
      Αθήνα, Ιούνιος 2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 

ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗΝ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Σας είναι ήδη γνωστό ότι από τον Απρίλιο, στα πλαίσια της συμφωνίας της 

παράταξής μας  με την «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ο συνάδελφος Νίκος 

Αντωνόπουλος ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου (Ανακοίνωση 

Νο17/17.4.2018).  

Βρισκόμαστε στο μέσον της θητείας του Προεδρείου που συγκροτήθηκε τον Μάρτιο 

του 2017. Στο διάστημα αυτό έχουμε απέναντί μας μια συστηματική και εντεινόμενη 

προσπάθεια «συντονισμένης» υπονόμευσης, κατασυκοφάντησης  και 

παραπληροφόρησης   πρωτόγνωρης για τα συνδικαλιστικά μας δεδομένα. Οι 

παρατάξεις της μειοψηφίας, «Εν Δράσει» του συν. Ευσταθίου και «αναγεννητική 

πρωτοβουλία» του συν. Πετρόπουλου, σε «αγαστή συνεργασία» μεταξύ τους  δεν 

έχουν διαπιστώσει όλο αυτό το διάστημα ΚΑΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ στην προώθηση της επίλυσης των θεμάτων που μας 

απασχολούν…… Βέβαια έχουν μοιράσει τους ρόλους… Ο  μεν συν. Ευσταθίου  

εκδίδει σχεδόν μια ανακοίνωση κάθε εβδομάδα,  ασχολούμενος με τα του 

ασφαλιστικού μας συστήματος και με την υπονόμευση του κ. Διοικητή 

αμφισβητώντας κάθε του απόφαση, ο  δε συν Πετρόπουλος  έχει πρόσφατα 

ανακαλύψει την «αντιδημοκρατική λειτουργία» του συλλόγου σε θέματα και 

διαδικασίες που εφαρμόζονται με διαφάνεια και σαφήνεια, επί σειρά ετών και τα 

οποία βέβαια δεν είχαν «υποπέσει στη δημοκρατική του ευαισθησία» όταν ο εν λόγω 

συνάδελφος,  κατείχε  θέσεις ευθύνης στα τότε Προεδρεία…….  

Γινόμαστε μάρτυρες του «θεάτρου του παραλόγου»!!!!!!!. Σύμφωνα με τους ανωτέρω 

συναδέλφους η ισχυρή πλειοψηφία των οκτώ (8) συμβούλων πρέπει να υποταχθεί 

και να ακολουθήσει τις τυχοδιωκτικές πρακτικές και τις ευρισκόμενες στα όρια της 

νομιμότητας ενέργειες, της ισχνής μειοψηφίας  που σίγουρα υποκρύπτουν 

προσωπικές επιδιώξεις των επικεφαλής των.  



 

ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η αγαστή συνεργασία των δυο παρατάξεων του Προεδρείου είχε ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη συμφωνίας που επιλύει με καλύτερο τρόπο, ένα από τα βασικά αιτήματά 

μας. Οι επικεφαλής, συν. Γιάννης Γοζαδίνος και Νίκος Αντωνόπουλος 

ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΣΧΕΔΟΝ 18 ΜΗΝΕΣ (31.12.2019) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ   

ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΗΣ,  ΕΩΣ ΤΙΣ 31.12.2022, ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΓΕΝΝΑΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ!!!!!! Οι μειώσεις των επιτοκίων των δανείων 

ισοδυναμούν με κούρεμα που επιδρά άμεσα και θετικά αυξάνοντας τις 

αποδοχές μας!!!!!!!!!  Αύξηση θα γίνει εμφανέστερη εάν μετά την  1.1.2023  

κληθούμε να καταβάλουμε το  100% της μηνιαίας δόσης των δανείων!!!!!. Η δε 

επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά τρία χρόνια (έως 31.12.2022) συμπίπτει 

με την πραγματική λήξη των μνημονίων!!.  Η σημαντική αυτή επιτυχία του 

Προεδρείου πραγματοποιήθηκε μετά από επίμονες προσπάθειες και μέσα σε κλίμα 

αποφυγής διαρροών καθώς είναι πρόσφατη η μνήμη από την υπονόμευση της 

προσπάθειας άρσης των μνημονιακών κρατήσεων!!!!!!!!!!!!   

