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ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με μοναδικό θέμα:
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Θέμα 1ο Συγκράτηση σε σώμα
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με την εισήγηση του πλειοψηφούντος συμβούλου.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να καλωσορίσω ειδικά τα τρία νέα μέλη που πλαισιώνουν πλέον το νέο ΔΣ. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση
επί του μοναδικού θέματος της σημερινής συνεδρίασης που αφορά την συγκρότηση σε σώμα, θα
μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία πολύ σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα των εκλογών. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα των εκλογών το ΕΝΙΑΙΟ έλαβε 314 ψήφους και ποσοστό 43%, η
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 255 ψήφους και ποσοστό 35% και η ΑΣΥ 162 ψήφους και ποσοστό
22%.
Μετά την ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος ο πλειοψηφών σύμβουλος προχώρησε στην εισήγησή του.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Με αφορμή την ανάρτηση της ΑΣΥ για αναλογικό αντιπροσωπευτικό θα
ήθελα να σας ενημερώσω ότι θέση του ψηφοδελτίου μας είναι πως με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι το ΕΝΙΑΙΟ θα πρέπει να κατέχει την θέση του Προέδρου του Γενικού Γραμματέα
και του Αντιπροέδρου. Και αυτό διότι πιστεύουμε, πως οι θέσεις αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε
πλήρη σύμπνοια απόψεων και να διακατέχονται από εμπιστοσύνη προκειμένου να εξασφαλίζεται η
μεταξύ τους συνεργασία και η λειτουργικότητα του ΔΣ. Ίσως πείτε πως και μέσα από ένα αναλογικό
αντιπροσωπευτικό θα μπορούσαν όλα αυτά να επιτευχθούν. Δυστυχώς, η εμπειρία μας δεν μας
αφήνει περιθώρια να θεωρήσουμε πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Από τη μια η αντιπαλότητα τα τελευταία δυόμιση χρόνια, με τα όχι σε όσα προτείναμε και με κορωνίδα τη μομφή στο πρόσωπο του
προέδρου και από την άλλη η πόλωση που δημιουργήσατε στην προεκλογική περίοδο με φράσεις
όπως, κολαούζοι της διοίκησης, ανύπαρκτοι και αυτόθαυμαζόμενοι που ζουν σε νιρβάνα κ.α, πραγματικά δεν ξέρω πως πιστεύετε πως μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί μέσα από ένα αναλογικό
αντιπροσωπευτικό σχήμα, όπως τουλάχιστον το εννοείτε εσείς. Το ΕΝΙΑΙΟ πήρε την εντολή από
την πλειοψηφία των συναδέλφων αυξάνοντας το ποσοστό του και μάλιστα τα ίδια άτομα που αποτελούσαν το Προεδρείο και που δέχονται από εσάς όλες αυτές τις κατηγορίες, επανεκλέγονται και

μάλιστα με μεγαλύτερα ποσοστά. Πιστεύω πως θα πρέπει να δεχθείτε το αποτέλεσμα των εκλογών
και να διευκολύνεται τη διαδικασία αφήνοντας και πάλι το ΕΝΙΑΙΟ να κριθεί για το έργο του στις επόμενες εκλογές. Για τις υπόλοιπες δύο θεσμικές θέσεις και συγκεκριμένα την θέση του Ταμία που
έχει τον έλεγχο των οικονομικών και του Ειδικού Γραμματέα που αντικαθιστά τον Γεν. Γραμματέα,
εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τις παραδώσουμε στους δύο άλλους συνδυασμούς, στέλνοντας με
αυτόν τον τρόπο και. ένα μήνυμα ενότητας προς τα έξω. Και είναι αλήθεια πως είναι διαφορετικός ο
τρόπος που αντιλαμβάνεται ο κάθε ένας την αναλογικότητα. Μια αναλογικότητα η οποία δεν είναι
πουθενά θεσμοθετημένη, καθώς δεν βρίσκεται ούτε σε κάποιο καταστατικό αλλά ούτε και σε κάποιο
νόμο. Γιατί λοιπόν πρέπει να δεχθούμε πως η ΑΣΥ με 22% θα πρέπει να κατέχει τον τρίτο τη τάξη
θεσμικό ρόλο αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Αυτή είναι η θέση μας και
θα ήθελα πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία να καταγραφούν και οι τοποθετήσεις των υπολοίπων.
