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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

(30/1/2010) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΜΕ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

 
 

Στο μονομελές πλημμελειοδικείο στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, γίνεται δίκη 
των συναδέλφων Μαντζουράτου και Αλεξανδρόπουλου. 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ εκφράζει την αγανάκτησή της για το 
γεγονός ότι ο συνάδελφος Δημήτρης Μαντζουράτος διώκεται, για μία ακόμη φορά, 
ως επικεφαλής της Νομαρχιακής Αγωνιστικής Συνεργασίας (ΝΑΣ), μαζί με τον 
επικεφαλής της Δημοτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας Ληξουρίου (ΔΑΣ) συνάδελφο 
Νίκο Αλεξανδρόπουλο. Έγκλημά τους ότι μαζί με αρκετούς άλλους αγωνιστές 
άνοιξαν την παραλία του Αθέρα, απομακρύνοντας μεταλλικούς πασσάλους που 
εμπόδιζαν την ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων και των παραθεριστών.  

Καμία παραλία δε μπορεί να αποτελεί ιδιωτική περιουσία και οι δύο 
επικεφαλής δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σήμερα στο σκαμνί του κατηγορουμένου, 
εφόσον έκαναν το χρέος τους να υπερασπιστούν ένα δημόσιο αγαθό από τα 
συμφέροντα και τις πολιτικές που το υπονομεύουν. 

Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ απαιτεί το σταμάτημα της δικαστικής 
δίωξης, την άμεση και χωρίς όρους απαλλαγή των δύο αγωνιστών. Το δίκιο είναι με 
όσους αντιστέκονται βάζοντας το συλλογικό συμφέρον μπροστά από κάθε 
προσωπικό τίμημα.  

Καλούμε όλους τους φορείς αλλά και κάθε συνάδελφο να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη του στους διωκόμενους.  

 
 
 
      Η Γ.Σ. των Προέδρων ΕΛΜΕ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (30/1/2010) 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 
 
 Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας καταδικάζει την πρωτοφανή, 
αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική, ενέργεια αιρετού εκπροσώπου στο ΠΥΣΔΕ 
Καρδίτσας, να προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη κατά των μελών της πλειοψηφίας 
του ίδιου Συμβουλίου (στη συγκεκριμένη υπόθεση), επειδή αποφάσισαν σύμφωνα με 
το νόμο, τον οποίο δεν υπέταξαν στις δικές του προσωπικές επιθυμίες και επιδιώξεις. 
 Η υποβολή μήνυσης εναντίον μελών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας (αιρετός, 
αναπληρωτής αιρετός και Προϊστ. Γραφείου) έχει προφανή στόχο να εκφοβίσει και 
να χειραγωγήσει τα μέλη του Συμβουλίου, προκειμένου να μην αντιστέκονται στη 
βούληση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ακόμη και όταν αυτή προσκρούει στο 
νόμο και το δίκαιο! Και είναι «απίστευτο» το γεγονός, ότι ο εκφοβισμός αυτός 
επιχειρείται από συνάδελφο αιρετό, που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την 
αξιοκρατία, την αμεροληψία, τη νομιμότητα των αποφάσεων των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, καθώς και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των συναδέλφων, όταν 
αυτά θίγονται από άδικες και παράνομες αποφάσεις της Διοίκησης. 

Επειδή η τεκμηριωμένη, η αμερόληπτη και η σύμφωνη με νόμιμες διατάξεις 
έκφραση γνώμης σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο δεν διώκεται και δεν ποινικοποιείται, 
είμαστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη θα θέσει στο αρχείο τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
Παρ’ όλα αυτά, καλούμε τον συνάδελφο να αντιληφθεί έστω και τώρα το λάθος του 
και να αποσύρει τη μήνυσή του εναντίον των συναδέλφων του. 
 

 
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ 
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