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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11.05.2017   

(ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΩΡΑ 18:00 µµ) 

 

 

ΘΕΜΑ 

 

ΘΕΜΑ : Η συνένωση των συλλόγων-σωµατείων του ∆ήµου Πειραιά. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Εντάξει είµαστε; ∆εν περιµένουµε 

κανέναν άλλον; Λοιπόν η σηµερινή συνάντηση είναι συνέχεια της προηγούµενης 

συνάντησης που είχαµε πριν από δέκα περίπου µέρες που σαν θέµα συζήτησης 

είχε την ενοποίηση των συλλόγων. Στο διάστηµα που µεσολάβησε όλοι πήραµε 

τα πρακτικά για το τι ακούστηκε την πρώτη εκείνη ηµέρα, σωστά; Όλοι είµαστε 

ενηµερωµένοι και η σηµερινή συνάντηση αν και δεν έχουµε προεδρείο απ’ ότι 

καταγράφεται η συζήτηση για να γλιτώνουµε το γραφειοκρατικό έχει το ίδιο 

αντικείµενο. Να συνεχίσουµε µε τοποθετήσεις ή προσθήκες επί των 

τοποθετήσεων ή αν κάτι έχει αλλάξει ή οτιδήποτε άλλο θέλουµε να ακουστεί µέσα 

σε αυτή την αίθουσα και ενδεχοµένως να µπορούµε να καταλήξουµε για το τι 

µέλει γενέσθαι µε την ύπαρξη αυτών των έξι-εφτά συλλόγων. 

Λοιπόν οπότε θα δώσω το λόγο σε όποιον θέλει να µιλήσει να πει, να 

συµπληρώσει την προηγούµενη τοποθέτηση στην οποία είχαν τοποθετηθεί 

µάλιστα και άτοµα εκτός ∆.Σ., εντάξει; ∆ιακοπή της σκέψης και αν θα ήθελε 

κάποιος να µιλήσει ή να τοποθετηθεί επί του θέµατος. 

Να το πούµε, να το πούµε. Οποιοσδήποτε τοποθετηθεί επειδή εγώ ακούγοµαι, 

έτσι; Να λέει ονοµατεπώνυµο, από ποιο σύλλογο είναι ναι ή την ιδιότητά του µέσα 

στο σύλλογο ώστε να µπορούµε επειδή κρατούνται ηχογραφηµένα πρακτικά και 

όχι χειρόγραφα να µπορεί να γίνει µετά η αποµαγνητοφώνηση. Σωστά;  

Επί της διαδικασίας.  Ο κ. Γκιτάκος. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Όχι δεν χρειάζεται ας πούµε αυτό που λες.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Η διαδικασία να γίνει όσο πιο γρήγορα 

µπορούµε και όσο πιο ουσιαστική. Ζήτησε το λόγο ο κ. Μαριόλης, παρακαλώ. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Θα ήθελα να πω πριν ξεκινήσει διαδικασία... Λέγοµαι Μαριόλης 

Λάµπρος, Σωµατείο Οδηγών, Χειριστών και Εργατών της Καθαριότητας. Θα 

ήθελα να σας πω ότι οι παρευρισκόµενοι που είναι απλά µέλη σε σωµατεία χωρίς 

να είναι στο 7µελές έχουν δικαίωµα να παραστούν, δεν έχουνε δικαίωµα να 

πάρουνε λόγο.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Αν το κάνουνε όλοι δεκτό το δέχοµαι κι 

εγώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Μα το κάνουµε δεκτό γιατί ήταν προϋπόθεση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εκτό. Σωστό. Προχωράµε.  
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ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Σήµερα κάναµε ένα ∆.Σ. στο σωµατείο για να πάρουµε τις θέσεις 

πριν την γενική συνέλευση γιατί θα το φέρουµε κι εκεί, 5-2 είναι το όχι. Οι λόγοι 

είναι ότι είµαστε θιγµένοι, δεν θεωρούµαστε ίσοι συνάδελφοι από κάποιους 

συνάδελφους, έχουµε ξεκαθαρίσει τις θέσεις µας ότι δεν έχουµε καµία πολιτική 

αποσκόπηση, δεν έχουµε βάλει κανένα χρώµα στο σωµατείο µας, ο καθένας 

ανήκει όπου θέλει, σε όποιο σωµατείο θέλει ή σε όποιο κόµµα θέλει, την 

κοµµατική του ταυτότητα δεν την χρειαζόµαστε.  

Επειδή όµως κατά το παρελθόν αλλά και κατά την υπαγωγή µας στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

για να µην πω τα ίδια ότι είπα και την άλλη φορά, είµαστε θιγµένοι και δεν 

µπορούµε να κάτσουµε να συζητήσουµε στο ίδιο τραπέζι µε ανθρώπους δηλαδή 

που πραγµατικά µας θίξανε, εµείς δεν αντιπαρήλθαµε µε αυτό, χριστήκαµε µε 

άσχηµες και κακόφηµες εκφράσεις, υβριστές, νοσταλγοί κ.λπ. κ.λπ. εντάξει, 

δικαίωµά του ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει. Τώρα ξαφνικά πρέπει να 

συζητήσουµε αν πρέπει να γίνουνε ένας ενιαίος σύλλογος µε κάποιους 

ανθρώπους που σταθήκανε απέναντί µας µε τον χείριστο τρόπο ας πούµε. 

∆υστυχώς το 7µελές σήµερα είπε όχι. Όχι µε 5-2. Τώρα αν η γενική συνέλευση 

φέρει κάποια άλλη απόφαση οφείλω να σας την πω. Για την ώρα η θέση µας είναι 

το όχι. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Το θέµα θα το θέσετε της γενικής σας 

συνέλευσης του ∆.Σ. την απόφαση αυτή το 5-2 που είπατε θα το θέσετε σε γενική 

συνέλευση στα µέλη του σωµατείου σας;  

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σε περίπτωση που η γενική σας 

συνέλευση αποφανθεί ότι θέλουνε να ενωθούνε ποια θα είναι η στάση σας; 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Αν η γενική συνέλευση αποφανθεί ότι πρέπει να κάνουµε 

επανένταξη σε ένα ενιαίο σύλλογο και µάλιστα… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εν µιλάω απ’ τους όρους, έτσι; Οι 

όροι δεν έχουν ακόµα πως θα είναι σύλλογος, τι θα είναι ο σύλλογος κ.λπ. κ.λπ. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Όχι το έχουµε ξεκαθαρίσει, το έχουµε ξεκαθαρίσει. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Λέµε στην κεντρική ουσία θα 

απαντάµε. Ένας ενιαίος σύλλογος και το ερώτηµα είναι απλό.  

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: ∆εν είναι έτσι ακριβώς. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Το ερώτηµα θα τεθεί σε όλους όσους 

λάβουν το λόγο. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Εάν η γενική συνέλευση των µελών 

του σωµατείου σας αποφασίσει ότι δεν θέλουνε τότε δεν υπάρχει πλέον και λόγος 

να συζητάµε. Αν αποφασίσει όµως ότι θέλουνε τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Θα έρθουµε µε προτάσεις… βασικά µιλάµε για δύο συλλόγους, το 

σύλλογο του Ιδιωτικού ∆ικαίου και του ∆ηµόσιου, έτσι; ∆ηλαδή ένα σύλλογο 

µεγάλο, ενιαίο, έτσι; Και το σωµατείο της ΠΟΠ-ΟΤΑ να το πω έτσι. Κάπου εκεί 

κατασταλάξαµε… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Άρα θα προσέλθετε σε µία συζήτηση 

για να πείτε τους λόγους. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Θα προσέλθουµε σε συζήτηση µε τους όρους αυτούς. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Μάλιστα, αυτό, εντάξει. Αυτό θέλετε να 

κάνετε. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Αν όµως αποφανθεί ότι… γιατί τα µέλη δεν είναι πρόβατα, 

συναποφασίζουµε και η γενική συνέλευση είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανό 

µας, λοιπόν και πουν ότι ναι εντάξει πρέπει να γίνουµε ενιαίος σύλλογος. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Η απόφαση του ∆.Σ. του δικού σας θα 

είναι η εισήγηση µε τη γενική σας συνέλευση. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Η εισήγηση, βεβαίως. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Αν λοιπόν γίνει αποδεκτή η εισήγηση η 

δική σας δεν υπάρχει πρόβληµα, η θέση σας είναι ξεκάθαρη. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Ναι βεβαίως θα έρθουµε µε την καινούρια πρόταση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Αν όµως δεν είναι ίδια και 

υπάρχουνε… είσαστε διατεθειµένοι να συζητήσουµε και αυτό το γεγονός; 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως θα έρθουµε µε την καινούρια πρόταση στη γενική 

συνέλευση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Τίποτα άλλο. Ωραία. Μάλιστα. Ποιος 

θέλει να µιλήσει, να τοποθετηθεί επί του θέµατος. 

Όνοµα, επίθετο και ιδιότητα. 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Λεπεσιώτης από το Σωµατείο του “Λεωνίδα”. 

Στην προηγούµενη συγκέντρωση που είχαµε κάνει είχα κάνει µια ξεκάθαρη 

πρόταση. Η πρόταση ήταν καταρχήν να ξεκινήσουµε, όχι δηµιουργώντας γιατί 

ήδη υπάρχουνε, ανάλογα µε τις δύο κατηγορίες εργαζοµένων και επιµένω να το 

λέω αυτό γιατί δύο είναι οι κατηγορίες εργαζοµένων οι ιδιωτικού δικαίου και οι 

τακτικοί υπάλληλοι να γίνουν… να παραµείνει το σωµατείο των µονίµων 

συγκεντρώνοντας όλους τους τακτικούς υπαλλήλους και το Σωµατείο του 

“Λεωνίδα” συγκεντρώνοντας τους ιδιωτικού δικαίου και συµβασιούχους. Αυτό που 

µε ενδιαφέρει είναι να δω ποιοι συµφωνούν καταρχήν µε αυτή την πρόταση, ποιοι 

σύλλογοι και ποια σωµατεία συµφωνούν. Απ’ ότι ακούω το σωµατείου του 

Λάµπρου συµφωνεί µε αυτή την πρόταση. Θέλω να ακούσω και τον Γαλάνη αν 

συµφωνεί, δεν ξέρω τι έχουνε συζητήσει καθώς επίσης και τη Τζιώτη που το 

είχαµε συζητήσει και µαζί. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Αυτό, αυτό, αυτό, αυτή είναι η πρόταση. Αυτό θέλω να πω. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Αυτό ήταν ξεκάθαρο απ’ την πρώτη 

σας τοποθέτηση. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Οι δύο σύλλογοι. Ο ένας σύλλογος θα γίνει µετά από την 

σύµπραξη των δύο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Τοπικού η συζήτηση. Θα πρέπει να 

ολοκληρώσει ο κ. Λεπεσιώτης και στην δευτερολογία του αφού µιλήσει ο κ. 