Κανένα από τα  δύο μεγάλα αυτά θέματα (επιμήκυνση χρόνου-μείωση επιτοκίων)  

δεν θα είχε θετική έκβαση εάν δεν υπήρχε βεβαίως Η ΘΕΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ κ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΗ  ο οποίος για μια φορά ακόμη απέδειξε έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό και 

των εν ενεργεία  και των συνταξιούχων συναδέλφων εφόσον δεν εμποδίζεται και δεν 

στοχοποιείται !!!!! 

 

Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ  ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Ο επικεφαλής της παράταξης  συν. Ευσταθίου που από τον Ιανουάριο του 2018 

έχει εκδώσει 14!!! τακτικές και 2!!! έκτακτες ανακοινώσεις, Από τις 15 Μάιου 

που γνωστοποιήθηκαν οι θετικές ρυθμίσεις  σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ  έχει «καταπιεί τη γλώσσα» του και δεν έχει το συνδικαλιστικό 

θάρρος να παραδεχθεί την ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ. Το αντίθετο 

μάλιστα!!!!! Με την Ανακοίνωση Νο 36 πέφτει σε πρωτόγνωρα ακόμη και για τον ίδιο 



επίπεδα μικροπρέπειας συνδέοντας την αναντίρρητα ουσιαστική επιτυχία με σενάρια 

διαπλοκής που μόνο ένα αρρωστημένο μυαλό μπορεί να σκεφτεί!!!!!!!! 

Περιπίπτοντος, ας μας διευκρινίσει επιτέλους ο επικεφαλής των «Εν Δράσει» πότε 

θεωρεί σωστές τις ενέργειες του κ. Διοικητή???  Όταν τον λοιδορεί ότι  δεν έχει 

αποκαταστήσει τις αποδοχές μας εξυπηρετώντας ιδιοτελείς «πολιτικούς και 

οικονομικούς στόχους του ίδιου και της παρέας του»???? (Ανακοίνωση Νο 

33/4.5//2018), όταν χαιρετίζει  τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση των εν ενεργεία??? 

(στην ίδια ως άνω Ανακοίνωση), ή τέλος όταν εφευρίσκει σκευωρίες εγκατάλειψης 

των συνταξιούχων παίζοντας στην πλάτη όλων μας τα γνωστά παιχνίδια εξουσίας 

αποπροσανατολίζοντας μας με την ονομασία των διαφόρων ασφαλιστικών νόμων 

(Ανακοίνωση Νο 34/15.5.2018).  

Ας μην ανησυχεί τόσο για τα θέματα μας ο εν λόγω συνάδελφος!!!!! Έχουν γνώση 

οι φύλακες!!!!! Η θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων που 

εκφράστηκε μέσα από τις εκλογές του Μαρτίου 2017 έχει αναθέσει την διαχείριση 

των θεμάτων μας σε   συναδέλφους με εμπειρία, γνώσεις και πάνω από όλα με 

λογική, ευθύνη και με αίσθηση της πραγματικότητας!!!. Αναφορικά με το Υπόμνημα 

που διακινεί η παράταξη των «Εν Δράσει» προς τη Διοίκηση και τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι και εδώ έρχεται δεύτερη!!!!!  Ο 

Σύλλογος με την από 18.05.2018 (Αριθμός Πρωτ.174) Επιστολή του προς τη 

Διοίκηση τοποθετεί το θέμα στις σωστές του διαστάσεις ζητώντας από τον κ. Διοικητή  

να επανεξετάσει  τη διακοπή των μνημονιακών κρατήσεων αξιολογώντας τη  στις 

πρώτες προτεραιότητές του  και να  δώσει λύση στον  κατάλληλο και πάντως εύλογο 

χρόνο.  

Ως προς τον έτερο του «συνεταιρισμού»  συν. Πετροπούλο δεν έχουμε να πούμε 

παρά την ευαγγελική ρήση «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι». Έχει αναλάβει 

τον άχαρο, είναι αλήθεια και δευτερεύοντα ρόλο της αμφισβήτησης και της 

υπονόμευσης των διαδικασιών του συλλόγου που εφαρμόζονται αδιαλείπτως για 

δεκαετίες!!!  

