμε δηλώσει και όπως καταγράφεται στην συνδικαλιστική και αγωνιστική
μας ιστορία, δεν έχουμε δυο καρδιές και δύο γλώσσες και θα οδηγήσουμε το σωματείο μας
σε εκλογές όπως ορίζει το καταστατικό μας, το οποίο τηρούμε με ευλάβεια.

Αυτό που πρέπει να διασφαλιστεί είναι να είστε σφαιρικά και γνήσια ενημερωμένοι για τα
πάντα για όλους και για όλα και μετά να αποφασίσετε ποιόν θα εμπιστευθείτε αυτές τις
κρισιμότατες ώρες για το παρόν και το μέλλον του κλάδου μας.

Συνημμένα υποβάλλονται : Άρθρο 14 του καταστατικού μας για τις εκλογές / Ημερήσια
Διάταξη αρ.2 (16/12/2019) και η ανακοίνωση της 16/12/2019 .

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος - Γ. Βωβός

Ο Γενικός Γραμματέας - Δ. Κούνης
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