Γαλάνης και ο κ. Γκιτάκος, έτσι; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι, ναι εντάξει αυτό δε ρωτάω τώρα. Απλώς λέω, λέω. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Υπάρχει… 

ΓΑΝΑΛΗΣ: Όχι µετά. Στην τοποθέτηση 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Μετά να σας πω και το άλλο. Για να προχωρήσει και να γίνει  η 

τελική ένωση σε έναν σύλλογο υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να 

ανοίξει το καταστατικό ο µεγάλος σύλλογος να µπορεί να δέχεται τους 

συµβασιούχους γιατί δεν µπορούν να µείνουν ξεκρέµαστοι και ήδη υπάρχει, 

δηµιουργείται από σήµερα και µετά µεγάλο και σοβαρό θέµα µε τους 

συµβασιούχους, το ακούσατε όλοι σας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τεράστιο, τεράστιο πρόβληµα. 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Τεράστιο ναι. Άρα λοιπόν η πρόταση µας είναι ξεκάθαρη. 

Ξεκινάµε έτσι και σε πρώτη φάση όπως είπα οι τακτικοί υπάλληλοι στον ήδη 

υπάρχοντα µεγάλο σύλλογο και οι συµβασιούχοι και όσοι θέλουνε από τους 

ηµεροµίσθιους, από τους αορίστου χρόνου να παραµείνουν σε εµάς, ώσπου να 

ξεκινήσει ο µεγάλος σύλλογος να ανοίξει το καταστατικό του για να ενωθούµε 

όλοι. Αυτή είναι η πρότασή µου ξεκάθαρη. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Κατανοητό. Άλλος συνάδελφος. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Όνοµα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κούβαρης Γιώργος από τον Σύλλογο Εργαζοµένων γραµµατέας 

του Συλλόγου. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι άκουσα τον κ. Λεπεσιώτη να 

απευθύνεται προς το µεγάλο σύλλογο µε µια πρόταση. Εµείς δεν διαχωρίζουµε 

τους εργαζόµενους µε την σύµβαση εργασίας που έχουν και το έχουµε αποδείξει 

και στην τελευταία µας γενική συνέλευση που φέραµε πρόταση για αλλαγή του 

καταστατικού, αν και δεν πιάσαµε την πλειοψηφία.  

Εµείς είµαστε της άποψης ότι όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως συµβάσεως 

εργασίας, µόνιµοι, αορίστου, 8µηνίτες κ.λπ. πρέπει να είναι σε ένα σύλλογο και 

πρέπει να είναι στο σύλλογο που έχουµε και είχαµε όλοι ως αφετηρία µας από 

τότε που ξεκινήσαµε. Εµείς θα ξανακάνουµε πρόταση, θα ξαναφέρουµε πρόταση 

για αλλαγή του καταστατικού να δεχόµαστε και τους 8µηνίτες µέσα γιατί τους 

αορίστου τους δεχόµαστε και αυτό θα το πετύχουµε και είναι αυτοσκοπός του 

συλλόγου αυτού. Όπως ο αυτοσκοπός του συλλόγου είναι να ενοποιήσουνε, να 

µπούµε όλοι οι εργαζόµενοι κάτω από την οµπρέλα του συλλόγου από τον οποίο 

ξεκινήσαµε. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Κατανοητό. Ποιος δεν έχει πάρει το 

λόγο και θέλει να µιλήσει. 

ΤΖΙΩΤΗ: Να µιλήσω εγώ; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Παρακαλώ. 

ΤΖΙΩΤΗ: Συνάδελφοι όπως είπαµε και την προηγούµενη φορά. Ρούλα Τζιώτη, 

από τον Σύλλογο Μονίµων & Αορίστου Χρόνου έτσι; Όπως είπαµε και την 

προηγούµενη φορά δεν έχουµε τίποτα απολύτως να χωρίσουµε, ίσα-ίσα που µας 

ενώνουνε πάρα πολλά κοινά πράγµατα. Το πρόβληµα είναι ότι για εµάς το Ταµείο 

Αλληλοβοηθείας δεν έχει τελειώσει που ήτανε και το µεγάλο… 
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ΓΑΛΑΝΗΣ: Κάνεις λάθος. 

ΤΖΙΩΤΗ: Πήγατε στον εισαγγελέα; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως. Εδώ και ενάµιση µήνα. Εδώ και ενάµιση µήνα πήγαµε. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΙΚΑΙΑ: ∆εν µας τα λέτε καλά τώρα. 

ΤΖΙΩΤΗ: Μάλλον δε µου τα λένε καλά. Για πες µου. 

ΤΖΙΩΤΗ: Και τι έγινε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τζιώτη θα το βρω, όταν θα έχουµε νέα από τον εισαγγελέα φυσικά θα 

τα µάθουνε οι συνάδελφοι και οι άλλοι που ενδιαφέρονται. 

ΤΖΙΩΤΗ: Για κατάθεση πήγατε; Για τι πράγµα; Στοιχεία; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να το ανοίξουµε; Λοιπόν καθίστε τώρα εδώ πέρα.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Κάτσε να τελειώσει. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να τελειώσει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ρούλα συνέχισε. 

ΤΖΙΩΤΗ: Περιµένω να µου πούνε τι είπε ο εισαγγελέας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Τι να σου πει ο εισαγγελέας; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εµείς έχουµε δικηγόρο, δεν πάµε στον εισαγγελέα εµείς την 

υπόθεση ρε Ρούλα. 

ΤΖΙΩΤΗ: Παιδιά µια ενηµέρωση δεν µπορούµε να έχουµε δηλαδή το τι έχει γίνει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Έχει πάει στον εισαγγελέα το θέµα, έχει βγάλει κάποιο πόρισµα ο 

εισαγγελέας; 

ΤΖΙΩΤΗ: ∆εν ρωτάω για το πόρισµα του εισαγγελέα, ρωτάω τι έχει γίνει. Άρα 

λοιπόν είναι στη διερεύνηση. Ωραία. Και προτείνουµε λοιπόν να γίνει µία γενική 

συνέλευση από όλους τους υπαλλήλους του δήµου ώστε να αποφασίζουν οι 

υπάλληλοι του δήµου τι θέλουνε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Για το ταµείο λες τώρα; 

ΤΖΙΩΤΗ: Όχι για το ταµείο, για την ενοποίηση των συλλόγων. Και όταν µιλάµε για 

ενοποίηση µιλάµε για όλους τους συλλόγους, δεν µιλάµε για δύο. Εγώ µιλάω για 

ένα σύλλογο σε όλο το δήµο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Στο ταµείο είχαµε µείνει. 
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ΤΖΙΩΤΗ: Ρώτησα τι έχει γίνει µε το Ταµείο Αλληλοβοηθείας και τώρα σας είπα την 

πρότασή µου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι είχες σκοπό αλλά δυστυχώς… 

ΤΖΙΩΤΗ: Παιδιά δεν είχα κανένα… άντε πάλι. Ρε συ Γαλάνη φαντάσµατα βλέπεις 

έλεος, έχω σκοπό, κι έχω σκοπό. Έχω σκοπό να ασχολούµαι µαζί σου 24 ώρες 

το 24ωρο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Θα το κόψεις τώρα; 

ΤΖΙΩΤΗ: Ξέρω εγώ τώρα. ∆εν έχω κανένα σκοπό αγόρι µου. Ρωτάω γιατί δεν 

είχα ενηµέρωση… όχι δεν µπορώ… να τελειώσω, να είσαι λίγο ευγενής αν µη τι 

άλλο, δεν σε διέκοψε κανένας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Είµαι ευγενής ρε Λίτσα µου, είµαι. 

ΤΖΙΩΤΗ: ∆εν το κόβω. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να το κόψεις. 

ΤΖΙΩΤΗ: ∆εν το κόβω.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Έλα εντάξει µην αρχίζουµε. Να συζητήσουµε. 

ΤΖΙΩΤΗ: Λοιπόν προτείνω σου είπα, να γίνει µία γενική συνέλευση από όλους 

τους υπαλλήλους του δήµου και να αποφασίσουν εκείνοι αν θέλουν ένα σύλλογο 

και πως ακριβώς τον θέλουνε. Αυτά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Έχει ζητήσει πρώτα ο κ. Κούβαρης το 

λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Λοιπόν συναδέλφισσες… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : ∆εν τελείωσε η κα Ρούλα Τζιώτη. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Συναδέλφισσες, συνάδελφοι… 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Επί της διαδικασίας λίγο συγνώµη. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Επί της διαδικασίας. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Επί της διαδικασίας. ∆ε µπορεί να µιλάνε οι ίδιοι συνέχεια. 

ΤΖΙΩΤΗ: Ακριβώς. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Θα µιλήσει. Να γίνει ένας γύρος και µετά να γίνει ένας δεύτερος 

γύρος. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ(Φραντζέσκος Πορίχης) : Άνοιξε το µικρόφωνό σου Βασίλη. 

Θα απαντήσεις αφού ολοκληρώσουν όλοι τις τοποθετήσεις τους. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Γκιτάκος Βασίλης, Σωµατείο Οδηγών - Μηχανικών και 

Εργατοτεχνιτών ∆ήµου Πειραιά. 

Άκουσα µε πολύ προσοχή τις προτάσεις που γίνανε από τους προηγούµενους 

συναδέλφους που µιλήσανε. Εδώ δεν ήρθαµε να αποφασίσουµε αν θέλουµε ή το 

σωµατείο µας είναι ακοµµάτιστο ή αχρωµάτιστο ή τι χρώµα θέλουµε να του 

δώσουµε, το ζήτηµα το µεγάλο είναι αν θέλουµε να φτιάξουµε ένα σωµατείο να 

υπάρχει µάλλον ένα σωµατείο στον ∆ήµο Πειραιά το οποίο θα έχει τα 

χαρακτηριστικά µιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθαρά συνδικαλιστικής 

οργάνωσης που µάχεται και παλεύει για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, να 

υπερασπίσει ακόµα και να παλέψει να τα διευρύνει τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων.  

Λοιπόν δεν µπαίνουνε ούτε θέµα… δεν µπαίνει νοµίζω και δεν έχει µπει, δεν είχε 

µπει νοµίζω µέχρι τώρα δεν είχε µπει θέµα που ανήκει ο καθένας, σε ποιο κόµµα 

ανήκει, αν είναι σε κόµµα, αν δεν είναι σε κόµµα ή οτιδήποτε άλλο. ∆εν µας 

ενδιαφέρει νοµίζω τουλάχιστον στην παρούσα φάση αυτό το πράγµα και δεν 

πρέπει να µας ενδιαφέρει και γενικότερα σαν ενεργοί συνδικαλιστές που είµαστε. 

Από τη στιγµή όµως που αφήνει αιχµές ο συνάδελφος ο Μαριόλης που µίλησε 

προηγουµένως εγώ δεν θα κάτσω να απαντήσω σε ότι είπε, γιατί δέχτηκε αυτά 

που είπε ότι δέχτηκε στην ΠΟΕ-ΟΤΑ κ.λπ. Εγώ θα πω µόνο το εξής. Ότι ήτανε 

παρόντες… το σωµατείο ήτανε παρών, τα µέλη του σωµατείου ήταν παρών στην 

ΠΟΕ-ΟΤΕ και αν θεωρούσανε ότι αυτά που είπα στο θέµα της εγγραφής του 

σωµατείου στη δύναµη της ΠΟΕ-ΟΤΑ, αν θεωρούσαν ότι τους έθιγαν τους 

δώσαµε πάρα πολλές φορές το λόγο να µιλήσουνε και δεν θέλησαν να µιλήσουν. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: ∆εν έγινε έτσι. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ ∆εν ήσουνα εκεί. ∆εν ήσουνα εκεί. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Συγνώµη, βεβαίως συγνώµη που διακόπτω αλλά δεν έγινε. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Ναι δεν ήσουνα εκεί. Συγνώµη δεν σε διέκοψα. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Και δεν µπορεί να ήρθαν τα µέλη µου να µου πούνε ψέµατα Βασίλη. 
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ΓΚΙΤΑΚΟΣ: ∆ε σε διέκοψα, µη µε διακόπτεις κι εσύ. Απλά να σου θυµίσω ότι δεν 

ήσουνα εκεί για να δεις. Όλοι δεχόµασταν να πάρουνε το λόγο και να µιλήσουν 

και να αντικρούσουν αυτά που είπα εγώ. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Τι είπες ρε; 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ Συγνώµη να αντικρούσουν αυτά που είπα εγώ αν νοµίζανε ότι τους 

έθιγα αλλά δεν µίλησε κανένας. Λοιπόν αυτό και τελειώνω µε αυτή την υπόθεση.  

