
 
  

Ανακοίνωση 13/29.7.22 

Η... ανανέωση έφερε καρπούς! 

H καρατόμηση του << συναινετικού >>  Στ .Χαϊδούτη  πέτυχε !.                                                      

Με... δημοκρατικές διαδικασίες  ( σταυρωμένα ψηφοδέλτια ! ) <<  προβίβασαν>> άλλον στην 

θέση του ,  κι αυτός  συνεπής στην αποστολή του, έφερε το δικό του   ύφος και το ήθος που 

ταιριάζει στην  << Δημοκρατική Συνεργασια >>, στην οποία προσχώρησε αύτανδρος, χωρίς 

προσχήματα! 

 

Στην πρόσφατη ανακοίνωση ( 2/26.7.22 ) της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γοζαδίνος, , 

Κλητοράκη, Αντωνόπουλος, Πέτρου , Αβαγιανός , Δεληπέτρος )  έδωσε τις εξετάσεις του και με  

<<στυλ >>αποκαλυπτικό, <<<περιποιήθηκε>>  την αντιπολίτευση,  υιοθετώντας την πρακτική και 

το συνδικαλιστικό ήθος που, πριν καιρό, καυτηρίαζε !. 

Υποκρίνεται κι αυτός (επίσημο, πιά , μέλος της ΠΑΣΟΚ-ΝΔ Συμμαχίας), όπως και οι υπόλοιποι του 

προεδρείου πως:                                                                                                                                                             

Δεν αντιλαμβάνονται την << κενότητα>> των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και την ευθύνη γι αυτό του 

προέδρου που εξ αρχής  πολώνει – διχάζει τις συνεδριάσεις του.  

Δεν  αντιλαμβάνονται  ότι Κάθε πολίτης , πόσο μάλλον ο αιρετός στο Δ.Σ , οφείλει να  στην 

προφυλάσσει την προσωπική του αξιοπρέπεια, αλλά και την αξιοπρέπεια του χώρου .                      

Η αποχώρηση από ένα αδιέξοδο – πολωμένο- αποπροσανατολισμένο Δ.Σ. με χωρίς περιεχόμενο 

καυγάδες  και  απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, είναι μέσο αντίδρασης.  Η 

<<σπουδαιοφάνεια>> αφορά σε   αυτούς που τυρβάζουν περί πολλών  και με σοβαροφανές 

ύφος  χάνονται  στην απεραντολογία τους. Τέτοιοι … σπουδαίοι  δεν  ευδοκιμούν στην κίνησή μας 

( Α.Π. ),ούτε τους χρειάζεται!. 

Δεν αντιλαμβάνονται ότι η ,με κάθε τρόπο διατήρησή τους    στην εξουσία και μάλιστα  σε 

Σύλλογο Συνταξιούχων  ( μονιμότητα) ,είναι ματαιοδοξία  και ότι  ο πρόσφατος χαμός νέου 

συνταξιούχου με  σημαντική επιρροή στο ασφαλιστικό μας ζήτημα, όφειλε να τους 

προβληματίσει να συμβάλλουν στην συναδελφικότητα η οποία  είναι υποχρέωση τους γιατί 

προσφέρει ποιότητα , αποτελεσματικότητα και χαρά . Αυτοί ,όμως, βολεύονται με το διχαστικό 

κλίμα που παράγουν και συντηρούν, ακόμη κι όταν  δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι.    

Τέλος ,να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για το << ταμείο >>  του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιούν 

αλόγιστες, μη νόμιμες  δαπάνες, όπως οι  <<  παραγωγικές>>  περιοδείες  τους ,αποτελεί 

πρόκληση της πραγματικότητας. 

Ως προς την  αναφερόμενη ανακοίνωση Νο 2/26.7.22 της Δημοκρατικής Συνεργασίας και 

ειδικότερα τις τελευταίες 2 σελίδες (  αγωγές  ... ), τους προτρέπουμε να τις διαβάσουν οι ίδιοι , 

ως συντάκτες, μήπως και κατανοήσουν τα ακατανόητα  που γράφουν. Εμείς,  Με την σειρά μας 

επαναλαμβάνουμε πως : 



<< Η άσκηση συλλογικών αγωγών , (αποτελεί ένα τεράστιο αποπροσανατολισμό και συνάμα 

υπονόμευση του ιδιαίτερου ασφαλιστικού μας καθεστώτος .           

                                                   

Το << ότι αποφασίσει η δικαιοσύνη>>, ,αποτελεί ισχυρό άλλοθι για τον αρνητικό Διοικητή!. 

Βέβαιο θεωρείται ότι ,οι δίκες θα συνεχίσουν την μακροχρόνια  διαδρομή τους στα δικαστήρια, 

με την Τράπεζα να διαθέτει την δυνατότητα επηρεασμού -βραδύτητας των αποφάσεων( 

αναβολές Κ.λ.π. ),ενώ οι συνδικαλιστές θα κάνουν πολιτική επάνω σε πρωτόδικες, χωρίς 

βαρύτητα, αποφάσεις >> ! . 

                                   

                                                                           Η Συντονιστική Γραμματεία 


