
 
 

  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Την Πέμπτη 01/12/2022 και ώρα 14.39 έλαβα πρόσκληση έκτακτης 
συνεδρίασης του ΔΣ του ΣΣΕΜ για την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 15.00 
με θέματα: 

1. Αίτηση προσωρινής διαταγής για την ακύρωση της ΓΣ 07/11/2022 και 
την απαγόρευση διενέργειας εκλογών. 

2. Οικονομικά. 
3. Τοπικά Παραρτήματα Συλλόγου. Κανονισμός λειτουργίας. 

Την ίδια ημέρα και ώρα 14.52 προσετέθη και 4ο θέμα: Κινητοποίηση του 
ΣΣΕΜ την 13/12/2022 ημέρα εκδίκασης της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο της 
αγωγής κατά της ALPHA BANK. 
Βλέποντας την όλη μεθόδευση, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι κληθήκαμε σε 
συνεδρίαση εκτάκτως χωρίς να υπάρχει ουσιώδης λόγος. 
Συμμετείχα σε αυτήν διότι από τις εισηγήσεις που μου εστάλησαν την 
02/12/2022 και ώρα 13.40, διαπίστωσα ότι είμαι προτεινόμενος για 
προσωρινό ΔΣ από τον αιτούντα Διονύσιο Μπερδούση, εάν προφανώς, γίνουν 
δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα. 
Ξεκαθάρισα προς κάθε κατεύθυνση, να μην εμπλέξουν την ΔΗΣΥΕ και εμένα 
προσωπικά στις “ενδοοικογενειακές” τους διενέξεις, γιατί η Παράταξή μας 
κινείται και δρα στο φως της ημέρας και εκφράζει με παρρησία και 
υπευθυνότητα τις απόψεις της για τα προβλήματα των συναδέλφων, 
σεβόμενη τις αγωνίες τους, χωρίς επικοινωνιακά κόλπα και διαστρέβλωση της 
αλήθειας. 



Η Παράταξη διεκδικεί την ψήφο των συναδέλφων με βάση την εκλογική της 
διακήρυξη και με αιχμή το ψηφοδέλτιό της και απαρτίζεται από συνεπείς 
αγωνιστές συναδέλφους. 
Στα υπόλοιπα θέματα αποχώρησα, γιατί αν η πλειοψηφία επιθυμεί την 
αυτογελοιοποίησή της, εγώ οφείλω να σεβαστώ τους συναδέλφους και να 
μην τους κοροϊδεύω: 

• Η κινητοποίηση για την 13/12/2022 έχει κοινοποιηθεί με κάθε 
τρόπο και μέσο, ακόμα και από την Γενική Συνέλευση της 
07/11/2022 και με ανακοινώσεις. Στην αρχική πρόσκληση είχε……  
ξεχαστεί!!!  Τόσο ενδιαφέρον και αγωνία είχαν…. 

• Συζήτηση για τον κανονισμό των παραρτημάτων, πέντε (5) ημέρες 
πριν από τις εκλογές, μόνο  θυμηδία προκαλεί. Είχαν όλη την άνεση 
να θέσουν το θέμα πριν από τη ΓΣ και να εγκριθεί την 07/11/2022 
σε αυτή. Αλήθεια τι μηχανεύονται; 

• Τα οικονομικά, αν και τρέχον θέμα, πόσο “κανονική” είναι η 
αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ταμία από τον Γεν. Γραμματέα 
του ΣΣΕΜ; Δέχομαι τους λόγους παραίτησής της αν και η χρονική 
στιγμή που αυτή έγινε….. δεν με πείθουν. 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Σας καλούμε όλους να προσέλθετε στις κάλπες την 07/12/2022 και να 
επιλέξετε αβίαστα, όποιους επιθυμείτε και εμπιστεύεστε. 
 
ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ…. 
 
 

Βαγγέλης Τζώρτζης  
Εκπρόσωπος της ΔΗ.ΣΥ.Ε. 

Στο Δ.Σ. του ΣΣΕΜ 
 

          
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 