Να πω όµως ότι είναι ξεκάθαρη απόφαση της οµοσπονδίας, της ΠΟΕ-ΟΤΑ ότι 

Χρυσαυγίτες δεν δεχόµαστε µέσα στα συνδικάτα, δεν δεχόµαστε µέσα στα 

σωµατεία και το ίδιο έγινε, αυτό ακριβώς η απόφαση εφαρµόστηκε και στο 

σωµατείο της Θεσσαλονίκης που θέλανε να κατεβάσουν οι Χρυσαυγίτες 

ψηφοδέλτιο για να είµαστε ξεκάθαροι σε ότι έχει να κάνει την ΠΟΕ-ΟΤΑ και το 

θέµα της Χρυσής Αυγής. ∆εν µιλάµε για τα κόµµατα και αν είµαστε 

κοµµατικοποιηµένοι ή οτιδήποτε άλλο, µιλάµε όµως για τη Χρυσή Αυγή που όλοι 

ξέρουµε τι αντιπροσωπεύει. 

Η απόφαση της οµοσπονδίας είναι ξεκάθαρη, δεν δέχεται τη Χρυσή Αυγή σε 

κανένα σωµατείο, σε κανένα χώρο δουλειάς. Τέλειωσε. Αυτό ότι έχει να κάνει µε 

τη Χρυσή Αυγή. 

Λοιπόν άκουσα επίσης το συνάδελφο τον Λεπεσιώτη να µιλάει για κατηγορίες 

εργαζοµένων και πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κούβαρης ότι δεν 

πρέπει να διαχωρίζουµε τους εργαζοµένους. Σαφώς και δεν πρέπει να 

διαχωρίζουµε, δεν υπάρχουν εργαζόµενοι πολλών ταχυτήτων, οι εργαζόµενοι 

είναι όλοι ίδιοι. Αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις και οι παλαιότερες αλλά και η 

σηµερινή να διαχωρίζουν τους εργαζόµενους, δεν πρέπει να πέσουµε κι εµείς στα 

ίδια λάθη. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Λοιπόν δεν µπορεί να διαχωρίζονται οι εργαζόµενοι. Οι εργαζόµενοι ακόµα και 

µισθολογικά πλέον είναι στην ίδια κατάσταση είτε είναι ορισµένου χρόνου είτε 

είναι αορίστου χρόνου είτε είναι µόνιµος και τα µισθολογικά τους αλλά και τα 

εργασιακά τους δικαιώµατα αυτά που έχουν αποµείνει εν πάση περιπτώσει από 

τη µνηµονιακή επίθεση που έχουµε δεχτεί είναι ακριβώς ίδια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Και Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Και Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα έχουµε πλέον, λοιπόν δεν µπορεί να 

λέµε ότι έχουµε διαφορετικούς εργαζόµενους και οι µόνιµοι πρέπει να είναι από 
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τη µία µεριά και οι αορίστου πρέπει να είναι από την άλλη µεριά και σε µια άλλη 

µεριά στην γωνία να βάζουµε τους συµβασιούχους ή τους ορισµένου χρόνου. 

Τώρα σε ότι αφορά, πολύ σωστά το είπε, συµφωνώ κι εγώ µαζί µε τον Γιώργο 

τον Κούβαρη ότι δεν πρέπει να διαχωρίζουµε τους εργαζόµενους αλλά δυστυχώς 

Γιώργο και όπως είπε ότι θα το αλλάξετε στο καταστατικό και πολύ καλά θα 

κάνετε, υπάρχουν τα καταστατικά ακόµα τα παλαιά καταστατικά που τους 

διαχωρίζουν ή καταστατικά καινούρια που δεν θα έπρεπε να τους διαχωρίζουν 

και κάνουνε ακριβώς το ίδιο που κάνει η κυβέρνηση, τους έχουνε µε ελαστικές 

σχέσεις µέσα στο συνδικάτο.  

Και όταν λέµε ελαστικές σχέσεις είναι αυτό που λέµε που τους κάνουµε επίτιµα 

µέλη, που τους κάνουµε συνεργαζόµενα µέλη, τους κάνουµε χίλια-δυο µέλη αλλά 

δικαίωµα ψήφου µέσα στο… και στις αποφάσεις δεν µπορούν να παίρνουνε 

µέρος. Οπότε αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δεν είναι… όταν µιλάµε για συνδικαλιστική 

οργάνωση δεν µπορεί να ισχύει και δεν µπορεί να βλέπουµε τους εργαζόµενους 

ως επίτιµα µέλη ή συνεργαζόµενα µέλη.  

Τώρα για να µην καταθέτουµε συνέχεια τις ίδιες προτάσεις αυτά που ήταν να πω 

σε ότι αφορά την συγκρότηση ενός νέου ενιαίου συλλόγου στο ∆ήµο Πειραιά 

ισχύουνε όσα ακριβώς είχα καταθέσει την προηγούµενη φορά αλλά θεωρώ ότι το  

δικαίωµα αυτό, γιατί δεν είναι ερχόµαστε εδώ να καταθέσουµε τις αποφάσεις των 

διοικητικών συµβουλίων και να πούµε ότι εµείς αποφασίζουµε για τους 

εργαζόµενους. Το ζητούµενο είναι να αποφασίσουν οι εργαζόµενοι το τι θέλουνε 

και θεωρώ ότι µία γενική συνέλευση που θα καλούνε όλα τα σωµατεία του ∆ήµου 

Πειραιά, όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου Πειραιά ανεξαρτήτου σχέση 

εργασίας είναι αυτοί που θα µπορεί να λύσει το πρόβληµα στο τι ακριβώς θέλουν 

οι εργαζόµενοι και νοµίζω ότι είναι ό,τι πιο δηµοκρατικό υπάρχει να βγει απόφαση 

από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σαφέστατος. Άλλος κύριος θέλει να 

πάρει το λόγο για… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ναι, ναι, ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Γαλάνης Κωνσταντίνος από τον Σύλλογο Εργαζοµένων. Θα ξεκινήσω 

από το τελευταίο που είπε τώρα ο συνάδελφος ο κ. Γκιτάκος. Εµείς ευτυχώς το 

θέσαµε στη γενική συνέλευση τη Μεγάλη Τετάρτη και εισπράξαµε ένα ηχηρό όχι 
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ότι δεν θέλουνε να γίνει νέος σύλλογος. Θέλει να γίνει… να ενοποιηθούν οι 

σύλλογοι αλλά να µην καταργηθεί ο µεγάλος σύλλογος…. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να µη διαλυθεί. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ναι να µην καταργηθεί είπα, να µη διαλυθεί το ίδιο πράγµα είναι. Σας 

ενηµερώνω… είπα για τον κ. Παπασταµάτη γιατί δεν βρέθηκε εδώ. Γιατί σήµερα 

πάρθηκε απόφαση και διαλύεται το σωµατείο τους και ενοποιείται µαζί µε το 

σύλλογο το δικό µας το µεγάλο. 

Ξαναενηµερώνω ότι αυτή τη στιγµή έχουµε 580 άτοµα, την επόµενη εβδοµάδα θα 

έχοµε 630 και πάει λέγοντας. Τι θέλω να πω µε αυτό. Τέλη του ’15 εγώ θα 

ξαναπώ γιατί δεν έχω καταλάβει γιατί άλλαξε γνώµη ο κ. Γκιτάκος και η κα 

Τζιώτη.  

Τέλη του ’15 είχαµε πάρει την πρωτοβουλία και εγώ αλλά και ο κ. Γκιτάκος ήτανε 

µαζί σε αυτό να κάνουµε µια σύσκεψη όλων των σωµατείων, από τότε 

σκεφτόµαστε εµείς, να γίνει η ενοποίηση των συλλόγων, των σωµατείων, 

συλλόγων-σωµατείων. Ο καθένα έχει και έναν χαρακτηρισµό. Και είχαµε 

συµφωνήσει άπαντες ότι αφού διασπαστήκανε από αυτό το σύλλογο για Χ 

λόγους, για Χ λόγους γιατί δεν τότε δεν ήτανε σωστός ο σύλλογος, δεν µπαίνουµε 

τώρα γιατί διασπαστήκανε οι σύλλογοι τότε µία, δύο, τρεις, πέντε φορές, πόσο 

διασπαστήκανε. Είχαµε πει και είχαµε συµφωνήσει άπαντες να ξανάρθουν στον 

σύλλογο αυτόν, να κάνουµε τροποποιήσεις του καταστατικού και να πάµε για 

εκλογές. Τα είχαµε συµφωνήσει αυτά. Ξαφνικά βλέπω ότι µιλάνε για παλιά και 

νέα, αναφέρεται ο Βασίλης ο κ. Γκιτάκος και η κα Τζιώτη και εγώ µένω στην 

απορία ποιο είναι το παλιό; Ποιός θεωρεί παλιό από εµάς; Εµένα που πρώτη 

φορά λαµβάνω σε ∆.Σ.; Από τους 11 οι 8 που είναι νέοι; Ποιοι είναι το παλιό δεν 

το έχω καταλάβει. Γιατί αλλάξανε την απόφασή τους και δεν τους κάνει αυτό και 

θέλουν να φτιάξουν κάτι άλλο καινούριο; 

Όπως γνωρίζετε, µάλλον θα γνωρίζει πολύ καλύτερα, το λέω γιατί θα πάρει την 

πάσα θα την πάρει ο Βασίλης για να διαλυθεί ένας σύλλογος χρειάζεται πάρα 

πολύ µεγάλη διαδικασία, αυτή τη στιγµή εγώ έχω 38.500 ευρώ. Πρέπει να 

διαλυθεί, να µοιραστούν τα χρήµατα, ένα κάρο πράγµατα, να γίνει ∆Σ µε 

αυξηµένη πλειοψηφία που σας λέω στη γενική συνέλευση που έγινε µε διακόσια 

τριάντα τόσα άτοµα είπαν όχι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόµα το γιατί δεν ίσχυε 

αυτό που είπαµε και ένα άλλο σηµαντικό που µου κάνει εντύπωση εµένα, όταν 
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θέλουµε να πάµε σε µια συζήτηση θα πρέπει το κλίµα να είναι συναινετικό κι όχι 

να δεχόµαστε επιθέσεις και χτυπήµατα κάτω από τη ζώνη.  