Και θα δανειστώ τα λόγια του κ. Τασιούδη από τα πρακτικά της προηγούμενης συγκρότησης όπου
αναφέρει. “Δεν θα μπούμε στη λογική να ψηφίσουμε κατά άτομο. Εμείς θα πάμε σε ψηφοφορία εφόσον αποφασίσουμε από την αρχή ότι το πρώτο αξίωμα ανήκει στην πρώτη, το δεύτερο στην δεύτερη
και το τρίτο στην Τρίτη δύναμη. Στη συνέχεια θα δούμε και τις άλλες δύο θέσεις”. Λέμε λοιπόν και
εμείς με τη σειρά μας πως δεν θα μπούμε σε ψηφοφορία αν δεν ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει
από μέρους σας υποψηφιότητα για Γραμματεία και Αντιπροεδρία. Αυτή είναι η θέση όλων των εκλεγμένων μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ.
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Καταρχήν ξεκινάμε με το αποτέλεσμα των εκλογών το οποίο έδωσε τέσσερις
έδρες στο ΕΝΙΑΙΟ τρεις στην ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και δύο στην ΑΣΥ. Το πιο αντικειμενικό
σύστημα εκπροσώπησης μέσα στο ΔΣ είναι να λάβουμε υπ όψιν το αποτέλεσμα της κάλπης. Και το
αποτέλεσμα της κάλπης δεν έδωσε πλήρη αυτοδυναμία στο ΕΝΙΑΙΟ. Αν θέλουμε να σεβαστούμε το
γεγονός ότι ο πλειοψηφών σύμβουλος σε αυτή την κάλπη δεν είναι από ΕΝΙΑΙΟ αλλά από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Αν θέλουμε να σεβαστούμε τον κόσμο ο οποίος ψήφισε στις εκλογές
πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα στεγανά που έχουμε στο μυαλό μας. Το γεγονός ότι θέλετε όλες τις
θέσεις του προεδρείου μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Το να πετάμε έξω από το προεδρείο τις
δύο παρατάξεις δεν είναι καθόλου δημοκρατικό και ηθικό και επιπλέον δεν θα φέρει κάποιο θετικό
αποτέλεσμα στη λειτουργία του σωματείου. Οι εκλογές του σωματείου μας βασίζονται με απλή αναλογική που σημαίνει ότι χρειάζονται συνεργασίες όπου και οι τρεις παρατάξεις με βάση τα ποσοστά
τους θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Δυστυχώς βάζοντας από την αρχή της συζήτησης στο καναβάτσο τις άλλες δύο παρατάξεις δείχνει από την αρχή την πρόθεσή του. Η πρόταση του ΕΝΙΑΙΟΥ,
όπως αυτή εκφράζεται από τον πλειοψηφών σύμβουλο δεν είναι ηθική ούτε δημοκρατική. Μας βρίσκει τελείως αντίθετους γιατί θεωρούμε πως η συμμετοχή σε ένα προεδρείο δεν είναι προνόμιο αλλά ευθύνη. Για να ολοκληρώσω λοιπόν να πω ότι εμείς προτείνουμε σαφώς το αναλογικό αντιπροσωπευτικό όπου κάθε παράταξη θα προτείνει για τον εαυτό της αυτόν που θέλει να ορίσει στο
ανάλογα αξίωμα. Επιθυμούμε να υπάρξουν συνεργασίες για το καλό των εργαζομένων.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Η αλήθεια είναι πως εδώ και μια δεκαετία και όχι μόνο εδώ, βλέπουμε το
να πετιούνται απέξω παρατάξεις. Δεν μας έχετε πει λοιπόν κάτι καινούργιο και χαίρομαι που αναφέρθηκαν τα λόγια μου από τα πρακτικά της προηγούμενης συγκρότησης. Αλλά δεν θα μείνω σε
αυτό λέγοντας πως ένα ΔΣ εξαρτάται όχι από τους θεσμικούς ρόλους και από το ποιοι τους κατέχουν, αλλά από τον προσανατολισμό που έχει το σωματείο. Έναν προσανατολισμό που θα πρέπει
να τον δούμε στη βάση των αναγκών των εργαζομένων. Και τελικά αυτό που παρατηρώ είναι ότι το
ΕΝΙΑΙΟ, που όπως λέτε εσείς αποτελείται από μεμονωμένους, τελικά είναι μία πολύ συμπαγής ομάδα η οποία ταυτίζεται και σε απόψεις. Και εδώ να κάνω και μία κριτική και στην ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, γιατί ακριβώς την ίδια πρόταση που ακούμε σήμερα έκαναν και εκείνοι πριν από τέσσερα χρόνια. Και μάλιστα εκφραστήκατε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που εκφράστηκε και ο πλειοψηφών σύμβουλος σήμερα. Αν λοιπόν αλλάξουν πάλι οι συνθήκες ο τρόπος αντιμετώπισης και σκέψης που εκφράζει σήμερα η ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μπορεί και πάλι να αλλάξει. Σε αντίθεση η
θέση μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάγια και σταθερή ότι δηλαδή θα πρέπει να εκπροσωπούνται
όλες οι παρατάξεις.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης.

