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Στο ερώτημα του ΣΕΚΕΣ «Συγκάλυψη ή κάθαρση»,
η ΑΚΕ απάντα: «Συγκάλυψη, συγκάλυψη, πρώτη φορά είναι;»
Το ΣΕΚΕΣ σε όλες του τις ανακοινώσεις απέφυγε το ρόλο του εισαγγελέα, σεβάστηκε τη βασική
αρχή του νομικού μας πολιτισμού για το τεκμήριο της αθωότητας οποιουδήποτε κατηγορείται.
Για το ΣΕΚΕΣ, οι ελεγχόμενοι για σοβαρές αντικαταστατικές (αλλά και αντισυναδελφικές) πράξεις στη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας δεν είναι «εχθροί», αλλά συνάδελφοι. Δεν
επιχαίρουμε για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Λυπόμαστε που μέχρι τώρα ΔΕΝ έχει αποδειχτεί ότι υπήρξε πολύ καπνός χωρίς φωτιά. Δυστυχώς ισχυρές ενδείξεις και στοιχεία «καίνε» τους
ελεγχόμενους. Στον πολιτικό πολιτισμό μας δεν υπάρχει ίχνος από τη λογική της «ύαινας», που ζει
και τρέφεται πολιτικά από τις σάρκες των λαθών των άλλων παρατάξεων.
Στην τελευταία μας ανακοίνωση στις 10/10 με τίτλο «Συγκάλυψη ή κάθαρση», όχι μόνο αποφύγαμε την αλά STAR TV γαργαλιστική σκανδαλολογία, αλλά θέσαμε ερωτήματα και κάναμε θεσμικές προτάσεις ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΥΔΑΠ, εγκαίρως να επουλώσει την πληγή που
έχει ανοίξει, για να αντιμετωπίσουμε απερίσπαστοι την επίθεση που δεχόμαστε σε εισοδήματα και
δικαιώματα.
Η χθεσινή ανακοίνωση της παράταξης Αγγελάκη (ΑΚΕ), αντί να συμβάλλει σε μια προσπάθεια
συλλογικής διερεύνησης της υπόθεσης, επιχειρεί να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», και να πολώσει. Σαφής ο στόχος να συσπειρωθούν οι οπαδοί με την καινοφανή αντίληψη: «δε φταίει ο
«φταίχτης», αλλά η αποκάλυψή του και αυτός που το αποκαλύπτει.
Η ΑΚΕ στην πρώτη ανακοίνωσή της, μετά την αποκάλυψη των «ατασθαλιών» στην ΟΜΕ από
κορυφαία στελέχη της παράταξης της, αντί να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα που την αφορούν, επιτίθεται στο… ΣΕΚΕΣ!!! Γιατί, λέει, το … ΣΕΚΕΣ δεν είχε αποκαλύψει και καταγγείλει και άλλες
ατασθαλίες μελών και στελεχών της ενιαίας τότε παράταξής του (των δικών του δηλαδή ανθρώπων)
τις οποίες ήξερε και προφανώς συγκάλυπτε.
Μας λέει η ανακοίνωση της ΑΚΕ (Αγγελάκης): «Καλά αφού πάντα τέτοια κάνανε οι δικοί μου,
γιατί τους αποκαλύπτετε τώρα;» Ετεροχρονισμένη αυτοκριτική ή αναδρομική σπίλωση υπολήψεων
προς εκφοβισμό;

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Για μια ακόμη φορά προτείνουμε θεσμική λύση διεξόδου ώστε να τελειώνει η αξιοποίηση των
καταγγελιών κατά το δοκούν:
1. Να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. της ΟΜΕ ώστε να ζητηθούν από την Τράπεζα τα επίσημα έγγραφα ανοίγματος και οι κινήσεις του δεύτερου λογαριασμού.
2. Να υπάρξει αναδιάρθρωση των θέσεων ευθύνης στο Δ.Σ. της ΟΜΕ με την εξαίρεση των
ελεγχόμενων συναδέλφων, αφού οι ελεγχόμενοι δεν μπορούν να είναι και ελεγκτές.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

Υστερόγραφα και απαντήσεις στην πληθώρα των ανακριβειών
1) Στην πληθώρα ψεμάτων και ανακριβειών της πρόσφατης ανακοίνωσης της ΑΚΕ θα απαντήσουμε μόνο με την επισύναψη του αποκόμματος της έκθεσης της ΕΕ του Πολιτιστικού του 2017, για την επίμαχη περίοδο 2015-2016, σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου του ΣΕΚΕΣ: « Το μειοψηφών μέλος της εξελεκτικής επιτροπής κ. Κώστας Λυμπέρης
υποστήριξε ότι θα πρέπει να ζητηθεί από την Γενική συνέλευση να εγκριθεί σε βάθος
διαχειριστικός έλεγχος της οικονομικής ζωής του ΠΚΕ , από Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές
ενώ οι …». Η γενική συνέλευση όμως του πολιτιστικού της 28-2-2017, με ψήφους των
ενιαίων τότε ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ καταψήφισε την πρόταση για έλεγχο από ορκωτούς.

2) Στην ανακοίνωση της ΑΚΕ «ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΣ», της 4-6-2018 που υπογράφουν οι έξι εκλεγμένοι στο ΔΣ της ΟΜΕ
(Σινιώρης, Παλάτσιος, Κιόσης, Νικολαίδης, Ρετουνιώτης, Τσίτουρας) αναφέρουν: «Τονίζουμε ακόμα ότι όλα τα οικονομικά στοιχεία στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο πριν τα προσκομίσουμε στο Συνέδριο της ΟΜΕ»
Ερώτημα: Το δεύτερο λογαριασμό τον έχουν στείλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπως δήλωναν ή έστελναν ελλιπή στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δηλώνουν δημόσια ψέματα; Πάντως στις ΕΕ (Ελεγκτικές Επιτροπές) της ΟΜΕ για το διαχειριστικό έλεγχο των
ετών 2015 και 2016 δεν είχαν παραδώσει τον εν λόγω λογαριασμό (όπως ούτε και την

κίνηση του πρώτου ούτε και στον ορκωτό ελεγκτή είχαν παραδώσει την ύπαρξη και την
κίνηση του δεύτερου λογαριασμού, μέχρι την Παρασκευή 05-10-2018, που έγιναν οι
αποκαλύψεις.
3) Ο επικεφαλής της ΑΚΕ «αδικεί» και δεν συμπεριλαμβάνει στους «ατακτήσαντες» κατά
τον παρελθόν συναγωνιστές του, τον πρώην Πρόεδρο του Πολιτιστικού της λεγόμενης
«Χρυσής» περιόδου 2013-2014 και πρόεδρο της ΕΚΟ ΝΔ της ΕΥΔΑΠ, με τον οποίο φωτογραφίζεται προσφάτως στην εκδήλωση της Ενότητας στην Θεσσαλονίκη παρουσία Σαμαρά, Βορίδη και Γεωργιάδη. Ίσως επειδή έχει βγει στη σύνταξη(;;;), οπότε οι συνταξιούχοι δεδικαίονται;
4) Για το νέο ήθος που λάνσαρε η ΑΚΕ στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΜΕ να
καλεί την αστυνομία για να περιορίσει το δικαίωμα λόγου, το αποδίδουμε στον πανικό
της στιγμής και δε δίνουμε προς το παρόν συνέχεια.
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