Εγώ ειδικά… δηλαδή ο δικός µου ο σύλλογος έχει ακούσει τα µύρια είτε 

πηγαίναµε για εκλογές του υπηρεσιακού, είτε πηγαίναµε για οτιδήποτε µια…. Ναι 

µοιράσαµε φαρµακεία κύριοι, σας το λέω για να το ξέρετε, µοιράσαµε φαρµακεία 

σε όλη την καθαριότητα, σε όλους τους κήπους, στα ανοιχτά συνεργεία, όπου µας 

ζητάγανε… µέχρι και για τους µηχανικούς πήγαµε που δεν τους έχω µέλους. 

Όπου µας ζητήσανε φαρµακείο το δώσαµε γιατί ο σύλλογός µας έχει γίνει 

ανταποδοτικός. Παίρνουµε, εισπράττουµε λεφτά από συναδέλφους όπου 

µπορούµε, τα δίνουµε για το καλό τους. Ήµασταν δεκανίκι του Μόραλη, µας 

είπανε. Είµαι ο µόνος προϊστάµενος που δεν έχει… να µην µπω τώρα σε 

λεπτοµέρειες, αφήστε τα τώρα αυτά.  

Εγώ θέλω να µπω στο άλλο. Όταν θέλουµε να κάνουµε µία τέτοια συζήτηση καλό 

να είναι να υπάρχει ένα κλίµα συναίνεσης ή αν δεν υπάρχει το κλίµα συναίνεσης 

τουλάχιστον να λέµε αλήθειες κι όχι να γράφουµε στα χαρτιά κάτι για να 

διαβάσουµε να κερδίσουµε εντυπώσεις. ∆εν πήγαµε στα γουναράδικα. Έχουµε 

µείνει µε εντυπώσεις του ’45.  

Εγώ αυτή ήθελα να κάνω την τοποθέτησή µου, θα σε ακούσω, εµείς είµαστε υπέρ 

του ενιαίου µεγάλου συλλόγου του συλλόγου εργαζοµένων του ∆ήµου Πειραιά 

που είναι ένας από τους τρεις που έχει ιδρύσει την ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι άλλοι είναι η 

Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, τα γνωρίζουν πολύ καλά γιατί είναι αντιπρόεδρος της 

ΠΟΕ-ΟΤΑ ο κ. Γκιτάκος και είναι δυναµικό στέλεχος στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Από εκεί και 

πέρα δεν µιλάµε για κανένα άλλο ούτε έχω αυτή την πρόσβαση να µιλήσω, έχω 

και απόφαση της γενικής συνέλευσης της δικιάς µας. ∆όξα σοι ο Θεός µε 

διακόσια τριάντα τόσα άτοµα. Αυτά ήθελα να τοποθετηθώ. 

Και το άλλο να το ολοκληρώσω κλείνοντας κύριε συντονιστά, να ολοκληρώσω 

λίγο να µιλήσω στον κ. Λεπεσιώτη. Συµφωνώ και µε τον κ. Γκιτάκο που λέει ότι οι 

εργαζόµενοι πλέον δεν υπάρχουν σε αορίστου και µόνιµοι όντως, γιατί πλέον 

υπάρχει το ίδιο βαθµολόγιο, το ίδιο… όλα και ο Χρήστος είναι υπέρ της 

συνένωσης, απ’ ότι έχω καταλάβει κι από τις συζητήσεις ο κ. Λεπεσιώτης µάλλον 

για να µπορούνε τα πρακτικά να είναι ορθά, είναι υπέρ της συνένωσης. Λέει 

ενοποιηθείτε πρώτα εσείς οι υπόλοιποι που έχετε πιο πολλούς να πούµε 

µόνιµους και εγώ, ήδη έχει συµφωνήσει ο άνθρωπος το κάνω γνωστό εδώ πέρα 

για να είσαστε. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Είστε σαφής. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. 

Λεπεσιώτης. Πρώτα ο Γιώργος. 

ΤΖΙΩΤΗ: Έχει διαφορά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Πού; Στην ΠΟΕ-ΟΤΑ; 

ΤΖΙΩΤΗ: Φυσικά έτσι ήταν η δικιά µου η πρόταση. Η δικιά µου η πρόταση ήταν 

αυτή να µη λέµε ότι µε συναίνεση. Να µη λέµε ότι έχουµε συναίνεση.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα αποφασίσουµε εµείς για την ΠΟΕ-ΟΤΑ; 

ΤΖΙΩΤΗ: Φυσικά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Λοιπόν ο κ. Κούβαρης έχει το λόγο. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει κάπου… έχω µάλλον την 

αίσθηση ότι πρέπει να σας πω ότι εµάς µας δόθηκε η ψήφος από τους 

εργαζόµενους να τους εκπροσωπήσουµε σε ένα δύσκολο έργο και µετά µας 

δόθηκε και µια ψήφος από το ∆.Σ. να λύσουµε ένα γόρδιο δεσµό του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας. 

Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι εµείς ήρθαµε… δεν κάναµε παρθενογένεση 

συλλόγου. Εµείς κληρονοµήσαµε έναν σύλλογο µε τα υπέρ του και τα κατά του 

και εµείς πρέπει να λύσουµε τα προβλήµατα του συλλόγου. Ακολουθώντας όλες 

τις δηµοκρατικές διαδικασίες µε τις νοµικές συµβουλές του κ. Σαπουτζάκη, µε 

ορκωτό λογιστή µέσα, µε γενική συνέλευση που εκεί ακούσαµε τα µύρια όσα, 

µέχρι και φασίστες µας αποκαλέσανε γιατί δεν δίναµε ψήφο σε κάποιους 

συναδέλφους που ήτανε εκτός συλλόγου. Εµείς θα θέλαµε να τους δώσουµε 

ψήφο τους εργαζόµενους που είναι εκτός συλλόγου, το απαγόρευε το 

καταστατικό. Τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να έχεις ψηλή απαρτία για 

να την κάνεις και έχουµε ξεφύγει πλέον από τις γενικές συνελεύσεις που 

µαζευόντουσαν 20 και 30 άτοµα και κάνουµε γενικές συνελεύσεις πλέον µε 250 

άτοµα, παραλίγο να πιάσουµε να κάναµε αλλαγή καταστατικού στην τελευταία 

γενική συνέλευση. 

Τις αποφάσεις όλες τις παίρνει η γενική µας συνέλευση. Αυτό είναι το ανώτατο 

όργανο και αυτό αποφασίζει. Εµείς είµαστε οι εκτελεστές των γενικών 

συνελεύσεων.  

Τώρα θα ήθελα να διευκρινίσω πάλι ότι δεν υφίσταται πλέον η πρόταση της 

κυρίας Τζιώτη για κατάργηση των συλλόγων γιατί ήδη η γενική µας συνέλευση 
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έχει πάρει αρνητική απόφαση προς τη διάλυση του σωµατείου. Εµείς είµαστε 

προσωρινοί εκεί, ο σύλλογος είναι µόνιµος και πρέπει εκτός από τις προσωρινές 

µας τοποθετήσεις που µας κάνουν οι εργαζόµενοι και τους ρόλους που µας 

δίνουνε πρέπει να είµαστε και ένα συλλογικό όργανο, δεν πρέπει να είµαστε 

καρεκλοκένταυροι ούτε να στεκόµαστε σε καιροσκοπικού τύπου καταστάσεις. Και 

όταν µας δίνεται ο ρόλος και η τιµή από τους συναδέλφους και από τους 

εκλεγµένους συναδέλφους να µην µπούµε µπροστά σε προβλήµατα, να µην 

παραιτούµαστε σε δύσκολες καταστάσεις όπως έγιναν µε συναδέλφους στις 

δύσκολες στιγµές και ούτε να µεταπηδούµε σε άλλους συλλόγους γιατί δεν 

µπορούµε να πάρουµε τη θέση του γενικού γραµµατέα στο δικό µας σύλλογο και 

την παίρνουµε σε έναν άλλον µε 150 άτοµα γιατί έχει το βάρος του Ταµείου 

Αλληλοβοηθείας.  

Λοιπόν υπάρχουν θέµατα που πρέπει να δίνουνε λοιπόν… 

ΤΖΙΩΤΗ: Καλύτερα να µη µιλάµε για συναδέλφους που λείπουν. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Πρέπει να δίνουµε λοιπόν… πρέπει να δίνουµε… εγώ µιλάω µε 

γεγονότα, εδώ µιλάµε µε γεγονότα. Λοιπόν πρέπει να µας δώσει ο καθένας όταν 

του δίνεται ο ρόλος πρέπει να σηκώνει και το βάρος. Αν δεν µπορεί καλό είναι και 

φεύγει. Όπως έπραξαν µερικοί. Λοιπόν και τελείωσα εκεί. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κα 

∆ικαία τοποθετήσου µέσω µικροφώνου. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: ∆ικαία Κοντογιάννη. Να διορθώσω σε κάτι τον συνάδελφο τον 

Γιώργο τον Κούβαρη. Τη δώσαµε τη θέση επειδή κάπου αναφέρθηκε. Τη δώσαµε 

τη θέση του γενικού γραµµατέα απλά δεν έγινε αποδεκτή, όχι ότι δεν τη… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτό είπα. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Εµείς τη δώσαµε τη θέση. Προτείναµε δεν το συζητάµε. Επειδή 

δεν ήσουνα τότε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ναι είναι το βάρος που έχει. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Έτσι. Εντάξει. Αυτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να το γνωρίσουνε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Χρωστάµε το λόγο στον κ. Λεπεσιώτη 

που ήθελε κάτι να πει. 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Κώστα πότε έχετε εκλογές εσείς επίσηµα; Πότε κάνατε πέρσι ή σε 

δυο χρόνια; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τώρα το ’18 ξανακάνουµε εκλογές. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Το ’18. Απ’ ότι κατάλαβα από την πρότασή σου όταν θα 

ενοποιηθούµε όλοι θα έρθει και ο χρόνος να ξαναγίνουν εκλογές για όλο τον 

κόσµο, έτσι; Ή όταν θα κάνετε εκλογές θα γίνει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τέλος πάντων ολοκλήρωσε εσύ και θα πω µετά. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Όχι ξέρεις γιατί το λέω αυτό; Το λέω γιατί σύµφωνα µε την… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Στο καταστατικό µας το καινούριο.. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Κάθε τρία χρόνια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι και η κα Βούλα που έχει δουλέψει περισσότερο για την 

τροποποίηση του καταστατικού. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Πολύ ωραία, ναι το είχαµε συζητήσει. Όµως για να ολοκληρώσω 

τη σκέψη και την πρότασή σου ερχόµενοι όλοι στο µεγάλο σύλλογο θα πρέπει να 

γίνουνε και εκλογές, έτσι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Και το αναφέρω αυτό για να γίνει κατανοητό και από τους 

υπόλοιπους ότι ήδη ο µεγάλος σύλλογος έχει µια πολύ ξεκάθαρη και ειλικρινή 

πρόθεση να µας δεχθεί όλους τους συλλόγους και να προχωρήσει… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Σου λέω ο σύλλογος του πρασίνου δεν υπάρχει πλέον. Τελείωσε. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι και να προχωρήσει άµεσα µετά σε εκλογές που για µένα 

είναι.. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι εντάξει ξεκινήσαµε µε δύο συλλόγους Γιώργο, εντάξει. ∆ε λέω 

εγώ. Ίσως ήρθε η ώρα επειδή ο καιρός και οι καταστάσεις από χρονιές σε 

περιόδους αλλάζουνε γι’ αυτό είπαµε να ενωθούµε όλοι και να γίνει ένας µεγάλος 

σύλλογος. Αυτή είναι η σκέψη µας και η… ξέρω εγώ τι να πω; Η επιθυµία όλων. 