Τουχτίδης Παναγιώτης: Ας μην ξεχνάμε ότι η εκπροσώπηση επιτυγχάνεται από την ψηφοφορία
του κόσμου προς τα ψηφοδέλτια. Ο οποίος κόσμος εκπροσωπείται από το ΔΣ ανάλογα με το
ποιους ψηφίζει. Η αναλογικότητα όμως όπως εσείς τι λαμβάνεται υπόψιν δεν είναι στην ουσία αναλογικότητα αλλά διαδοχικότητα. Δηλαδή αν είχαμε πέντε παρατάξεις θα έπαιρνε ο καθένας από ένα
θεσμικό ρόλο έστω κι αν ο πέμπτος είχε 3%. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν λειτουργικό και
δίκαιο. Στην ουσία αυτό που έχει νόημα είναι να δημιουργηθεί ένα προεδρείο το οποίο σαφώς να
έχει μία σχετική χημεία που να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα ανεξάρτητα από το τι θα αποφασίζεται μέσα από τις ψηφοφορίες. Για παράδειγμα να σας θυμίσω την περίπτωση όπου είχα αντίθετη
άποψη από την άποψη και των οκτώ μελών. Όταν λοιπόν κάποιος έχει πάρει 43% και εκπροσωπεί
δεν είναι δυνατόν σε μία έκτακτη περίπτωση απουσίας του να εκπροσωπηθεί από το 20%. Εδώ
λοιπόν δεν ζητάτε μία αναλογικότητα αλλά μία διαδοχικότητα η όποια στρεβλώνει την πραγματική
θέληση του κόσμου. Είναι λοιπόν θέμα λειτουργικότητας και δυστυχώς τα δείγματα γραφής τα τελευταία δύο χρόνια δεν αφήνουν περιθώρια ότι θα μπορούσε μέσα από τη σύνθεση που εσείς προτείνετε να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του σωματείου.
Μετά τις τοποθετήσεις των παρατάξεων το λόγο πήρε και πάλι ο πλειοψηφών σύμβουλος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Αν πραγματικά είχαμε ένα παρελθόν χωρίς όλες αυτές τις εντάσεις που
βιώσαμε, εγώ θα ήμουν ο πρώτος που θα συμφωνούσε σε ένα αναλογικό αντιπροσωπευτικό όπως
αυτό που εννοείτε εσείς. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα των 2 ετών και 7 μηνών ήταν ένα συνεχές κυνήγι που κατέληξε σε μία αντικαταστατική μομφή στο πρόσωπο του προέδρου, τον οποίο
εμείς δικαίως υποστηρίξαμε. Και τι έχουμε δύο μέρες πριν τη σημερινή συνεδρίαση; Πρόταση της
κ. Βαφειάδου στον κ. Τουχτίδη, τον άνθρωπο στον οποίο έκανε τη μομφή και τον κυνήγησε επί μήνες, να αναλάβει εκείνος πρόεδρος και εκείνη Γεν. Γραμματέας. Πάρα πολύ ηθικό εκ μέρους της. Για
να μιλάμε λοιπόν ανοιχτά τα τείχη δεν μπορούμε να τα γκρεμίζουμε μετά από όλα αυτά που έγιναν
και να θεωρούμε πως μπορούμε να λειτουργήσουμε αρμονικά. Και μετά να τα ξαναχτίζουμε προεκλογικά. Τώρα όσον αφορά την αναλογικότητα συμφωνώ. Αλλά ας τη δούμε σε μία άλλη βάση και
όχι σε αυτή που θέτετε εσείς, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Είχα φτάσει να κάνω 15
