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Οεπικεφαλής της παράταξης Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων ( Π.Α.Σ.Κ.Ο),
την οποία υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κώστας
Παπαδημητρίου, με επιστολή του προς την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ ,
Φώφη Γεννηματά και τον γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, καταγγέλλει πως 5
στελέχη του κόμματος, αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές του
Οικονομικού Επιμελητηρίου και συνεργάζονται με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Οκ. Χριστοδουλάκης, με απόφαση της κ. Γεννηματά, παρέπεμψε την καταγγελία στην αρμόδια
Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΙΝΑΛ (ΕΔΕΚΑΠ) και του ΠΑΣΟΚ (ΕΚΑΠ) , ζητώντας να επιληφθούν
και να προχωρήσει στην πράξη αναστολής της ιδιότητας του μέλους (διαγραφή) των
συγκεκριμένων στελεχών με το αιτιολογικό ότι "κατεβαίνουν" με αντίπαλο ψηφοδέλτιο (με την
παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) για τις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο στις 15
Δεκέμβρη.
Ηενέργεια της Φώφης Γεννηματά σηματοδοτεί στη πράξη τη πρόσφατη δέσμευσή της, από την
επόμενη μέρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, για "μηδενική ανοχή" στην εσωστρέφεια.
Στηνεπιστολή του, ο επικεφαλής της παράταξης του ΚΙΝΑΛ στο Οικονομικό Επιμελητήριο, Κώστας
Παπαδημητρίου ζητάει ευθέως την διαγραφή των πέντε στελεχών. Πρόκειται για τους: Ψυχογιό
Παναγιώτη μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τους Κανακουσάκη Κώστα (Ηράκλειο),
Πουλή Γιώργο (Κέρκυρα), Λαμπράκη Γιώργο (Ηράκλειο) και Νταγιάννη Αιμίλιο (Λάρισα).
Επίσηςεπισημαίνει ότι "η μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Παράταξή μας στο Οικονομικό
Επιμελητήριο προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και να ενισχυθεί η παρέμβασή μας στον
επιστημονικό αυτό φορέα στο πλαίσιο της συνδρομής μας για την πορεία της χώρας με ανάπτυξη
και κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τη διασφάλιση των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων των
μελών του ΟΕΕ. Την προσπάθεια αυτή αντιστρατεύονται μέσω της ένταξής τους στην παράταξη
και στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένοι σύντροφοι, όπως: Τα μηνύματα και η
απαίτηση όλων των στελεχών μας που ενεργοποιούνται στην προσπάθεια της παράταξής μας

είναι να ξεκαθαριστεί το θέμα και να δοθεί ένα μήνυμα επαίνου στη συνέπεια στη παράταξη και
καταδίκης για όσους εντάσσονται στις αντίπαλες παρατάξεις. Παρακαλώ λοιπόν για τις άμεσες
ενέργειές σας σύμφωνα τόσο με το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής όσο και του ΠΑΣΟΚ".
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