Όσον αφορά τη γενική συνέλευση και βέβαια αν καλέσεις όλους τους 

εργαζόµενους του δήµου αυτό θα πουν. Παιδιά ναι θέλουµε ένα σύλλογο αλλά 

άλλο να τους κάνεις πρόταση αν θέλουν ένα σύλλογο και άλλο να τους πεις να 

διαλύσουµε όλους τους συλλόγους για να φτιάξουµε έναν άλλον. Πιστεύω ότι 
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αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει να την ξανασυζητήσουµε. Να την αποσύρετε σαν 

πρόταση πιστεύω. Αν θέλετε να προχωρήσουµε σε µια πιο ξεκάθαρη λύση για να 

βρούµε λύσεις. Πρέπει να αποσυρθεί αυτή η πρόταση από το τραπέζι και να 

βρούµε περισσότερα κοινά σηµεία, όπως αυτό που είπα εγώ. Εγώ δεν είπα κάτι 

άλλο. Στο τέλος να γίνει ένας σύλλογος ο µεγάλος αυτός του Γαλάνη. Απλώς 

είπα… 

Του Γαλάνη ρε παιδί µου εντάξει. Ο σύλλογος. Πώς λέγεται ο σύλλογός σας; Του 

Περικλή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Λέγαµε του Γκάτσου. Ήτανε 15 χρόνια διοίκηση. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Του Περικλή τέλος πάντων.  

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Των εργαζοµένων είναι. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι ρε Γιώργο συγνώµη εντάξει. Κατανοητό, καταλάβατε τι λέµε. 

Λοιπόν αυτός είναι ο τελικός σκοπός και η πρόταση που έκανα είναι µια 

προσωρινή διαδικασία ώσπου να γίνει η ενοποίηση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Η οποία θέλει χρόνο γι’ αυτό το είπες. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι γι’ αυτό το είπα. Ώσπου να έρθει το πλήρωµα του χρόνου να 

γίνουµε ένα µέχρι τέλος του έτους, ξέρω εγώ πότε. Όπως και ο Μαριόλης προς 

τιµή του που συµφωνεί ο άνθρωπος παρότι είναι νέος σύλλογος και αυτός δεν 

είπε κάτι διαφορετικό απ’ ότι καταλαβαίνω επιθυµεί την ενοποίηση και ο 

Μαριόλης και τα παιδιά που είναι στο ∆.Σ. του απ’ όσες συζητήσεις έχω κάνει 

επιθυµούν την ενοποίηση. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Και οι όποιες διαφορές που θα συζητηθούνε στη γενική συνέλευση. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: ∆ηλαδή τώρα τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτοµέρειες το πώς θα 

γίνει αυτή ενοποίηση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Φτάσαµε στην ενοποίηση. Άλλο τίποτα 

κανένας;  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Να πω εγώ; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ναι παρακαλώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κα Αργυροπούλου από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ, είµαι στο ∆.Σ. του 

µεγάλου συλλόγου. 
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Όπως και την άλλη φορά είπα ότι η πάγια θέση η δικιά µας είναι η ενοποίηση 

όλων των σωµατείων σε ένα, αν αυτό θα είναι στο παλιό ή στο καινούριο 

νοµίζω… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί ξεχωρίζουµε συνάδελφε τη θέση µας από την 

πλειοψηφία του σωµατείου. Είναι νοµίζω δικαίωµά µου. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Προηγουµένως είπατε να µην…. 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Να µην κάνουµε… Στο τέλος οι κρίσεις 

σας παρακαλώ. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Λεπεσιώτης ναι από τη Νέα ∆ηµοκρατία. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν έχω κανένα πρόβληµα… δεν έχω κανένα πρόβληµα… 

εδώ πέρα όλοι ανήκουµε σε κάποια παράταξη. Εγώ αυτή τη στιγµή… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εδώ προηγουµένως είπατε… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη εγώ ανήκω σε κάποια παράταξη και διαχωρίζω τη 

θέση µου από την πλειοψηφία του ∆.Σ. στο οποίο ανήκω. Νοµίζω ότι έχω αυτό το 

δικαίωµα. Έτσι δεν είναι;  

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Βεβαίως. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν γι’ αυτό λέω από πού είµαι. Λοιπόν πάγια θέση η 

δικιά µας είναι η ενοποίηση όλων των εργαζοµένων σε ένα σωµατείο 

ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, αν είναι µόνιµοι, αορίστου, συµβασιούχοι κ.λπ. 

όπου σε αυτό θα είναι ισότιµα µέλη και θα ψηφίζουνε και θα εκλέγονται. Το λέω 

καθαρά αυτό το πράγµα και θα έχουνε δικαίωµα να εκλεχτούνε στο ∆.Σ. 

Όπως είπα και την προηγούµενη φορά προτείνω να γίνει και µία γενική 

συνέλευση όπου θα κουβεντιάσουµε εκεί πέρα µε τους συναδέλφους το τι 

σωµατείου θέλουνε. Εκεί µπορούν να µπούνε και οι δύο προτάσεις αν δεν 

µπορέσουµε τελικά να καταλήξουµε σε µία, να µπούνε και οι δύο προτάσεις και 

του νέου σωµατείου και στο να παραµείνουµε στο παλιό το σωµατείο. Και αυτοί 

θα αποφασίσουνε οι  εργαζόµενοι το τι ακριβώς θέλουνε να κάνουνε. Μπορεί να 

βγει µια διοικούσα επιτροπή κ.λπ. από αυτή τη γενική συνέλευση… 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Πόσοι πρέπει να µαζευτούνε για να γίνει αυτή η γενική συνέλευση; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όσα έχουνε τα σωµατεία µας και καλό είναι να ξέρετε πόσα 

έχει και το δικό σας το σωµατείο και να τους ενηµερώνετε και να του καλείτε στις 

γενικές σας συνελεύσεις. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Γίνεται ποτέ αυτό; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λοιπόν πρέπει επιτέλους… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Για όνοµα του Θεού αφήστε τη να ολοκληρώσει.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει επιτέλους να πάρουµε την γνώµη των συναδέλφων 

µας και να µην κάνουµε πράγµατα χωρίς αυτούς. Εντάξει; 

Εγώ λοιπόν προτείνω να γίνει γενική συνέλευση όλων των εργαζοµένων όπως 

είπε ο κ. Γκιτάκος και η κα Τζιώτη, όπως είπα και την προηγούµενη φορά στην 

οµιλία µου και εκεί να µπει µία-δύο προτάσεις και  να αποφασίσουν οι 

εργαζόµενοι τι ακριβώς σωµατείο θέλουνε. Αυτό το πράγµα. Ευχαριστώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Είστε σαφής. Ευχαριστώ. Θέλει 

κανένας τίποτα άλλο; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εγώ να πω. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ναι ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Μάλλον η κα Αργυροπούλου έχει ξεχάσει από ποιο σύλλογο 

προέρχεται και έχει ξεχάσει µάλλον την απόφαση της  γενικής συνέλευσης… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συνάδελφε Γαλάνη ξέρω από πού προέρχοµαι και ξέρετε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Η γενική συνέλευση του συλλόγου, το ανώτατο όργανο.. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ήτανε διά βοής, δεν ψηφίσαµε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το ανώτατο όργανο είπε όχι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν ψηφίσαµε, διά βοής είπαν οι συνάδελφοι όχι. ∆ιά βοής. 

∆ιά βοής. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Αλλά γι’ αυτό είπε είµαι από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ. ∆εν είπε από το σύλλογο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Είπα είµαι από τη ∆ΑΣ-ΟΤΑ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Έτσι µπράβο, αυτό. 



 

22 

 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και είµαι εκλεγµένη στο ∆.Σ. του µεγάλου σωµατείου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Γι’ αυτό θέλετε το νέο σωµατείο τους 30 να τους κάνετε 34 και 

κερδίσατε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι δικό µας θέµα. Αυτό είναι δικό µας θέµα και στη 

γενική συνέλευση ψήφισαν οι συνάδελφοι διά βοής, έτσι; Ούτε µετρήσαµε, ούτε 

τίποτα και πρέπει να έχουµε λίγο καλή θέληση. Εάν θέλουµε πραγµατικά την 

ενοποίηση πρέπει να έχουµε καλή θέληση. Πρέπει να έχουµε καλή θέληση.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κλείστο. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί; Για να γράφονται στα πρακτικά για να ξέρουµε τι λέει ο 

καθένας γι’ αυτό. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Κα Αργοπούλου είσαστε σαφέστατη. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν εγώ τελείωσα, ήµουνα σαφέστατη από εκεί και 

πέρα… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Μην το πάµε επί προσωπικού τι και 

πως. ∆εν είναι… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Μια διευκρίνιση συγνώµη για τα πρακτικά. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Για τα πρακτικά για πολύ λίγο ο κ. 

Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θα ήθελα να υπενθυµίσω στην κα Αργυροπούλου ότι η απόφαση 

που πήραµε στην γενική συνέλευση ήταν µε ανάταση των χειρών, όχι διά βοής. 

Αυτό ήταν στην Αρχαία Σπάρτη, στην Απέλλα, ήταν διά ανάτασης των χειρών. 

Ευχαριστούµε πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εν αφορά… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν το ανακίνησα. Εσείς το είπατε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εν αφορά τη συζήτησή µας. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Έχει καταγραφεί κα Αργυροπούλου, έχει καταγραφεί. 

ΒΕΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Απλό µέλος): ∆εν αφορά την συζήτησή µας όλη αυτή η 

συζήτηση τώρα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σας παρακαλώ το θέµα δεν είναι επί 

προσωπικού ούτε να λύσουµε διαφορές ή προβλήµατα που προκύπτουν µέσα 

στον κάθε έναν από τους συλλόγους. Σωστό; Σωστό.  
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ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτοί το ανακίνησαν, δεν το ανακίνησα εγώ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Εγώ θα ήθελα σε ενάµιση λεπτό να 

συνοψίσω…  

ΒΕΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Θα ήθελα να ενηµερωθώ για ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από 

την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συµβασιούχους καθαριότητας. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Τι έγινε; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Για τους συµβασιούχους θέλει η κοπέλα. 

ΒΕΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Για τους συµβασιούχους. Το θέµα που έχει προκύψει 

σήµερα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εν σας άκουσα µε συγχωρείτε.  

Για να τελειώσει αυτή η συζήτηση και να συνοψίσουµε για το τι ακούστηκε και το 

τι δεν ακούστηκε, το τι προτάσεις ειπώθηκαν και το τι δεν ειπώθηκαν.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Καλέ ας κάτσουνε. Καλέ καθίστε. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ήρθαν να µάθουνε, ας πάρουν µια ενηµέρωση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Πρώτον, απ’ ότι κατάλαβα και 

διακόψτε µε αν κάνω λάθος, µόνο ο κ. Γαλάνης έχει απόφαση… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Της γενικής συνέλευσης.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Της γενικής συνέλευσης σωστά, ότι 

δεν επιθυµεί την κατάργηση όλων συλλόγων. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Αλλά επιθυµούµε την ενοποίηση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Αλλά την ενοποίηση υπό την αιγίδα 

του συλλόγου που προΐστασθε. Σωστό. ∆εύτερον ο κύριος, αν κατάλαβα καλά ο 

κ. Μαριόλης είπε ότι έχει απόφαση µόνο ∆.Σ. µε 5-2 χωρίς να έχει αποφάσεις 

γενικής συνέλευσης. Όλοι οι άλλοι σύλλογοι δεν έχουνε καν ούτε απόφαση ∆.Σ. 