σελίδες πρακτικά από φόβο μην παραλείψω κάτι και εκτεθώ και ερχόσασταν μετά και κάνατε ζήτημα για μία λεξούλα. Και εδώ να πω πως χαίρομαι που η ΑΣΥ τουλάχιστον τα εκτίμησε κρίνοντάς τα
ως αναλυτικά και σωστά. Πρότεινα να αναλάβει το σωματείο να πληρώνει το παράβολο της μήνυσης συναδέλφων που έπεσαν θύματα βίας και η απάντηση ήταν “όχι”. Χρειάστηκαν δύο συνεδριάσεις με απουσία μέλους σας προκειμένου τελικά να ψηφιστεί. Αλλά προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία ας δούμε την αναλογικότητα με μία δεύτερη πρόταση. Ας κρατήσει το ΕΝΙΑΙΟ την Προεδρία και τη Γεν. Γραμματεία και ας περάσουν η Αντιπροεδρία, το Ταμείο και η Ειδ. Γραμματεία στις
δύο παρατάξεις. Σεβόμενοι όπως λέτε το εκλογικό αποτέλεσμα αν και κατά τη γνώμη μου είναι καθαρά συγκυριακό. Μη ζητάτε όμως να συμφωνήσουμε οι τρεις κύριες οι θέσεις του Προεδρείου να
μοιραστούν στις τρεις παρατάξεις. Και σας θυμίζω τα λόγια του κ. Δερμεντζόγλου από την προηγούμενη συγκρότηση “Το σώμα συγκροτείται σε επίπεδο προσώπων. Συνεπώς η κατανομή έχει να
κάνει με τον τρόπο που ο κάθε ένας την αντιλαμβάνεται. Προεξάρχοντος κυρίως του πρώτου ψηφοδελτίου, το οποίο έχει και την δυνατότητα να καθορίζει και τις εξελίξεις, ως πλειοψηφούσα ή μειοψηφούσα αρχή”. Και όλα αυτά δεν τα λέω με θυμό αλλά ούτε μέσα από κομματικό πρίσμα, όσο κι αν
προσπαθήσετε να μου βάλετε κομματικές ταμπέλες. Υπάρχει λοιπόν μία νέα πρόταση να πάρουν οι
δύο άλλες παρατάξεις τις τρεις από τις πέντε θεσμικές θέσεις. Διαφορετικά υπάρχει και η άλλη περίπτωση. Είστε πλειοψηφία, οπότε μπορείτε να μοιραστείτε και τις 5 θέσεις του προεδρείου.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Νομίζω ότι είναι καλό για όλους μας να αφήσουμε κάποια στιγμή τα
ναπολεόντεια σύνδρομα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας κατατρέχει κάθε φορά και νομίζουμε ότι η
πρώτη παράταξη είναι αυτή που δικαιώνεται απολύτως. Θα πρέπει νομίζω να λάβουμε υπόψη μας
ότι το μεγαλείο του νικητή φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον ηττημένο. Επίσης να πω
πως ένα ψηφοδέλτιο το οποίο λειτουργεί ενωτικά στους υποψήφιους δεν μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά μέσα στο ΔΣ. Νομίζω λοιπόν πως έχει έρθει η ώρα μετά από τόσα χρόνια αυτό το σωματείο να κάνει το επόμενο βήμα αποδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι
μπροστά στα σοβαρά ζητήματα, στις κορυφαίες διαδικασίες, όταν το σωματείο χρειάστηκε να συγκρουστεί με έναν πραγματικό αντίπαλο εκφράστηκε σύσσωμο, ενιαίο, αδιαίρετο και αδιάσπαστο.
