
Κοινοποίηση: 

Δ. Δ.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ. ΕΚΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ 

της 4ης Ιανουαρίου 2023 ότι έγιναν ξαφνικά και χωρίς νόμιμη  ειδοποίηση των μελών (με  

e-mail στις σχολικές μονάδες και στα e-mails των μελών)  «εκλογές» για τον Σύνδεσμο 

Φιλολόγων Κορινθίας και εκλέχτηκε νέο «Διοικητικό Συμβούλιο». 

Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι φιλόλογοι 

αλλά και η τοπική κοινωνία, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω: 

1) Μετά την εκλογο-απολογιστική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 4-12-2022, στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο Κορίνθου έγιναν οι προβλεπόμενες Εκλογές του Συνδέσμου 

Φιλολόγων Κορινθίας, την Πέμπτη 22-12-2022, στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου με 

παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. 

Στις Εκλογές προσήλθαν και ψήφισαν 138 μέλη του Συνδέσμου. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια 

ήταν 138.  

Εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. τα παρακάτω Τακτικά Μέλη: 

Σκάζα Σοφία                                                          (106) 

Μαρίνης Μιχαήλ                                                   (105) 

Παρασκευόπουλος Κων/νος                                 (101) 

Μαρινού Σταυρούλα                                             (89) 

Δρόσου Ολυμπία                                                  (74) 

Χωρίκης Παναγιώτης                                           (71) 

Διπλός Νικόλαος                                                  (66) 

Αναπληρωματικό Μέλος: 

Ρουμπέκα Μαρία-Ελένη                                      (62) 

Για το Εποπτικό Συμβούλιο: 

Τσιάντη Μαρία                                                    (121) 



Τα πρακτικά των Εκλογών κατατέθηκαν στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και είναι στη 

διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

2) Στις 23-12-2022 Το νέο  Δ. Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα για την περίοδο 2022-2024. Η 

σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής: 

Πρόεδρος:                                Σκάζα Σοφία 

Αντιπρόεδρος:                         Δρ. Μαρίνης Ι. Μιχαήλ 

Γεν. Γραμματέας:                   Μαρινού Σταυρούλα 

Ταμίας:                                    Παρασκευόπουλος Κων/νος 

Οργ. Γραμματέας:                  Διπλός Νικόλαος 

Ειδ. Γραμματέας:                   Χωρίκης Παναγιώτης 

Έφορος Βιβλιοθήκης:            Δρόσου Ολυμπία 

 

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τα μέλη του Συνδέσμου σε Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση, στις 5-1-2-2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17:00 μ.μ., στο Εργατικό 

Κέντρο Κορίνθου, στην Κόρινθο προκειμένου  

α) Να παρουσιαστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στα μέλη του Συνδέσμου. 

β) Να ενημερωθούν τα μέλη για το αίτημα της άμεσης παράδοσης από το απερχόμενο 

Δ.Σ. στο νέο Δ.Σ.: 

Των Βιβλίων του Συνδέσμου 

Της Σφραγίδας του Συνδέσμου, 

Το Ταμείο του Συνδέσμου 

Της διαχείρισης του επίσημου e-mail του Συνδέσμου’ 

Των κλειδιών του Γραφείου του Συνδέσμου 

γ) Να γίνει συζήτηση για μελλοντική τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις 

νέες διατάξεις 

δ) Να γίνει συζήτηση για το ρόλο και τους στόχους του Συνδέσμου 

 

4) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε φανερή ψηφοφορία και αποφασίστηκε 

ομόφωνα να δοθεί εντολή στο Δ.Σ. να προχωρήσει σε κάθε αναγκαία, νόμιμη, 

εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια για την απόδοση των παράνομα 

παρακρατηθέντων βιβλίων, σφραγίδων, του ταμείου, του επίσημου e-mail, των 

κλειδιών του Γραφείου του Συνδέσμου, από την απελθούσα Πρόεδρο, καθώς και για 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επιβάλλεται να γίνει.  

 

5) Με βάση όλα τα παραπάνω διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παράνομη 

παρακράτηση όλων των προαναφερθέντων και την αυθαίρετη διεξαγωγή 

εκλογών. Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά πως  η παρακράτηση αυτή είναι 

παράνομη και πως οι «εκλογές» αυτές είναι παράνομες και καταχρηστικές και 

καταστρατηγούν όλα τα άρθρα του καταστατικού του Συνδέσμου Φιλολόγων 

Νομού Κορινθίας, προσβάλλουν βάναυσα τα δημοκρατικά δικαιώματα των 

μελών και ευτελίζουν τις αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης. Οι παραπάνω 



ενέργειες και συμπεριφορές δε συνάδουν με την ιδιότητα του δημόσιου 

λειτουργού. 

 

6) Δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε σε κάθε αναγκαία, νόμιμη, εξωδικαστική και 

δικαστική ενέργεια για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η τάξη στο 

Σύνδεσμο, καθώς αυτό αποτελεί ομόφωνο αίτημα των μελών του. 

 

                                                                                                  Κόρινθος, 6-1-2023 

   

                                                 Για το Δ.Σ. 

 

Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας 

               

Σκάζα Σοφία       Μαρινού Σταυρούλα 


