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               Αθήνα, Δεκέμβριος 2018 

              
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο  7 
 
 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

  Έχοντας βιώσει την πλέον μακρόχρονη περίοδο ύφεσης, εν καιρώ ειρήνης, 

ευελπιστούμε όλοι ο νέος χρόνος να είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Οι αντοχές 

μας, κοινωνικές, πολιτικές, προσωπικές έχουν φτάσει στα όρια τους. Ευχόμαστε το 2019 να 

αποδειχθεί το έτος έναρξης μιας περιόδου ανάπτυξης  και αποκατάστασης των αδικιών.  

 Τις προσπάθειες όμως επίλυσης των θεμάτων μας, σαμποτάρουν με τον πλέον 

επαίσχυντο τρόπο τόσο ο συν. Ευσταθίου όσο και ο συν. Πετρόπουλος.  Ο πρώτος 

έχοντας αντιληφθεί ότι τα θέματα μας οδεύουν, με το σωστούς χειρισμούς του 

προεδρείου σε συνεργασία με τους “εν ενεργεία”, σε αίσιο τέλος χρησιμοποιεί 

ανερυθρίαστα όσους  μεθόδους τραμπουκισμού, εκφοβισμού, αποπροσανατολισμού 

και διασποράς ψευδών ειδήσεων  που έχει διδαχθεί στις σχολές που φοίτησε. 

Καταβάλλει κάθε προσπάθεια να “τορπιλίσει” τα  θέματα μας με προσωπικές ανοίκειες 

επιθέσεις κατά του Διοικητή (βλέπε σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), με 

ψευδείς ανακοινώσεις για τις αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων (Γ.Σ,.Σεπτεμβρίου 2018 -

Θεσσαλονίκη) και με τραμπούκικες εισόδους στη τράπεζα. 

 Ο συν. Πετρόπουλος  έχει καταντήσει ο “Θερβάντες” του και το “παιδί για όλα τα 

θελήματα”... Θλιβερή ουρά των “Εν δράσει¨ τα βλέπει όλα “καλώς καμωμένα” . Καμία 

ανεξαρτησία και αυτονομία.... Θεωρούμε πλέον την ξεχωριστή ύπαρξη της Παράταξής 

του άνευ σημασίας καθώς έχει ταυτιστεί 100% με τις θέσεις του Ευσταθίου. Ας 

συγχωνευθούν τελικά...  Επειδή όμως “το γήρας ουκ έρχεται μόνο του”,  έχει  πλέον 

αποκτήσει  ΚΑΙ επιλεκτική μνήμη... Ανακαλεί γεγονότα του 2012 και τους αφιερώνει  ολόκληρη 

παράγραφο στην τελευταία του ανακοίνωση (κοινοποιώντας συζητήσεις στο Δ.Σ.... ενώ 

κατηγορεί άλλες παρατάξεις για αντίστοιχες ενέργειες)   όμως δεν θυμάται την δική του 

αμφιλεγόμενη   συνδικαλιστική πορεία.... και το γεγονός ότι δεν βρήκε να πει κάτι για τα 

ψέματα της ανακοίνωσης των “‘Εν δράσει”  σχετικά με “την απόφαση άρσης των 

μνημονιακών κρατήσεων στο Γ.Σ της Θεσσαλονίκης....  
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 Η ΔΕΚΣ με υπευθυνότητα και αξιόπιστες θέσεις–προτάσεις συμμετέχει και 

συμβάλλει ενεργά σε κάθε προσπάθεια διασφάλισης και περαιτέρω διεύρυνσης των 

συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών παροχών μας. Εκτιμούμε ότι εντός του 2019 θα 

αποκατασταθεί  ένα σημαντικότατο μέρος από τις αδικίες των  μνημονιακών νόμων. Η  

σοβαρότητα, η σύνεση και η υπεύθυνη διαχείριση των θεμάτων μας από το Προεδρείο του 

Συλλόγου διασφαλίζει την θετική έκβασή των διεκδικήσεων μας.   

 Συνάδελφοι,  και συναδέλφισσες, σας καλούμε να εκτιμήσετε την παρουσία και τη 

θετική συμβολή μας στην προώθηση των θεμάτων του Συλλόγου   ενισχύοντας την 

εκπροσώπηση της Κίνησής μας στο Δ.Σ.  καθώς η συμμετοχή μας αποτελεί εγγύηση ήθους, 

σοβαρότητας, λογικής και ανιδιοτέλειας. 

 

Η Κίνησή μας εύχεται σε όλους σας ολόψυχα κάθε χαρά με υγεία και  

προσωπική-οικογενειακή ευτυχία. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

  Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς                 

Η Συντονιστική  Επιτροπή   


