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Συναδέλφισες, συνάδελφοι
Σας έχουμε ενημερώσει με άλλες ανακοινώσεις ότι μερικοί καθαιρεμένοι από
την Ελληνική Δικαιοσύνη τέως αξιωματούχοι κυκλοφορούν διάφορα
έγγραφα και σας παραπληροφορούν θέτοντας ανύπαρκτα ζητήματα σχετικά με
το σύλλογο.
Στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν συνδικαλιστικά, επειδή εκτέθηκαν στα
μάτια σας, για τις μη επιτρεπτές ηθικά και νομικά πράξεις και παραλήψεις τους
εντείνουν τον πόλεμο κατά του συλλόγου κεντρικά και περιφερειακά μέσω των
δορυφόρων τους.
΄Εχουν περιέλθει στην αντίληψή μας διακινούμενα κείμενα με μηνύματα και
με τίτλους όπως : ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ, 1η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ,
ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟ 1-4-2019 κ.λ.π. και
περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Διαστρεβλώνουν την
αλήθεια για να εξιλεωθούν απέναντί σας και καλούν τα Περιφερειακά
Τμήματα (όσα μπορούν να πείσουν) «να πράξουν τα νόμιμα και να μην
αυτοκαταργηθούν ως νομίμως εκλεγμένα όργανα».
Συνεχίζουν δηλ. να μη σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους και
καλούν εσάς να πράξετε το ίδιο. Τώρα μάλιστα που μετά από τόσες δυσκολίες
μπήκαμε στην τελική ευθεία των εκλογικών διαδικασιών, εντείνουν τον
πόλεμο και την παραπληροφόρηση. Ευτυχώς πολύ λίγα Π.Τ αποδέχονται τη
λογική τους και προβάλλουν κάποια ερωτήματα για καθυστερήσεις στην
διαδικασία των εκλογών. Θα τα ενημερώσουμε για την πλήρη αλήθεια και αν
δεν πράξουν τα νόμιμα θα αναλάβουν εις ολόκληρο την ευθύνη των πράξεων ή
των παραλήψεών τους.
Δυστυχώς όμως ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ, δικαιώνοντας και τον
τίτλο ενός των διακινούμενων κειμένων παραπληροφόρησης.
Ο καθαιρεμένος Πρόεδρος μετά τα εξώδικα, τις επιστολές διαμαρτυρίας και
της αίτησης για χορήγηση αντιγράφου των πρακτικών του ΔΣ της 1112/2/2019 για δικαστική χρήση, προέβη και σε κάτι ακόμη ποιό προωθημένο.
Κατέθεσε αγωγή εναντίον του Προέδρου μας Νίκου Κούνα, του Γ. Γραμματέα
μας Αντώνη Σεργιάννη αλλά και του Συλλόγου ως νομικού προσώπου (για να
είναι σίγουρος ότι θα λάβει την τυχούσα αποζημίωση που θα του επιδικάσει το
δικαστήριο). Βέβαια ζητάει αποζημίωση μαμούθ, 600.000 € εξακόσιες
χιλιάδες ευρώ, ποσό που αναλύεται σε 300.000 € ως αποζημίωση για ηθική
βλάβη και 300.000€ για αποκατάσταση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που
υπέστη.!!!!!! κατά παράβαση των διατάξεων περί «ευαίσθητων δεδομένων»
και «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με δημοσιεύματα στην εφημερίδα

μας (φ.286) και με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Ζητά δε την
καταδίκη μας σε ένα χρόνο προσωπική κράτηση λόγω της αδικοπραξίας, ως
μέσον εκτελέσεως της εκδοθησομένης αποφάσεως.
Είναι προφανείς οι λόγοι αυτής της ενέργειας και εκείνων που θα
ακολουθήσουν από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή άλλων συνεργαζομένων με
αυτόν. Εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε εσάς τα μέλη μας ότι τέτοιες
ενέργειες όχι μόνο δεν μας φοβίζουν αντίθετα μας χαλυβδώνουν προκειμένου
να επιτελέσουμε το δύσκολο έργο για το οποίο κληθήκαμε. Τώρα είναι
ξεκάθαρο ποιοί επιθυμούν την ομαλή και ανταποδοτική για τα μέλη μας
λειτουργία του συλλόγου και ποιοί θέλουν να επιστρέψουν στις καρέκλες τους
και μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων πάση θυσία.
Η νομιμότητα στο σύλλογο θα αποκατασταθεί και Κεντρικά και
Περιφερειακά, όσο και αν αντιδρούν κάποιοι, ευτυχώς λίγοι. Όσα εμπόδια και
αν παρεμβάλουν δεν θα καταφέρουν να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του
συλλόγου γιατί τώρα είμαστε όλοι ενήμεροι, τώρα όλοι γνωρίζουμε την
αλήθεια και τη νομιμότητα και δεν θα επιτρέψουμε στους λίγους να μας
εκτρέψουν από την επίλυση των πραγματικών και επειγόντων προβλημάτων
μας. Ο σύλλογος με τη βοήθεια όλων σας θα βγεί από το αδιέξοδο και την
αφάνεια και θα πάρει τη θέση που του αναλογεί και του αξίζει.