ούτε απόφαση γενικής συνέλευσης. Σωστά µέχρι τώρα; Είµαστε… πώς το λένε; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Εµείς έχουµε του ∆.Σ. απόφαση, δύο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Με συγχωρείται άρα έχετε κι εσείς του 

∆.Σ. απόφαση. Μάλιστα.  

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: “Ο Λεωνίδας”, το σωµατείο “Λεωνίδας”. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Λοιπόν άρα υπάρχει εκεί ένα… θα το 

πούµε ένα… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέµα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Απόφαση του ∆.Σ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ναι έχουµε του ∆.Σ όχι της γενικής 

συνέλευσης. Λοιπόν άρα εκεί υπάρχει να το πούµε έτσι ένα κενό, να το πω; ∆εν 

βρίσκω άλλη µέλη που θα πρέπει ενδεχοµένως να ερωτηθούµε και τα υπόλοιπα 

µέλη του συλλόγου σε ένα προσεχές άµεσα… µια άµεση έκτακτη γενική 

συνέλευση για το θέµα αυτό. Αφού ερωτηθούν λοιπόν θα έχουµε ολοκληρωµένες 

τις προτάσεις ή τη γνώµη των εργαζοµένων πλέον πέραν της εισήγησης του κάθε 

∆.Σ.. Η εισήγηση µπορεί να  είναι αρνητική, οι εργαζόµενοι µπορεί να είναι 

θετικοί.  

Και ακουστήκανε, κάντε µου λάθος, και δύο προτάσεις, η πρώτη πρόταση οι 

οποίοι αν κατάλαβα καλά είναι υποστηρικτές η κα Τζιώτη, η κα 

Ασηµακοπούλου… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αργυροπούλου. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Αργυροπούλου, µε συγχωρείτε. Και ο 

κ. Γκιτάκος ότι να υπάρξει κατάργηση όλων των συλλόγων και µε νέο καταστατικό 

και εκλογές ίδρυση νέου συλλόγου, η άλλη πρόταση που είπε ο κ. Γαλάνης είπε 

είναι η ενοποίηση όλων των συλλόγων υπό τον σύλλογο που υπάρχει τώρα τον 

παλιό να το πούµε έτσι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι εγώ είπα άλλη πρόταση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Η κα Αργυροπούλου είπε άλλη πρόταση. Η πρόταση της είναι σαν 

βάρος… 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι εγώ είπα γενική συνέλευση που θα αποφασίσουν, 

θέλουν στο παλιό, θέλουν στο καινούριο, σε ποιο από τα δύο θέλουν; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Μάλιστα. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Αυτό είναι για εµάς. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εντάξει. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Γενική συνέλευση όλων των εργαζοµένων είπα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Εάν εγώ… 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και τρίτη πρόταση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) :  Η τρίτη πρόταση είναι οι δύο 

σύλλογοι του κ. Λεπεσιώτη. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Εµµένεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Να πω κάτι; Εγώ µπορώ να έχω µια απάντηση τι άλλαξε από το ’15 

που βγάλαµε απόφαση από αυτή τη συνάντηση; Αυτό θέλω να µάθω. Να µάθω τι 

άλλαξε. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Συγνώµη ο Γκιτάκος δεν είπε να γίνει συνέλευση και να 

αποφασίσουν οι εργαζόµενοι;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Ναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν µίλησε για νέο σωµατείο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Ναι, ναι. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν µίλησε για νέο σωµατείο, ούτε η Ρούλα µίλησε για νέο 

σωµατείο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Όχι νέο σωµατείο µιλήσανε. Για νέο 

µιλήσανε. 

Μέχρι στιγµής λοιπόν έχουµε κάνουµε ένα βηµατάκι και µέχρι στιγµής έχουµε 

συνοψίσει ποια είναι οι προτάσεις κ.λπ. κ.λπ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τρεις. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Θα πρότεινα δεν ξέρω στο άµεσο 

µέλλον, τι να πω τώρα, σε 10, 20 µέρες. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βάλε πιο µετά… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Λίγο ναι λίγο πιο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Είναι γενική συνέλευση είναι δύσκολο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ναι η γενική συνέλευση είναι δύσκολο 

αλλά σε πρώτη φάση να παίρναµε και εµείς απόφαση το ∆.Σ. ή τα σωµατεία που 

δεν έχουν πάρει απόφαση το ∆.Σ. για την πρόταση που θα φέρουν στην γενική 

τους συνέλευση, σωστό αυτό; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Εγώ δεν τους άκουσα. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Και θα ήθελα να ένα ναι ή ένα όχι, να 

το πω τόσο απλά, αν βρίσκει έδαφος η πρόταση στο να γίνει µία γενική 

συνέλευση όλων των εργαζοµένων, όλων των σωµατείων και εκεί να τεθούνε οι 

όποιες προτάσεις και να αποφασίσουν οι εργαζόµενοι. Από ποιους γίνεται δεκτό 

και από ποιους δεν γίνεται δεκτό; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Μπορώ να πω; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Βεβαίως. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Υπάρχει περίπτωση να έρθουνε 1.000 

περίπου άτοµα να γίνει µια γενική συνέλευση χιλίων ατόµων; 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Μακάρι.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Η γενική συνέλευση αυτή. θα σας πω. 

στην ουσία θα είναι άτυπη γιατί δεν µπορεί να την βαφτίσεις γενική συνέλευση 

εφόσον είναι από 5 διαφορετικά σωµατεία. Είναι ένα µάζωµα να το πω έτσι απλά 

στην καθοµιλουµένη όλων των εργαζοµένων χωρίς προεδρεία τα οποία θα 

υπάρξει µια συντονιστική επιτροπή, θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα 

σωµατεία και 200 µαζευτούν, 400 µαζευτούν, εγώ πιστεύω θα έχουµε συµµετοχή. 

500 µαζευτούνε; Αυτοί που θα µαζευτούνε θα ψηφίσουνε µε την έννοια ότι ποια 

από όλες τις προτάσεις, πολύ γρήγορο θα είναι άµεσο αυτό το πράγµα, θέλουνε 

να προχωρήσουνε όλα τα σωµατεία µαζί. Αυτή την πρόταση την ακούτε εύηχα ή 

την ακούτε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Είστε παλαιότερος συνδικαλιστής κύριε διευθυντά; 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εµείς την έχουµε κάνει προτάσεις συγνώµη που σε διακόπτω. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και να υπάρχει καλή θέληση. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: κ. Συντονιστά εµείς την θέσαµε στην γενική συνέλευση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Εντάξει, είσαστε ιο µόνοι που έχετε 

απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Σήµερα απορροφήσαµε ένα σωµατείο. Άρα το σωµατείο αυτό ήταν 

στην προηγούµενη συζήτηση ο κ. Παπασταµάτης. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Μάλιστα, εντάξει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τα γνωρίζει. Ήδη αύριο θα έχω 640, άρα µιλάµε για τη δύναµη του 

σωµατείου τα οποία σχεδόν τα 3/4 είναι των εργαζόµενων και ήδη έχει πάρει 
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απόφαση µε 230 από του 580 ότι δεν θέλει αυτό που λέτε εσείς και θέλει µεν 

ενοποίηση σε ένα σύλλογο εργαζοµένων και να πάνε για εκλογές. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Είστε σαφής και το καταλάβαµε. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Ναι όµως κ. Πορίχη επιτρέψτε µου να σας πω, φανταστείτε αν γίνει 

µία γενική συνέλευση των πέντε ήδη σωµατείων, του µεγάλου συλλόγου και τα 4 

σωµατεία και µαζευτούνε 1.000 άτοµα αντιλαµβάνεστε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ 

αυτή η γενική συνέλευση, όποιος και να είναι ο συντονιστής. ∆ηλαδή είναι από 

ένα δευτερόλεπτο, επιτρέψτε µου, από ένα δευτερόλεπτο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μα δεν θα µιλήσουν και τα 1.000 άτοµα. Θα ψηφίσουµε είτε µε 

ανάταση χειρός είτε µε… 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Πώς θα ψηφίσουµε δια χειρός δηλαδή; Μας έφερε ο Μαριόλης κάτω, 

µας έφερε ο Γαλάνης κάτω, µας έφερε ο Πορίχης κάτω, µας έφερε ο Λεπεσιώτης 

κάτω, έτσι; Μας είπαν για µία ενοποίηση και ξαφνικά πρέπει ας πούµε να 

ψηφίσουµε. ∆εν µπορεί να γίνει, είναι τροµερά δύσκολο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εκτή η άποψή σας καταγράφηκε. 

Εγώ δεν προσπαθώ να επιβάλλω τίποτα.  

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Και να σας πω και ένα δεύτερο. ∆εν θα υπάρχει ο χρόνος να γίνει 

αυτό έτσι; Μετά οι γενικές συνελεύσεις που έχει το κάθε σωµατείο, εγώ δηλαδή, 

ξεκινάνε σε δέκα µέρες, έτσι; ∆εν ξέρω αν θα είναι στις 23 του µήνα η πρώτη 

γενική συνέλευση, στις 30, 31 ξέρω εγώ, 2, 3 του µήνα η  δεύτερη, πάµε τον 

Ιούνιο, 15 Ιουνίου. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Μάλιστα. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε 40 µέρες µπροστά µας. για να γίνει αυτό 

που λέτε, µία γενική συνέλευση των όλων σωµατείων στον ίδιο χώρο, εκτός ότι ο 

χώρος δε θα το επιτρέψει, αλλά θα υπάρχει και τέτοια χρονοτριβία που θα 

χάσουµε την µπάλα. Είναι ξεκάθαρο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Λοιπόν για να µην πούµε για νέο 

ραντεβού τότε να κάνω µια άλλη πιο ευκολόχρηστη πρόταση. 

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ευέλικτη. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Ευέλικτη ναι, να αφήσουµε κάποιο 

χρόνο να κάνουµε τα αντίστοιχα ∆.Σ. τα σωµατεία που δεν έχουν κάνει ∆.Σ. και 
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µε εσωτερική αλληλογραφία να ενηµερώσουµε ο ένας τον άλλον και να δούµε πιο 

µπορεί να είναι το επόµενο βήµα. Σωστά; Το δέχεστε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Βεβαίως. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ωραιότατα. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο 

να πω. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Εγώ αυτό που έχω να πω ότι… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Όχι επί προσωπικού, έτσι; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Όχι, όχι. Λεπεσιώτης. Πείτε ότι η πρόταση για γενική συνέλευση 

υλοποιείται και µαζεύονται 500 άτοµα και λένε ναι παιδιά να γίνει ένας σύλλογος 

και πούνε κάποιοι ότι συµφωνούµε να διαλυθείτε όλοι και να γίνετε ένας 

καινούριος, θα διαλυθούµε; Αν είναι δυνατόν; Αυτό δεν µπορεί να γίνει. άρα είναι 

ανέφικτο αυτό.  