Υπάρχει μία σύμπνοια σε ένα ποσοστό 80% των περιπτώσεων στο υπόλοιπο 20% μιας εσωτερικής
διαφοροποίησης ο καθένας ορίζει τις τακτικές. Επίσης δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η δημο-

κρατία σημαίνει διαμόρφωση πλειοψηφιών. Παρόλα αυτά σας λέω υπεύθυνα ότι ποτέ δεν πέρασε
από το μυαλό της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και της ΑΣΥ να υπάρξει μία πλειοψηφία που θα
άφηνε απέξω τους εκπροσώπους του ΕΝΙΑΙΟΥ, μολονότι η δημοκρατία της πλειοψηφίας θα το επέτρεπε. Παρόλα αυτά όμως η ηθική και η λογική των δύο παρατάξεων δεν διανοήθηκε ποτέ.
Στον κύριο Δερμεντζόγλου απάντησε ο πλειοψηφών σύμβουλος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Όλα είναι θέμα εμπιστοσύνης και αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω τόση ώρα. Ότι δηλαδή αυτή η εμπιστοσύνη έχει πλέον χαθεί. Δυστυχώς επαναλαμβάνω πως πληρώνετε τη συμπεριφορά που επιδείξατε στην προηγούμενη θητεία.
Πάνω σε αυτό το σχόλιο τοποθετήθηκε το μέλος του ΔΣ Τσαπανίδης Χρήστος και ακολούθησε μικρός διάλογος.
Τσαπανίδης Χρήστος: Μα γιατί θέτεις θέμα εμπιστοσύνης; Στο νέο ΔΣ υπάρχουν τρία νέα μέλη.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Θα έθετες εσύ υποψηφιότητα ως Γεν. Γραμματέας; Είσαι νέο μέλος και
προσωπικά εγώ τουλάχιστον θα μπορούσα να σε εμπιστευτώ περισσότερο.
Τσαπανίδης Χρήστος: Εσύ θα πρότεινες Πρόεδρο κάποιον άλλον πλην εσού;
Στον κ. Τσαπανίδη απάντησε ο κ. Μανωλίτσας πως “ναι θα πρότεινα” και έδειξε την κ. Θεοδωρίδου.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του σωματείου Μητσιάκος Γεώργιος.
Μητσιάκος Γεώργιος: Η παράταξή μας, η ΑΣΥ, έχει αναγνωρίσει εδώ και πολύ καιρό πως όταν
μέσα σε ένα σωματείο δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία σε επίπεδο μελών του ΔΣ, ο μόνος τρόπος
για να ξεπεραστούν ζητήματα είναι το αναλογικό αντιπροσωπευτικό Προεδρείο. Τι σημαίνει αυτό.
Ότι όταν οι τέσσερις από τους εννέα δεν μπορούν μόνοι τους να στηρίξουν μία απόφαση η οποία
στηρίζεται από τους άλλους πέντε, τότε πως είναι δυνατόν να υπογράψει ο πρόεδρος και ο Γραμματέας που πρεσβεύει το αντίθετο. Και κακά τα ψέματα το κάθε ψηφοδέλτιο που κατέβηκε στις εκλογές
κατέβηκε με μία συγκεκριμένη πρόταση Αν ήταν κοινή η πρότασή θα σμίγαμε. Και το έχουμε δει
πολλές φορές. Όπως δηλώσεις Προέδρου σε κανάλια που ήταν αντίθετες με την απόφαση του σωματείου. Και κλείνοντας να πω ότι η ΑΣΥ θα συνεχίσει να προσφέρει από τη θέση του Αντιπροέδρου όπως όρισε η κάλπη.
Τον λόγο του κ. Μητσιάκου σχολίασε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης λέγοντας ότι πολλές φορές ο Πρόεδρος υπέγραψε αποφάσεις οι οποίες ήταν αντίθετες με αυτά που πρέσβευε ο ίδιος
και επιπλέον θύμισε ότι οι δηλώσεις στα ΜΜΕ, στις οποίες αναφέρθηκε, ήταν απολύτως σύμφωνες
με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ τον Ιούλιο του 2021.
