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Αξιόηιμοι κύπιοι, 

 

Δηαβάδνληαο ηελ επηζηνιή ζαο απάληεζε, ζηελ παξαίηεζε κνπ, 

εθπιήζζνκαη από ηελ έθηαζε πνπ έρεη πάξεη θαη ηελ θξαζενινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Αξρηθά λα ζαο δειώζσ, πσο κε κηα επηζηνιή παξαίηεζεο, νύηε δπν 

γξακκώλ, ρσξίο κνκθή ζε θαλέλαλ γξάθεηαη γηα νξγαλσκέλε επίζεζε 

κε ςεύδε θαη αλαθξίβεηεο.  

ην δηα ηαύηα . πκκέηνρνο, ζηελ όπνηα δηακάρε ζαο, κε ην 

νπνηνδήπνηε ζσκαηείν, δελ ζα γίλσ, εθόζνλ δελ ζπκκεηείρα ζε θακία 

ιήςε απόθαζεο. Καη δελ ζπκκεηείρα θύξηνη, δηόηη από ηελ κέξα 

νξηζκνύ κνπ ζηελ ΣΕ, νύηε αλέιαβα επίζεκα νύηε κε θαιέζαηε πνηέ 

ζε Δ.. Καη όηαλ κηα ΣΕ θαιεί ζε Δ, θαιεί κε πξόζθιεζε, ζην mail 

κε εκεξήζηα ζέκαηα δηάηαμεο θαη όρη δηα ηνπ ηειεθώλνπ. Να 

ζεκεηώζσ δε πσο θαη ηειεθσληθώο θαιέζηεθα, κηα θόξα από ηνλ θ. 

Αλδξηώηε, γηα ζπκβνύιην ζηηο 14,00 ην κεζεκέξη, ελεκέξσζα πσο 

εξγάδνκαη θαη δελ κπνξώ λα παξαζηώ , κε αληαπάληεζε πσο ζα 

αιιάμεη ηελ ώξα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ θαη ηα 

«πεξηθεξεηαθά» ζσκαηεία θαη λα ήκαζηε όινη παξόληεο. Φπζηθά δελ 

άιιαμε ηίπνηα θαη απ όζν γλσξίδσ δελ έγηλε θαη πόηε Δ.  

Ελ ζπλερεία, γηα ηελ πεξίθεκε, πεηζαξρηθή επηηξνπή θαη λα κελ 

πιαηεηάδνπκε. Μηα θνξά παξεπξέζεθα ζε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. 

Πξνδξόκνπ θαη θ. Γηαλλαθέιιε. Μόλνο κνπ πήγα? Ή κήπσο κε 

θάιεζε ν πξόεδξνο ηεο ΣΕ , ηειεθσληθώο θαη ε ζπλάληεζε έγηλε ζην 

θαηάζηεκα ηνπ θ. Πξνδξόκνπ, παξνπζία κνπ θαη παξνπζία ηνπ θ. 

Γηαλλαθέιιε? Επίζεο, κήπσο εμαηξέζεθε ν θ. Γπκλόπνπινο ιόγσ 

αζιεηηθήο ζρέζεο κε ην sports club θαη απιώο θαιύθζεθε ε ζέζε κε 

έλα κέινο ηεο ΣΕ όπσο πξνβιέπεηαη ? Η πξαγκαηηθόηεηα πάλησο 

θύξηνη είλαη πσο δελ βξήθα κηα πόξηα θαη απιά κπήθα.  

Όπσο θαη λα έρεη, ε επηηξνπή έθαλε κηα εηζήγεζε θαη βγήθε ε όπνηα 

απόθαζε. ηελ θαηνρή κνπ , έρσ θαη ην έγγξαθν - εηζήγεζε ηνπ ΓΓ, 

θ. Πξνδξόκνπ , πνπ αλαγξάθεη ΣΕΛΙΚΉ ΕΙΗΓΗΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ αλαθέξνληάο κε σο κέινο. Οπδεκία επζύλε 

θέξσ γηα ηηο πξνζθιήζεηο, ηελ θαηαλνκή ξόισλ θαη ηηο όπνηεο 



αιιαγέο ηειηθά ζαο επεξεάδνπλ, αλάινγα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηελ 

νπνία βξηζθόκαζηε θαη πσο ζέιεηε λα πξάμεηε. 

 

Υ. Γ1.   Επίζηρ η ειζήγηζη πος αναθέπω, λέηε πωρ δεν έσει αλλασθεί ηο 

παπαμικπό, πποηείνει ποινή ζηον κ. Καπαμβάλη, ποινή 7 

ημεπολογιακών ημεπών (απιθ. 1/23 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 25-01-23). 

Σαρ επιζςνάπηω και ηο ανηίζηοισο έγγπαθο ππορ αποκαηάζηαζη ηηρ 

αλήθειαρ. 

 

ΥΓ2. Ππέπει να ζςνειδηηοποιήζεηε , πωρ η παπαίηηζη μος είναι 

απόπποια ηων μη γενόμενων ζςμβοςλίων και θςζικά η όλη διαδικαζία 

με ηην πειθαπσική επιηποπή όπος ο αξιόηιμορ Ππόεδπορ με κάλεζε και 

ο αξιόηιμορ ΓΓ νομιμοποίηζε με ηο έγγπαθο. Οςδεμία ζσέζη έσει με ηα 

γεγονόηα με ηον  Ήθαιζηο Λήμνος.  

 

Υ. Γ3. Αςηά για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ αλήθειαρ μιαρ και 

αναθεπθήκαηε, ονομαζηικά,  για ηην παπαίηηζη μος. Για οηιδήποηε 

άλλο είμαι ζηην διάθεζη ζαρ για να απανηήζω ζε όποιον και όπος 

σπειαζηεί. 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Σωτηρχέλης Παναγιώτης 