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Ξέρετε για τι διαδικασία µιλάτε; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ναι είναι ανέφικτο. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Το να διαλυθεί ένα σωµατείο ξέρετε για τη διαδικασία µιλάτε; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Άρα δεν έχει ισχύ. Γι’ αυτό εγώ το είπα στην Ρούλα πριν αν 

εµµένει στην πρότασή της.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να το αναµασήσουµε. 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: ∆εν το αναµασούµε, τελειώνει αυτή η... να αποσυρθεί αυτή η 

πρόταση. Να αποσυρθεί αυτή η πρόταση. Τότε δεν συµφωνώ εγώ. Εγώ δεν 

συµφωνώ. ∆εν συµφωνούµε. ∆εν το δέχοµαι, δεν γίνεται αυτό. ∆εν γίνεται να 

διαλυθούν οι σύλλογοι για να ξαναγίνει ένας άλλος. Γίνεται να διαλυθούνε όλοι; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σας παρακαλώ. Μίλησε και να 

τελειώσουµε µε την παρατήρησή σου. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Συνάδελφοι ξαναλέω ότι ακούω τον καθένα µε πολύ προσοχή γιατί 

όλοι έχουνε να πούνε κάτι σηµαντικό. Είναι σίγουρο αυτό. Η κάθε πρόταση είναι 

σηµαντική. Ωστόσο όµως δεν µπορεί να βάζουµε την ίδρυση ενός καινούριου 

συλλόγου, ενιαίου συλλόγου υπό το πρίσµα των προσωπικών αντιπαραθέσεων 

γιατί αυτό γίνεται τώρα εδώ. Γίνονται βάσει των προσωπικών αντιπαραθέσεων 

που έχουµε, εγώ τις διαφορές που έχω εγώ παράδειγµα µε τον Κώστα είτε έχω 

είτε δεν έχω εν πάση περιπτώσει… 



 

29 

 

ΛΕΜΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ποιες αντιπαραθέσεις. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Εντάξει ρε Χρήστο. Τι διαφορές έχω µε τον συνάδελφο τον 

Καραµολέγκο, τι διαφορές έχω µε τον συνάδελφο τον Λάµπρο ή µε την Βούλα 

που είναι στην ∆ΑΣ και εγώ δεν είµαι στην ∆ΑΣ και ούτω καθεξής. Αυτό το θέµα 

είναι ένα. Ότι αυτά… 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

Συγνώµη, συγνώµη. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν πέρα από εµάς τους 20, 30 

που µπορεί να βρεθούµε που είµαστε συνδικαλιστές και είµαστε στα ∆.Σ. αν 

ρωτήσετε τους εργαζόµενους δεν ενδιαφέρει κανένα τι διαφορά έχω εγώ µε τον 

Λάµπρο και δεν λέµε ούτε καληµέρα. Κανένα δεν αφορά και δεν ασχολείται 

κιόλας, δεν του νοιάζει. Το θέµα είναι… 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο; Πήγα στο σωµατείο σου µέσα 

Βασίλη µου και σου είπα κάπου κουράστηκε ο κόσµος. Θυµάσαι τι σου είπα πριν 

από τρεις Τρίτες; ∆ευτέρα; Τρίτη… 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ακούµε τον Γκιτάκο σε αντιπαραθέσεις, ακούµε τον Μαριόλη σε 

αντιπαραθέσεις, ακούω τον Γαλάνη σε αντιπαραθέσεις. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Βασίλη είχες πει ναι ξέρεις κάτι; Εντάξει είµαστε κάπου, να γίνουµε 

ένα ή να µη γίνουµε ένα αλλά αυτές οι ίντριγκες και οι πολιτικές αποσκοπήσεις 

πρέπει να φύγουνε, να εξαλείψουν. ∆εν µπορεί να έχουµε συνέχεια την εποχή 

του χαλκού και τον εργασιακό µεσαίωνα µπροστά µας. Αυτό είναι αλήθεια. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Παιδιά συγνώµη που µιλάω στο τηλέφωνο αλλά οι συµβασιούχοι 

παίρνουνε για το θέµα των συµβασιούχων, έτσι; Μη νοµίζετε ότι κάνω δηλαδή σε 

κανέναν κάποιον… τον απαξιώνω και δεν τον ακούω. Σας έχω ακούσει όλους 

πάρα πολύ καλά.  

Λοιπόν οπότε όπως αντιλαµβάνεστε δεν µπορεί να το βάζουµε κάτω από το θέµα 

των αντιπαραθέσεων και των διαφορών που µπορεί να έχουµε µεταξύ µας. 

Σαφώς και οι παρατάξεις υπάρχουνε αλλά µην τις µπερδεύουµε µε τα κόµµατα. 

Άλλο οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και άλλο το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, 

του ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε άλλο. σαφώς και θα υπάρχουνε παρατάξεις, σαφώς 

και θα υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια που συνήθως έτσι καθορίζεται και η 

παράταξη µε το ψηφοδέλτιο που κατεβαίνει και ούτω καθεξής. Λοιπόν δεν είναι 

εκεί το θέµα. ∆εν είναι εκεί  το θέµα. Το θέµα όπως σας λέω είναι ότι δεν 

ενδιαφέρει κανέναν τι προβλήµατα έχει µεταξύ του ο Βασίλης µε τον ∆ηµήτρη, µε 
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τον Λάµπρο, µε τον Κώστα, µε τη Ρούλα. Λοιπόν γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να 

δώσουµε το δικαίωµα στους εργαζόµενους να αποφασίσουν. ∆εν είναι το τι θα 

αποφασίσει ο Γκιτάκος και ο Λάµπρος και ο Κώστας. Είναι … 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Συγνώµη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Πάµε επί της ουσίας να πάµε. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Γιατί δεν µιλάω επί της ουσίας; Αερολογώ; ∆εν κατάλαβα, τώρα µου 

λες τι µου λες επί της ουσίας; ∆εν τρέχω τίποτα. εγώ µε υποµονή ακούω αυτά 

που λέτε και µε υποµονή απαντάω σε αυτά που λέτε. Θα έρθει και η ώρα που θα 

απαντήσουµε σε αυτό. Το θέµα είναι λοιπόν αν θέλουµε να λεγόµαστε 

συνδικαλιστές είναι να δώσουµε την ευκαιρία στους εργαζόµενους να δείξουνε τι 

θέλουν..  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εµείς τη δώσαµε. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Να πούµε τι θέλουνε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τη δώσαµε. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Τώρα αν τη δώσατε εσείς είτε διά βοής είτε µε το χέρι είτε στα 100 

άτοµα ή τα 200 άτοµα, τα 250 άτοµα, τα 270, τα 300 άτοµα µπροστά στα 1.400 

που υπάρχουν αυτή τη στιγµή 1.200 και 225 οι συµβασιούχοι είναι τίποτα αν το 

βάζεις σε αναλογία. Πήγαν αν πούµε ότι κι άλλοι 100 παραπέρα ψηφίσανε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Τα 640 που εκπροσωπώ. Τίποτα; 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Τα εκπροσωπείς. Καθόλου δεν είναι τίποτα. Η εκπροσώπηση… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: ∆εν είµαστε…  

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: ∆εν έβαλα εγώ θέµα εκπροσώπησης, δεν έβαλα θέµα 

εκπροσώπησης. ∆εν βάζω θέµα εκπροσώπησης. Η εκπροσώπηση σαφώς και 

είναι… 

Λοιπόν να συνεχίσω. Καταρχήν να διευκρινίσω κάτι. Εντάξει  γιατί µπορεί να µην 

είµαι κανένας λόγιος αλλά τουλάχιστον αυτά που λέω τα καταλαβαίνω. Είπε 

κανένας, αµφισβήτησε κανένας τη γενική σας συνέλευση; Αµφισβήτησε κανένας  

το αποτέλεσµα της γενικής σας συνέλευσης; Αµφισβήτησε κανένας το 5-2 που 

έφερε, που είπε προηγουµένως ο Λάµπρος; Ποιος το αµφισβήτησε και γίνεται 

όλη αυτή η κουβέντα; Λοιπόν αυτό είναι το θέµα…  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Βασίλη σε παρακαλώ. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Το θέµα είναι εγώ ξαναλέω ότι αν θέλουµε να λεγόµαστε 

συνδικαλιστές και αν θέλουµε να εκπροσωπούµε εργαζόµενους πρέπει το λόγο 

να τον έχουν οι εργαζόµενοι. Και το λόγο θα τον έχουν οι εργαζόµενοι σε µία 

γενική συνέλευση που θα µπούνε οι προτάσεις όπως µπαίνουνε τώρα σήµερα 

εδώ, θα µπούνε οι προτάσεις και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι θα αποφασίσουνε. 

Θέλουνε να αποφασίσουµε την πρόταση του συνάδελφου του Κώστα; Να 

αποφασίσουνε του συνάδελφου, του Κώστα. Του Λάµπρου; Του Χρήστου; Του 

Γκιτάκου; Της Ρούλας; Της Βούλας; Όποιο θέλουνε θα αποφασίσουνε οι 

συνάδελφοι. Έτσι θα είµαστε καθαροί απέναντι στους συναδέλφους. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Είσαι σαφέστατος.  

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Και δεν ξαναπαίρνω το λόγο. Και όσον αφορά το θέµα το τι άλλαξε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Μπράβο. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Το τι άλλαξε από το ’15. Το ’15 ήταν ’15, το ’17 είναι ’17. Το ’15 

λοιπόν …συγνώµη και το γράψαµε και µέσα στην ανακοίνωση, αυτή την κοινή 

ανακοίνωση ότι όλες οι παθογένειες γιατί υπάρχουν παθογένειες εκτός αν δεν 

θέλουµε να τις βλέπουµε. Υπάρχουν παθογένειες σε όλα τα σωµατεία. Λοιπόν αν 

θέλουµε να αφήσουµε όλες τις παθογένειες πίσω και… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το παλιό και το νέο ποιο είναι αίµα; 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Ποιο είναι το παλιό και το νέο ρε Κώστα; 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Στο καινούριο δε θα υπάρξουνε ρε Βασίλη… 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Ποιο είναι το παλιό και το νέο; Το παλιό και νέο σωµατείο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Όχι, όχι το παλιό.. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Να φύγουµε από το παλιό που έχει ο καθένας στο σωµατείο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Όχι το παλαιό εννοώ αυτό ότι ακολουθεί το σωµατείο των 

µηχανικών-οδηγών κ.λπ. αυτό που το ακολουθεί να φύγουµε από αυτό, να φύγεις 

εσύ, να φύγουµε από αυτό που ακολουθεί το σύλλογο, τον άλλο σύλλογο, τον 

άλλο σύλλογο και να φτιάξουµε ένα καινούριο που να µη βάζετε διαδικαστικά 

θέµατα γιατί διαδικαστικά θέµατα δεν υπάρχουν. Γίνεται και το ξεκαθαρίζω. 