Στο κ. Μητσιάκο απάντησε ο πλειοψηφών σύμβουλος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Τι ακριβώς αποφάσισε οι κάλπη; Αποφάσισε τη θέση του Αντιπροέδρου στην ΑΣΥ; Δηλαδή μου λέτε ότι αν η ΑΣΥ έπαιρνε 2%, θα είχε αποφασίσει ο κόσμος η ΑΣΥ να
κατέχει την Αντιπροεδρία; Και γιατί πρέπει δηλαδή η αναλογικότητα να εκφράζεται με αυτό το σχήμα. Το εφεύρημα ότι ο τρίτος πρέπει να πάρει την Αντιπροεδρία και ο δεύτερος τη Γεν. Γραμματεία,
είναι πουθενά θεσμοθετημένο; Υπάρχει σε κάποιο καταστατικό ή σε κάποιο νόμο; Αν μας δεσμεύει
κάποιος νόμος, να το δεχτούμε. Και εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο θέλετε τόσο πολύ τις θέσεις,
αφού βάσει της συμμαχία σας θα έχετε την πλειοψηφία και ένα προεδρείο έρμαιο των αποφάσεών
σας. Επαναλαμβάνω λοιπόν την δεύτερη πρόταση που σας κάνουμε. Να περάσει η Αντιπροεδρία
το Ταμείο και η Ειδ. Γραμματεία στις δύο παρατάξεις. Και μακάρι η διετία που έχουμε μπροστά μας
να αποδείξει ότι μπορούμε να οδηγηθούμε την επόμενη φορά σε ένα αναλογικό αντιπροσωπευτικό
όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε.
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.

Τουχτίδης Παναγιώτης: θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ καλή διευκολύνει και εκφράζει την
αναλογικότητα. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να πάρω κάποιον θεσμικό ρόλο αλλά θα ήθελα να υπάρχει ένα προεδρείο που θα έχει μία συνοχή και να είναι λειτουργικό στην καθημερινότητά
του.
Στο σημείο αυτό το μέλος του σωματείου Μητσιάκος Γεώργιος ζήτησε ολιγόλεπτη διακοπή και κάλεσε τον κ. Τασιούδη και την κ. Βαφειάδου εκτός αίθουσας.
Εν συνεχεία επανήλθαν αρνούμενοι και αυτή την πρόταση, εμμένοντας στο να προχωρήσει η
ψηφοφορία με βάση το αναλογικού αντιπροσωπευτικού και συγκεκριμένα με Πρόεδρο από το
ΕΝΙΑΙΟ, Γεν. Γραμματέα από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ και Αντιπρόεδρο από την ΑΣΥ.

Στην πρόταση αυτή αντιτάχθηκαν οι Σύμβουλοι του ΕΝΙΑΙΟΥ.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Όταν μας φέρετε γραπτώς ως νόμο, αυτή την πρόταση, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα την κάνει σημαία και πράξη. Η πρόταση σας προς στιγμή είναι ένα εφεύρημα.
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική ζητώντας να τεθούν σε ψηφοφορία οι
προτάσεις που κατατέθηκαν.
Στην κ. Βαφειάδου απάντησε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης
Τουχτίδης Παναγιώτης: Δεν μπορεί να υπάρξει ψηφοφορία καταστατικής στρέβλωσης. Και
επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η όλη συζήτηση οδηγείται σε αδιέξοδο, λέω πως ή θα διευκολύνετε
εσείς με την αποδοχή της πρότασης, Προεδρείο και Γεν. Γραμματεία στο ΕΝΙΑΙΟ, Αντιπροεδρία , Ταμείο και Ειδ. Γραμματεία σε ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥ ή θα διευκολύνουμε
εμείς δια της απουσίας μας.
Τον λόγο του κ. Τουχτίδη συμπλήρωσε ο πλειοψηφών σύμβουλος
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε να μας σύρετε σε μία ψηφοφορία
που θα μας οδηγήσει στη δική σας πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση εμείς ως ΕΝΙΑΙΟ αποχωρούμε. Και καθώς η αποχώρησή μας δεν λύνει την απαρτία, μπορείτε να προχωρήσετε μόνοι σας σε συγκρότηση, λαμβάνοντας και τα 5 αξιώματα. Και σας δηλώνουμε ότι δεν έχουμε
κανένα απολύτως πρόβλημα να παραμείνουμε ως μέλη.
Στον κύριο Μανωλίτσα απάντησε η κυρία Βαφειάδου
Βαφειάδου Βασιλική: Δεν διαφωνώ μαζί σου. Τα πέντε μέλη που παραμένουν μπορούν να
συνεχίσουν τη συγκρότηση σε σώμα.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Σύμβουλοι του ΕΝΙΑΙΟΥ.
Μετά και την αποχώρηση των υπολοίπων μελών, η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
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