
Κείμενο αποχώρησης Δ.Σ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητά μέλη του ΣΕΧΩΧΟ, 

Το Φεβρουάριο του 2019 εμείς οι 5 αναλάβαμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, αφού μας 

είχατε τιμήσει με την ψήφο σας.  

Εξαρχής μπήκαμε στη διαδικασία να οργανωθούμε, έτσι ώστε το σωματείο να παράγει έργο και να μην 

μείνει στη συντήρηση, με εβδομαδιαίες συναντήσεις του ΔΣ. Κανείς μας, όμως, δεν φανταζόταν την 

κατάσταση εξαίρεσης που θα βιώναμε σε όλα τα επίπεδα, με την έναρξη της καραντίνας. 

Όλα τα θέματα που ανέκυψαν, εκείνα που παρέμεναν άλυτα, όλα τα ζητήματα που συζητούσαμε και 

παλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια ήρθαν σε πρώτο πλάνο, επιτακτικά και επείγοντα. 

Θεωρήσαμε τη στιγμή ιστορική και τη συγκυρία πρόσφορη για να σηκώσουμε μανίκια και να μην 

αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Θέλαμε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας, να απαιτήσουμε, να 

καταγγείλουμε, να δημιουργήσουμε, να βοηθήσουμε, να συσπειρώσουμε, να ενηλικιωθούμε πολιτικά. 

Παρέα με τις επιθυμίες μας και την πώρωσή μας, ήρθε κι ένα άλλο κομμάτι –τεράστιο – το οποίο, πέραν 

της μεγάλης ευθύνης, που εν γένει έχει ένα ΔΣ,  δεν είναι άλλο από το πρακτικό, το γραφειοκρατικό, που 

έκανε αυτό το 4μηνο να μοιάζει με 2 θητείες κι εμάς να νιώθουμε τη βαρύτητά του στα κορμιά και τα 

μυαλά μας.  

Δεν κρύβουμε την κούραση μας, η οποία πολλές φορές μας έφερνε αντιμέτωπους με εσωτερικές 

διαφωνίες (αλίμονο αν δεν υπήρχαν!) αλλά και με λάθος χειρισμούς. 

Δεν κρύβουμε, όμως, και τη χαρά μας που η προσπάθεια απέφερε καρπούς. Κερδίσαμε σε σημεία κι όχι 

τον πόλεμο, όμως το σωματείο μας απέκτησε όγκο, ταχύτητα και χάρη, πολιτική ωριμότητα, 

συμμετοχικότητα και ανάληψη ευθύνης. Δημιουργήθηκε μια ζωντανή συλλογικότητα. Καινούργιοι 

άνθρωποι προσέγγισαν το σωματείο για πρώτη φορά και παλιά μέλη επέστρεψαν στην αγκαλιά του 

(χεχ). Ο αριθμός των μελών μας  έχει αυξηθεί προσεγγιστικά κατά 30%, μόνο τους τελευταίους τρεις 

μήνες. Πόσο μάλλον από την αρχή της θητείας μας και τις εκλογές του 2019! Αυτό είναι για μας το 

μεγαλύτερο κέρδος, αλλά και η μεγαλύτερη ευθύνη. 

Όλα αυτά λοιπόν μας φέρνουν σε μία απόφαση δύσκολη, που όμως πάρθηκε ομόψυχα και ομόφωνα.: 

Τον ερχόμενο Σεπτέμβρη αυτό το ΔΣ θα κρεμάσει τα παπούτσια του και θα προκηρύξει πρόωρες 

εκλογές. Το προσωπικό κόστος και τα λάθη που επιφέρει η κόπωση δεν είναι η ουσία, είναι απλά ένας 

λόγος παραπάνω. Η ουσία αυτής της απόφασης βρίσκεται στο ό,τι πλέον αυτό το ΔΣ δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό ενός σχεδόν 2πλάσιου σώματος απ’ αυτό που το ψήφισε. Θεωρούμε σωστό 

και δίκαιο τα νέα μέλη να έχουν λόγο στην εκπροσώπησή τους ή ακόμα και στην υποψηφιότητά τους. 

Θεωρούμε τις εκλογές την πλέον συμμετοχική διαδικασία ανάληψης ευθύνης και σας καλούμε να τη 

στηρίξετε. Γιατί το ΣΕΧΩΧΟ είναι τα μέλη του και όχι μόνο το Δ.Σ. 

Ας αναλογιστούμε τους τελευταίους μήνες που ζήσαμε, τη θέση του χορού στην ελληνική 

πραγματικότητα, τη θέση μας σε αυτόν ως εργαζόμενους και τη θέση του καθενός και της καθεμιάς μας 

στο Σωματείο μας.   

Σας καλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας την απολογιστική συνέλευση του Σεπτέμβρη και με τη 

συμμετοχή σας τη συνέχιση αυτής της δυναμικής που μαζί δημιουργήσαμε. Να μην αφήσουμε το 

momentum να σβήσει. Να δώσουμε νέο αίμα στο σωματείο ώστε να δυναμώσει κι άλλο, έτοιμο για ότι 

κι αν είναι αυτό που μας περιμένει.  

Σας ευχαριστούμε ΓΙΑ ΟΛΑ 



 


