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ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΟΙ «ΚΛΕΦΤΕΣ» ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ
Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ….
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με αφορμή απόσπασμα της ανακοίνωσης του Συλλόγου μας Νο32/12.12.2018, στο
οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «…Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής των Εν

Δράσει συναδέλφου Κ. Ευσταθίου (εκτός πρακτικών) ο οποίος σε ένα παραλήρημα
ύβρεων και συκοφαντιών ενάντια στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τη
σύζυγό του, παρόντων όλων των συμβούλων του ΔΣ, ως άλλος Πολάκης,
αναφέρθηκε στα σκάνδαλα Novartis και ΚΕΛΠΝΟ θέλοντας να υπογραμμίσει όπως ανέφερε
ο ίδιος τον πραγματικό ρόλο που «παίζει» ο Διοικητής στην ΤτΕ και τις ευθύνες που φέρει ο
ίδιος για την μη επίλυση των θεμάτων των συνταξιούχων!!!» θεωρούν οι επικεφαλείς της
παράταξης των «Εν Δράσει» ότι τους δόθηκε η χρυσή ευκαιρία να εκθέσουν το Σύλλογο
Συνταξιούχων και ειδικότερα το Προεδρείο του. Κυκλοφόρησε μάλιστα ανακοίνωση της
παράταξής τους Νο47/14.12.2018 στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται
«…προσφεύγουν πάλι στη γνωστή μέθοδο, του ψεύδους και της λασπολογίας. Στην

ανακοίνωσή τους, ξεδιάντροπα βάζουν στο στόμα του συμβούλου μας Κ. Ευσταθίου λόγια
κατά του Διοικητή και της συζύγου του!!, που φυσικά ουδέποτε εκστομίστηκαν, όπως
ισχυρίζονται!!...»
Πράγματι μας προξενεί εντύπωση το ότι παριστάνουν πως δεν γνωρίζουν οι ίδιοι και
ειδικότερα ο συνάδελφος Ευσταθίου πως μια μέρα πριν κυκλοφορήσει η επίμαχη
ανακοίνωση του Συλλόγου (Νο32/12.12.2018), δηλαδή στις 11/12/2018, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο (από παπαγαλάκι της παράταξής του) όπου συμμετέχουν 900 περίπου
συνάδελφοι τραπεζοελλαδίτες (εργαζόμενοι – συνταξιούχοι) επιστολή με τίτλο «ΣΧΟΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» στην οποία αναφέρει συγκεκριμένα «…Υπόκλιση στον

εκβιασμό του Διοικητή πως δεν συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφάλισης όποια απόφαση και να
πάρει το Γ.Σ.!! Πότε αυτός ο εκβιασμός;; Λίγο πριν το Eurogroup για την μη περικοπή των
συντάξεων. ΤΥΧΑΙΟ ΑΡΑΓΕ;;; Φυσικά ΟΧΙ, και σήμερα που σε λίγο 620 000 χιλιάδες
συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις αυξημένες και χωρίς μνημονιακές περικοπές τι κάνουν;;
Βάζουν ανενδοίαστα την Τράπεζα μετά το Δημόσιο, τηλεφωνούν στους Υπουργούς, ποιος, ο
κατά τα άλλα ανεξάρτητος Τραπεζίτης που χρησιμοποιεί την Τράπεζα για τις
εμπλοκές προσωπικές η οικογενειακές με το ΚΕΛΠΝΟ και τη NOVARTIS …»

Τι περισσότερο ή λιγότερο από αυτά που εκθέτει εγγράφως στο σχόλιό του ο εν
λόγω συνάδελφος αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας;;; Ποιος ο λόγος να
προσφύγουμε στο «ψεύδος», στη «λασπολογία» και να κατασκευάσουμε μια «άδικη
σκευωρία» για τον συνάδελφο Κ. Ευσταθίου, όταν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
τα γραφόμενά του, τα οποία γνωρίζαμε πριν εκδοθεί η ανακοίνωση του Συλλόγου
μας, τόσο εμείς όσο και 900 ακόμα συνάδελφοι;;
Ο μόνος που δεν γνώριζε τίποτα από όλα τα παραπάνω είναι ο «ταλαίπωρος»
επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας συνάδελφος Πετρόπουλος Ικ., ο οποίος σε
«διατεταγμένη» υπηρεσία κάλυψης του όψιμου κομματικού συνεργάτη του, φαίνεται ότι δεν
ενημερώθηκε από τον ίδιο ότι όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας δεν τα
είχε απλώς διατυπώσει προφορικά εκτός πρακτικών, αλλά πολύ περισσότερο τα
είχε γράψει σε δημόσια ανάρτηση!!! Εάν το γνώριζε ο συνάδελφος Πετρόπουλος
θεωρούμε ότι δεν θα αναλάμβανε το ρόλο «δικηγόρου», ούτε θα εκτίθετο με όλες αυτές τις
ανακρίβειες και τις αστείες νουθεσίες που απεύθυνε στο Προεδρείο του Συλλόγου
μέσω της τελευταίας ανακοίνωσής του (Νο29/ Δεκέμβριος 2018).
Εκτός εάν, ο εν λόγω συνάδελφος πράγματι «αναζητεί», όπως γράφει, την αλήθεια
και τελικά φαίνεται ότι την βρήκε στο πρόσωπο του συνεργάτη του Κ. Ευσταθίου!!!
Όσον αφορά τις ειδικότερες ευθιξίες του ίδιου για την αλήθεια, καλό θα ήταν
να τις είχε επιδείξει, όταν ο συνεργάτης του μας ανήγγειλε τη λήψη απόφασης στο
Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (14/9/2018) για την παύση των κρατήσεων και την επιστροφή
των αναδρομικών, δημιουργώντας σύγχυση σε 5.000 συνταξιούχους πανελλαδικά. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που ακολούθησε (25/09/2018) ο επικεφαλής της
Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας δεν άρθρωσε ούτε μια λέξη για τα παραπάνω ψεύδη
και την παραπληροφόρηση των συναδέλφων μας!!!
Θεωρούμε ότι κανείς δεν μπορεί να προσποιείται και πολύ περισσότερο να
κάνει πως δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει….
Σχετικά με την αναφορά του στο θέμα των αγωγών του συστήνουμε να μην
συνεχίσει να εκτίθεται, καθότι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οι αιτήσεις που προτρέπει τους
συναδέλφους να καταθέσουν στην Τράπεζα (για να ακολουθήσει μετά από μικρό χρονικό
διάστημα και η σχετική αγωγή), αφορούν αποκλειστικά την μη παραγραφή των
Δώρων του 2013, αυτά ακριβώς που διεκδικούν μέσω των αγωγών τους οι
χαμηλοσυνταξιούχοι που η σύνταξή τους δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Άρα λοιπόν η
άποψή του ότι από μια μερίδα συναδέλφων δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο θέμα της
επιστροφής των αναδρομικών, άρα αδίκως έκαναν και αγωγές δεν ευσταθεί στο 100%!
Για ποιο λόγο λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση;;; Για να μην αδικήσουμε την «αλήθεια»
όπως αναφέρει και ο ίδιος;;;
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