Καταψηφίζουν σκόπιμα τον Οικονομικό Απολογισμό  δίχως να  έχουν επισημάνει 

οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα οικονομικής διαχείρισης και βέβαια επωφελούμενοι 

των παροχών του προς τους ίδιους… Ταυτόχρονα θεωρούν ανεπαρκή την θετική 

ψήφο της πλειοψηφίας λες και όλα αυτά τα χρόνια παρευρίσκοντο στις Γενικές 

Συνελεύσεις χιλιάδες συνάδελφοι… Τώρα τους ενοχλεί η χωρητικότητα της 

αίθουσας!!!!! Ας μην κόπτονται τόσο για την άνεση των συναδέλφων!!!!. Σε 

οποιοδήποτε χώρο και με οποιεσδήποτε συνθήκες εσείς με την ψήφο σας  τους έχετε 

καταδικάσει να είναι ισχνή μειοψηφία…  Είχαν το διακαή πόθο να αλλάξουν τα 



θέματα της ημερησίας διάταξης στη συγκέντρωση των εκλεγμένων συναδέλφων των 

παραρτημάτων. Παραδοσιακά αλλά και για λόγους ουσίας στη συνάντηση αυτή 

τίθενται τα θέματα που απασχολούν τα παραρτήματα προκειμένου να γίνει 

ανταλλαγή απόψεων, και οι τοποθετήσεις να αξιολογηθούν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο ώστε να δοθούν οι δέουσες λύσεις. Εξάλλου την επομένη είναι η Τακτική 

Γενική Συνέλευση όπου δίνεται  επαρκής χρόνος σε όλους να αναπτύξουν τις θέσεις 

τους… Όμως όχι, οι κ.κ. Πετρόπουλος και Ευσταθίου ήθελαν να διεμβολίσουν και 

αυτή τη συνάντηση.  Όταν δεν το κατάφεραν, έπεσαν σε τόσο χαμηλά επίπεδα ώστε 

με αίολες   δικαιολογίες απαγόρευσαν στους συναδέλφους που τους ακολουθούν να 

παρευρεθούν και να διασκεδάσουν μαζί με όλους  τους υπόλοιπους συναδέλφους 

τους... ΝΤΡΟΠΗ!!!!!!!! είναι η μόνη λέξη που ταιριάζει σε αυτούς που μας 

διαχωρίζουν ανάλογα με τις  περιστασιακές σκοπιμότητες  που  εξυπηρετούν.  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Η παράταξή μας συμμετέχοντας στο Προεδρείο του Συλλόγου προσπαθεί με σύνεση, 

με  λογική με ευθύνη και συναίσθηση του δυσμενούς οικονομικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος,  να διασφαλίσει και να ενισχύσει το επίπεδο των παροχών μας. Οι 

προσπάθειες υπονόμευσης δεν θα τελεσφορήσουν. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι προασπίζουμε τα συμφέροντα όλων μας με ανιδιοτέλεια και 

δίχως σκοπιμότητες γιατί δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας επαγγελματίες. Δεν 

ασχολούμεθα με όλα, δεν απαξιώνουμε τους πάντες (ΟΣΤΟΕ), δεν είμαστε 

δικομανείς, στέλνοντας εξώδικα σε ότι «κινείται, πετάει ή κολυμπάει»!!! Έχουμε ως 

γνώμονα την  υλοποίηση του συνόλου των θεμάτων για τα οποία μας τιμήσατε με την 

ψήφο σας. Εσείς και μόνο εσείς είστε οι κριτές της αποτελεσματικότητας του έργου 

μας. Σας καλούμε όλους που είστε κοντά στις ιδέες και τις αρχές μας, να ενισχύσετε 

την παράταξη μας ώστε πιο δυνατοί να συνεχίσουμε τον αγώνα προς όφελος όλων 

μας. Υποσχόμεθα ότι θα ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη σας συνεχίζοντας 

τις προσπάθειες επίλυσης των θεμάτων μας.   

Με συναδελφικούς  Χαιρετισμούς, 

και ευχές για καλό καλοκαίρι 

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 

Νίκος Αντωνόπουλος              Δημήτρης Καλλέργης 

 

Υστερόγραφο: Η Κυβέρνηση, μετά το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας 
διαπράττει ένα ακόμα μεγάλο Εθνικό έγκλημα!!! Προχωράει στην παραχάραξη 
της Ελληνικής Ιστορίας!!!!. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ-ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 
Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στον Ελληνικό Λαό!!!!. 


