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Προς ΠΤ ΠΑΤΡΑΣ
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση για εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση».
Σχετ. : η με αριθμό πρωτ. 53/5-4-2019 επιστολή σας.
Αναφορικά με την παραπάνω σχετική επιστολή σας έχουμε να αναφέρουμε τα
παρακάτω :
Στην παράγραφο 1 αφήνετε να εννοηθεί ότι δεν έχετε τις αποφάσεις
1043/2017 και 4385/2018 και ότι δεν σας τις στείλαμε. Αυτές θεωρήσαμε ότι η
καθαιρεθείσα διοίκηση, επί ημερών της οποίας δημοσιεύθηκαν, σας τις έχει
κοινοποιήσει. Αν πράγματι δεν τις έχετε, να μας ζητήσετε να σας τις αποστείλουμε.
Εμείς δεν έχουμε λόγο να τις αποκρύψουμε.
Για τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι
εμείς δεν είμαστε «περιορισμένης ευθύνης προσωρινή διορισμένη Διοίκηση» όπως
θέλετε να μας υποβαθμίσετε και μετά παραπονείστε άμα χαρακτηρίζουμε την
ενέργειά σας αντισυναδελφική, αντιδεοντολογική και παράνομη. Εμείς είμαστε
διοίκηση αυξημένης ευθύνης και διαφάνειας και το προσπαθούμε καθημερινά.
Όσο για το ποιό καταστατικό ισχύει σας παραπέμπουμε στη σελίδα 6 στο
ΠΟΡΙΣΜΑ §Α της γνωμοδότησης του κ. Σεραφείμ (στο εξής γνωμοδότηση) που
σας αποστείλαμε. Παρακαλούμε να διαβάζετε και τα έγγραφα που σας αποστέλλει η
νόμιμη διοίκηση του συλλόγου και να μη μένετε a la karte μόνο στα μηνύματα με
θέμα 1η αντίδραση κ.λ.π του καθαιρεθέντος Γεν. Γραμματέα που σας καλεί «να
πράξετε τα νόμιμα και να μην αυτοκαταργηθείτε ως νομίμως εκλεγμένα όργανα».
Για τις παραγράφους 3 και 5 μας προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι γνωρίζετε τι
λέει η γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου, που δεν σας την έχουμε
διαβιβάσει, καθόσον δεν την αποδεχόμαστε καθόσον καταρρίπτεται από τις
αποφάσεις των δικαστηρίων και δεν διαβάζετε την γνωμοδότηση που αποδεχόμαστε
και πρόσφατα σας στείλαμε. Σεναριολογείτε δε μήπως βγήκε καμία νεότερη απόφαση
και δεν σας την στείλαμε. Σας προτείνουμε καλοπροαίρετα να διαβάσετε προσεκτικά
την γνωμοδότηση να λυθεί η απορία σας για το ποιά όργανα καταργήθηκαν και ποιά
όχι (ΠΟΡΙΣΜΑ § Ε σελ. 7-8). Είναι άδικο να μας αποδίδετε για κάθε ενέργειά μας
σκοπιμότητα και να αποκλείεται παντελώς και την περίπτωση πιθανού λάθους.
Πάντως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να αναγνωρίσουμε και να διορθώσουμε το όποιο
λάθος καλοπροαίρετα μας υποδείξετε, προκειμένου να μη βλάψουμε το σύλλογό μας.
Για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι
πράγματι δεν διαβάσατε αυτά που σας αποστείλαμε. Αν τα διαβάζατε θα βλέπατε ότι
η διορισμένη Κ.ΕΦ.Ε έπρεπε να κάνει αυτά που έκανε μέχρι την 1/4/2019
διαφορετικά θα ήταν παράνομη για μη εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Αν μας
είχατε εγγυηθεί ότι η οριστική απόφαση θα έβγαινε σε μία εβδομάδα, γεγονός που

δεν συνέβει γιατί παρήλθε η εβδομάδα και η απόφαση δεν βγήκε, τότε θα περιμέναμε.
Πάντως εμείς γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις δεν βγαίνουν δυστυχώς γρήγορα. Με την
δική σας λογική εμείς δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα από την ώρα που ο
καθαιρεμένος ταμίας και οι λοιποί 27 κατέθεσαν εκτός των άλλων την τριτανακοπή
που συζητήθηκε την 10-12-2019 και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση. Το
γεγονός ότι δεν γίνονται οι εκλογές μέσα στο εξάμηνο δεν είναι δική μας ευθύνη. Το
θέμα δεν είναι μόνο να γίνουν οι εκλογές εντός της ορισμένης προθεσμίας το
σημαντικότερο είναι να γίνουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί κανείς να τις
προσβάλει και οδηγηθούμε σε χειρότερες περιπέτειες και διαλυθεί ο σύλλογος, όπως
κατ΄ επανάληψη έχουμε τονίσει.
Για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 περί καταργημένων δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις οδηγίες μας θα κάνετε την
Περιφερειακή Συνέλευση για να εκλεγεί και η Περιφερειακή Εφορευτική Επιτροπή.
Για να μην ανησυχείτε σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει και στην Αθήνα Γ.Σ με θέματα
που θα ορίσει η Εκτελεστική Επιτροπή.
Για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 έχουμε να αναφέρουμε ότι το γεγονός
της μη πραγματοποίησης των εκλογών εντός του εξαμήνου δεν χρειάζεται μαντικές
ικανότητες για προβλέψεις για να δικαιωθεί κανείς και λόγω της ιδιορρυθμίας των
εκλογικών μας διαδικασιών και λόγω του ξεκαθαρίσματος του νομικού καθεστώτος
αυτών, μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Συμφωνούμε απόλυτα ότι οι
εκλογές πρέπει και θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, σύννομες και διαφανείς.
Σε αυτό να δεχθούμε σκληρότατη κριτική αν δεν συμβεί.
Τέλος για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 θα θέλαμε να μη μπούμε στη
διαδικασία διαχωρισμού μεταξύ Περιφέρειας και Αθηνών. Σίγουρα αυτό (όπως και
άλλα θέματα) προβληματίζει την Ε.Ε και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη της/μας
και ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζετε.
Τέλος καλοπροαίρετα σας παρακαλούμε βοηθήστε να πετύχουμε αυτό που
τελικά και εσείς επιθυμείτε, να γίνουν το γρηγορότερο οι εκλογές, σύμφωνα και με
τις δικαστικές αποφάσεις, τους νόμους και το καταστατικό, για να ασχοληθούμε μετά
όλοι μαζί περισσότερο με τα πραγματικά προβλήματα που μας απασχολούν. Οι
συνάδελφοι τους οποίους εκπροσωπούμε αξίζουν και απαιτούν περισσότερα από
όλους μας και εμείς πρέπει να υποσχεθούμε ότι θα τους τα προσφέρουμε
ανταποδοτικά, παραμερίζοντας τις ανούσιες αντιπαλότητες και εγωισμούς. Αρκετά
χρόνια … πήγαν χαμένα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