Γίνεται η συµφωνία ότι θα γίνει καινούριο σωµατείο, πηγαίνεις, πηγαίνουµε σε 
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έναν δικηγόρο, µας φτιάχνει το καταστατικό που λίγο πολύ το έχει το καταστατικό 

του συλλόγου συν τις προσθήκες που µπορούν να µέσα. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τις όποιες προτάσεις. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Και τις προτάσεις που µπορεί να φτιαχτεί ένα καταστατικό και µόλις 

φτιαχτεί το καταστατικό διαλύονται τα σωµατεία τα υπόλοιπα. ∆ιαλύονται και τη 

λέω τη λέξη διαλύονται και µη σας κακοφαίνεται. Η λέξη διαλύονται εµπεριέχει 

µέσα ότι αύριο δε θα βρεθεί ένας Γκιτάκος για να πάρει την σφραγίδα πάλι από το 

Πρωτοδικείο και να πει εγώ επειδή µάλωσα µε τον Λάµπρο και τον Κώστα και τη 

Βούλα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το έχετε ξανακάνει αυτό. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Τι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Το έχετε ξανακάνει. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Τι το έχουµε ξανακάνει; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κι άµα βρεθεί κάποιος; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Λίγη καλή θέληση ρε συ Κώστα. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Ρε Γιώργο δε σε διέκοψα καθόλου. Καθόλου. Είπα ότι κάθε άποψη 

είναι σηµαντική και σεβαστή. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άστον να τελειώσει. Τελείωσε Γιώργο. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Άσε τώρα. Λοιπόν διαλύονται τα σωµατεία φυσικά και µε απόφαση.. 

φυσικά και µε απόφαση γενικής συνέλευσης το γράφει, όλα τα καταστατικά το 

γράφουνε αλλά όταν λοιπόν υπάρχει µία απόφαση γενικής συνέλευσης όλων των 

εργαζοµένων, να το πούµε γενική συνέλευση γιατί µπορεί να παραξενεύει 

κάποιους και µας πει ότι δεν είναι τυπικά σωστό, να το πούµε συγκέντρωση και 

σύσκεψη συζήτηση των εργαζοµένων, µια τέτοια απόφαση από τους 

εργαζόµενους διαλύονται όλα τα σωµατεία ώστε να µην µπορεί κανένας Γκιτάκος 

αύριο να πάρει ξανά την σφραγίδα και να κάνει σωµατείο. 

Λοιπόν αυτή είναι η πρόταση όπως την έχουµε καταθέσει και την προηγούµενη 

φορά αλλά και τώρα, γίνανε και οι διευκρινίσεις που νοµίζω ότι δεν χρειάζονται 

άλλες διευκρινίσεις και δεν χρειάζεται άλλο να το ανακυκλώνουµε το θέµα. 

Είµαστε κατανοητοί νοµίζω όλοι σε αυτά που είπαµε. Από εκεί και πέρα δε βλέπω 

να υπάρχει συµφωνία εκτός αν… 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Στην πρόταση αυτή όχι. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Ναι δεν βλέπω να υπάρχει συµφωνία οπότε… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Γιώργο είναι κατανοητό αυτό που 

είπες µε έντονο ύφος, δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Θέλω κάτι επί του διαδικαστικού στον Βασίλη να πω. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Ωραία πέστο. Μισό λεπτό σε 

παρακαλώ. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Στην πρόταση του Βασίλη που κατέθεσε. Στην πρόταση του κ. 

Γκιτάκου που κατέθεσε το καταστατικό του συλλόγου µας γράφει µέσα ότι πρέπει 

να πάρει απόφαση η γενική του συνέλευση για να διαλύσει. Λοιπόν οπότε για να 

διαλυθεί το σωµατείο πρέπει να πάει σε γενική συνέλευση και να διαλυθεί. ∆εν 

διαλύεται έτσι εύκολα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Γιώργο για όλους ισχύει αυτό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Αυτό. Εντάξει. Ναι να ξέρουµε όµως… δεν χρειάζεται να 

µαζευτούµε όλοι που λέει κ.λπ. Η κάθε γενική συνέλευση µπορεί να πάρει µια 

απόφαση αν θέλει να διαλύσει το σωµατείο του. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Κατανοητό Γιώργο, κατανοητό. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Εµείς όταν την φέραµε την απόφαση αυτή για διάλυση του 

σωµατείου µας στη γενική µας συνέλευση, η γενική µας συνέλευση είπε δεν θέλει 

να διαλυθεί το σωµατείο µας. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έχει ειπωθεί και… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Να την ξαναφέρουµε. Αν θέλετε να την ξαναφέρουµε την πρόταση. 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Κ. Συντονιστά θα ήθελα να σας πω ότι αν αποφασίσετε για την 

επόµενη συνάντηση θα πρέπει να µεσολαβήσει ένα αρκετό ανεκτικό χρονικό 

διάστηµα οπότε να µπορέσουµε να έχουµε κάποιες αποφάσεις από την γενική 

συνέλευση και να έρθουµε µε τις εµπεριστατωµένες απόψεις και θέσεις έτσι; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Προσέξτε η πρόταση αυτή που είπα 

εγώ δεν έχει χρονικά περιθώρια. Είπα ότι µε καλή θέληση µπορούµε εσωτερικά 

όλα τα σωµατεία να συνεννοηθούµε τηλεφωνικά όπως νοµίζετε εσείς να έχουµε 

και εµείς κάτι δεδικασµένο από τα σωµατεία που δεν έχουν καν απόφαση ∆.Σ., 

καν απόφαση ∆.Σ. και να δούµε ποιο µπορεί να είναι το επόµενο βήµα. Μπορεί 
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να υιοθετήσουµε την πρόταση του κ. Γαλάνη. Μπορεί να υιοθετήσουµε την 

πρόταση του δεν ξέρω εγώ ποιανού. Τι θα βγει αλλά και από εµάς πρέπει… όταν 

λέω εµάς όχι, απευθύνοµαι για όλους, πρέπει να γίνουν και κάποια ακόµα 

βηµατάκια που δεν έχουν γίνει. ∆ηλαδή να ενηµερώσουµε και εµείς τα δικά µας 

µέλη, να ενηµερώσει ο Γκιτάκος τα δικά του µέλη, να παρθεί µια καταρχήν 

απόφαση στο ∆.Σ., να δούµε αν θα κάνουµε γενικές συνελεύσεις ή δεν χρειάζεται 

να κάνουµε γενικές συνελεύσεις ή να πάρουµε µία απόφαση πλέον σε επίπεδο 

προεδρείων, προέδρων, αυτών εγώ θα πρότεινα τρία άτοµα από κάθε προεδρείο. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να πάµε 10. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Μπράβο να µην µαζευτούµε 47 άτοµα 

εντάξει; Κάπως έτσι, έτσι; και να πούµε καταλήξαµε ή δεν καταλήξαµε. Καλή 

θελήσει. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να απαντήσω; 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης) : Ναι σας παρακαλώ να τελειώνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Για να πάµε σε µία άλλη συνάντηση… 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό είπα. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μα είπε θα µιλήσει.. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Τις ήδη αποφάσεις τις έχουµε Βασίλη. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Θα πάρουµε το σωµατείο το δικό µας δεν έχει ενηµερώσει τα µέλη 

του ούτε ∆.Σ. έχουµε κάνει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Έτσι δεν είναι; 

ΜΑΡΙΟΛΗΣ: Τις ήδη αποφάσεις των ∆.Σ., Βασίλη µου επιτρέπεις; Τις ήδη 

αποφάσεις των ∆.Σ. λίγο-πολύ υπάρχουν έτσι; Άρα λοιπόν µιλάµε για το επόµενο 

βήµα που είναι η γενική συνέλευση και πιστεύω ότι θα είναι πολύ κοντινό, 

τουλάχιστον από πλευράς µας έτσι; Εµού. Που δεν θα µιλήσουµε ότι στις 22, 23 

του µήνα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη ανάλογα αν θα υπάρχει το απαιτούµενο νούµερο 

που θα πιαστούν από τους συναδέλφους για να µπορέσει να γίνει αλλά θα 

επισπευτεί ο χρόνος, οπότε µε την επόµενη συνάντηση και τις αποφάσεις των 

γενικών συνελεύσεων θα είναι πιο καθορισµένη η θέση, θα είναι πιο ξεκάθαρη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Ωραία. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Θα είναι πιο ευέλικτη η συζήτηση. 
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ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως αλλά να γίνει ο χρόνος… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Λοιπόν τελειώσαµε γιατί 

µακρηγορήσαµε. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Κ. Πρόεδρε να γίνει ο χρόνος που ζήτησα έτσι;  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): ∆εν είµαι ο πρόεδρος. 

ΓΚΙΤΑΚΟΣ: Επειδή σας χρίσαµε πρόεδρο.  

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κλείνοντας επειδή είµαστε µεγάλο σωµατείο και όχι µόνο µε τα µέλη 

εµείς θα το ξαναφέρουµε, δεσµευόµαστε εδώ ξανά σε γενική συνέλευση στα µέλη 

µας, ξανά σε γενική συνέλευση στα µέλη µας, να το ξανασυζητήσουµε. Εµείς τα 

λεγόµενα.. δεν µένουµε µόνο στα λεγόµενα τα κάνουµε πράξεις. Όχι  το κάθε ένα 

σωµατείο εµάς, εµείς δεν συµµετέχουµε αυτό ήθελα να πω θα κάνουµε.. εµείς δεν 

συµµετέχουµε σε παιχνιδάκια και σε εντυπώσεις… 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Κάτσε Χρήστο να ολοκληρώσω. Εµείς δεν συµµετέχουµε… 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Είναι σαφές ότι δεν συµφωνεί. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: ∆εν συµµετέχουµε… δεν συµµετέχουµε. Ρε παιδιά να ολοκληρώσω, 

δεν συµµετέχουµε σε παιχνιδάκια και εντυπώσεις αυτά που δηµιουργούνται και 

όπως θέλουν να τα σερβίρουνε. Εµείς θα το ξαναφέρουµε, παρόλο που έχουµε 

πολύ πρόσφατη απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Μεγάλης Τετάρτης θα το 

ξαναφέρουµε πάλι, θα πούµε γιατί έχουµε και την κα Αργυροπούλου που παίρνει 

το λόγο και µιλάει, δε πρόκειται να αλλοιώσουµε ή να πούµε οτιδήποτε για να µη 

σας περνάει από το νου. Θα το ξαναπούµε αυτό που είναι.. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Γιώργο είναι κατανοητό το τι έχετε πει. 

ΓΑΛΑΝΗΣ: Και δεν φτάνει µόνο αυτά που παίρνουµε και όχι µόνο τα αναρτίζουµε 

κιόλας και οποιοσδήποτε µπορεί να µπαίνει και να τα παρακολουθεί είτε είναι 

µέλη µας είτε όχι τι λέµε στα ∆.Σ. και τι λέµε στις γενικές συνελεύσεις. ∆όξα σοι ο 

Θεός έχουµε φτάσει σε άλλο επίπεδο. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Σαφέστατο. ∆εν έχω παρά να 

ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόµενους. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να πω κάτι και µετά πείτε ότι… 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Ρε Χρήστο. 
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ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Επειδή έχει δηµιουργηθεί το σηµαντικό πρόβληµα µε τους 

συµβασιούχους προτείνω κοινή…  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ 

ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ: Ρε τώρα για τους συµβασιούχους. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Φραντζέσκος Πορίχης): Απ’ ό,τι κατάλαβα ξεφύγαµε από το 

αντικείµενο και µιλάµε για κάτι ξεχωριστό, που αφορά µεν όλους τους συλλόγους 

για το θέµα των συµβασιούχων της καθαριότητας. 
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