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ΑΙΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι  
Στα πλαίσια του δηµοκρατικού διαλόγου , της ανταλλαγής απόψεων για τα 
σοβαρά προβλήµατα του κλάδου και της καλόπιστης κριτικής που επιβάλλεται 
να ασκούν όλοι στην συνδικαλιστική ηγεσία για τις ενέργειές της απέστειλα 
στις 10/05/2011 ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. του 
ΣΑΤΕ µε την παράκληση να δηµοσιευτεί στο Βήµα Μελών της ιστοσελίδας 
µας.  
Πράγµατι η επιστολή µου αυτή αναρτήθηκε στις 11/05/2011. 
Στις 13/05/2011 ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ  κος Γεώργιος Βλάχος δηµοσίευσε 
µέσω της ιστοσελίδας  στο Βήµα Μελών  απάντηση στην επιστολή µου 
διατυπώνοντας , όπως έχει κάθε δικαίωµα , κριτική στις απόψεις µου καθώς 
και διάφορες συνδικαλιστικές διδαχές . 
Στις 16/05/2011 απέστειλα έγγραφο µε τις απόψεις µου επί των θεµάτων που 
έθιξε ο κ. Πρόεδρος στην απαντητική επιστολή του και µε αφορούν (αλλά και 
για  γενικότερα θέµατα του κλάδου) µε την επισήµανση ότι θα είναι η τελευταία 
παρέµβασή µου γιατί δεν επιδιώκω , όπως αναφέρω, προσωπική δηµόσια 
διαµάχη σε µια τέτοια κρίσιµη περίοδο για τον κλάδο .  
Σε επικοινωνία που είχα στις 17/05/2011 µε τον κ. Μουντρουίδη (∆ιευθυντή 
Υπηρεσιών του ΣΑΤΕ) για την δηµοσίευση των ανωτέρω απόψεών µου στο 
Βήµα Μελών του συνδέσµου µας , µου ανέφερε τα εξής πρωτότυπα :  
α) ότι την επιστολή µου ελέγχει ο κ. Πρόεδρος για να δει αν θα δηµοσιευτεί .  
∆ηλαδή ,αν κατάλαβα καλά, ασκείται προληπτική λογοκρισία από τον κ. 
Πρόεδρο και µάλιστα όταν απαντάµε στην κριτική που µας έχει ασκήσει.  
β) ότι, κατά την άποψή του , ούτε η πρώτη µου ανοιχτή επιστολή έπρεπε να 
έχει δηµοσιευτεί . 
Του απάντησα ότι οι εποχές της λογοκρισίας έχουν προ πολλού παρέλθει και 
του ζήτησα νε δηµοσιευτεί η επιστολή µου η οποία βεβαίως ασκεί και κριτική 
σε πνεύµα απολύτως κόσµιο και χωρίς καµία υβριστική διατύπωση για 
κανένα.  
Εν συνεχεία µου τηλεφώνησε ο ίδιος ο κ. Βλάχος σε πολύ έντονο και 
επιτακτικό ύφος προκειµένου να µε ‘’ µαλώσει ‘’ για το περιεχόµενο της 
επιστολής µου .  
Επειδή :  
1. Προσωπικά δεν φοβήθηκα τέτοιες ‘’νουθεσίες ‘’ ή παντός είδους απειλές 

ούτε την περίοδο της χούντας µετέχοντας ενεργά στον αντιδικτατορικό 
αγώνα . 



2. ∆εν αντιλαµβάνοµαι πώς εννοεί την ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την οποία αποστέλλει 
τα συγχαρητήρια ο κ. Πρόεδρος. ∆ιαύγεια για ότι συµφωνεί και λογοκρισία 
για ότι πιθανά δεν τον βολεύει ;  

3. Ο ΣΑΤΕ και η ιστοσελίδα του δεν είναι ιδιοκτησία κανενός , ούτε του 
Προέδρου , αλλά ανήκει πρώτιστα σε όλα τα µέλη του . 

4. Η κριτική , ακόµα  και η σκληρότερη, όταν δεν υπεισέρχεται σε 
προσωπικές δραστηριότητες και δεδοµένα των συνδικαλιστών αλλά 
αφορά στην συνδικαλιστικής τους δράση και διαγωγή, είναι δηµοκρατική 
κατάκτηση και δικαίωµα των µελών κάθε συλλογικού φορέα και των 
πολιτών γενικότερα. 
Τη στιγµή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι αποδέκτης καθηµερινής 
σκληρής κριτικής πως είναι δυνατόν ο κ. Πρόεδρος του ΣΑΤΕ να µην 
αποδέχεται  την ελάχιστη ; Τέτοιες συµπεριφορές επιχειρούµενης 
λογοκρισίας δεν αρµόζουν στην δηµοκρατική Ελλάδα αλλά σε άλλα 
καθεστώτα τύπου Καντάφι , Άσαντ κ.λπ.  
Με βάση τα ανωτέρω 

 
Ζητώ 

 
1. Την άµεση ανάρτηση της από 16/05/2011 επιστολής µου στο Βήµα Μελών 

της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ, το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο Βήµα 
Μελών και όχι λογοκρινόµενο Βήµα οπαδών. 

2. Την διενέργεια Γενικής Συνέλευσης των µελών του ΣΑΤΕ  για την στάση 
µας απέναντι στο νέο ‘’νοµοσχέδιο’’ καθώς και για τα οξυµµένα 
προβλήµατα του κλάδου .  

 
 
Υ.Γ. : θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία κ. Πρόεδρε………. 
 
 
    

                                Πάτρα , 18/05/2011 
          Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 

  
          
 

Στάθης Παρασκευόπουλος 
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