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Η	ΕΥΘΥΝΗ	ΠΛΕΟΝ	ΣΤΙΣ	ΔΙΚΕΣ	ΜΑΣ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ…	
 

Αθήνα, 21.3.2017 
 

Με τη χθεσινή συγκέντρωση της Κίνησής μας, στην Θεσσαλονίκη, έκλεισε η 
προεκλογική περίοδος και αύριο όλοι οι συνάδελφοι κατευθυνόμαστε ήρεμοι προς τις 
κάλπες. Οι επιλογές μας θα δώσουν την τελική απάντηση για το αν: 
Θα σπαταλήσουμε μια ακόμα διετία ή θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που 
βρίσκονται μπροστά μας για την αποκατάσταση των συντάξεών μας, αλλάζοντας τους 
συσχετισμούς και ενισχύοντας αποφασιστικά εκείνες τις δυνάμεις που πορεύονται 
ενωτικά και διεκδικητικά!!!  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Ο αιφνίδιος θάνατος του συναδέλφου μας Βασίλη Δημητρίου, από τα Γιάννενα, 
αποτέλεσε την αφορμή να μην πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση, αλλά να 
ακολουθηθεί μία «τυπική» διαδικασία έγκρισης των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 
επικύρωσης της ημερομηνίας των αρχαιρεσιών. Η εξέλιξη αυτή, που υπήρξε μετά από  
κοινή πρόταση του Προεδρείου και της ΕΣΑΚΣ, θεωρούμε ότι δεν αποτέλεσε φόρο 
τιμής στον συνάδελφο μας. Η διεξαγωγή της Συνέλευσης μέσα σε πολιτισμένο 
πλαίσιο, γεγονός το οποίο εξαρτιόταν από “όλους” τους συμμετέχοντες, θα ήταν η 
καλύτερη τιμή στον εκλιπόντα συνάδελφο και παράλληλα θα επέτρεπε  τη συζήτηση 
πάνω στην έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., όπως απαιτείτο θεσμικά.  
 
Η Κίνησή μας, με τα έντυπα που εξέδωσε και τις περιοδείες που έκανε σε όλη την 
Ελλάδα, προσπάθησε να ενημερώσει τους συναδέλφους, εστιάζοντας σε θέσεις και 
αποφεύγοντας οξύτητες και χαρακτηρισμούς. Με το τέλος της προεκλογικής 
περιόδου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, 
σε όλα τα Παραρτήματα, για το κλίμα των συζητήσεων και τις Τοπικές Επιτροπές για 
την άριστη συνεργασία μαζί τους.  
 
Ευχόμαστε, από την αυριανή διαδικασία, να βγουν ενισχυμένες η ενότητα και η 
διεκδικητική δυνατότητα του Συλλόγου μας. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης 
Δημήτρης, Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης 
Νίκος, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, 
Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μαλαπάσχας 
Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, 
Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος 
Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, 
Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα 
Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


