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Αγαπητές Συναγωνίστριες και Αγαπητοί Συναγωνιστές,
Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές, όπου Ανίκανοι και Ανεύθυνοι Πολιτικοί οδήγησαν
τη χώρα μας σε χρεοκοπία και στη συνέχεια στο ξεπούλημα του εθνικού πλούτου και
των πλέον κερδοφόρων τομέων της Εθνικής Οικονομίας στους αδίστακτους
τοκογλύφους, που με μεγάλη χαρά δάνεισαν τη χώρα μας για να μπορούν στη
συνέχεια να τη λεηλατήσουν.
Οι συνέπειες για μας τους μικροομολογιούχους ήταν πολύ σκληρές και οδυνηρές,
γιατί μας έκλεψαν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής πράγμα που οδήγησε πολλούς από
εμάς σε κατάρρευση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας με συνέπεια σε πολλούς
από εμάς το θάνατο, αλλά ακόμη και την αυτοκτονία.
Καταφέραμε όμως τα δύσκολα αυτά χρόνια έχοντας πίστη στον αγώνα μας και
στο αδιαμφισβήτητο δίκαιό μας να σταθούμε όρθιοι, να κρατήσουμε το σύλλογο
ανοικτό, ώστε να μπορούμε σήμερα, που η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και την
ασφυκτική υποδούλωση να διεκδικούμε την πολιτική λύση της αποκατάστασής μας
σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, όπου έχει εκλείψει πλέον το επιχείρημα, που λέγανε, ότι
εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας αφήνει η ΤΡΟΪΚΑ.
Ποιος ξέρει; Μπορεί τώρα να είναι η τυχερή μας ώρα και γι’ αυτό το λόγο πρέπει
να είμαστε παρόντες.
Δεν έχει καμία σημασία, που δεν πετύχαμε μέχρι τώρα τίποτε, κανένας αγώνας δεν
πάει χαμένος και ότι κάναμε μέχρι τώρα είναι παρακαταθήκη και εφόδιο για την
παραπέρα πορεία μας..
Για το λόγο αυτό οφείλουμε αγάπη σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς,
που συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία του συλλόγου μας μέχρι σήμερα:
- ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
- ΤΟΥΣ 2 ΑΞΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΜΑΣ, Γιάννη Μαρινόπουλο και Γιάννη
Τσολιά
- ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΣ του Συλλόγου
- Και κυρίως τα ΑΦΑΝΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ.
Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες, θα έλεγα είναι ιστορικές, γιατί θα κριθεί το αν θα
κλείσει ο σύλλογος ή θα μείνει ανοικτός, για να μπορούμε τώρα που βγήκαμε στο
ξέφωτο να διεκδικήσουμε την πολυπόθητη πολιτική λύση.
Είναι πράγματι πολύ κρίσιμη αυτή η ώρα και για ένα ακόμη λόγο, γιατί με έκπληξη
άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά έναν πολύ ισχυρό παράγοντα του συλλόγου μας, να
μας προτρέπει να κλείσουμε το σύλλογο, πράγμα που με εξέπληξε ιδιαιτέρως, γιατί
δεν το περίμενα αυτό να προωθείται μέσα από τον ίδιο το σύλλογο το κλείσιμο του
συλλόγου μας, αλλά και με ατσάλωσε ακόμη περισσότερο, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ
με τίποτα να αφήσω να κλείσει ο σύλλογος και να αφήσω να πάνε χαμένα τα όνειρα
και οι ελπίδες τόσων ανθρώπων, αλλά και οι αγώνες μας στη μέχρι τώρα πορεία μας.

Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε εμείς, αυτοί πρέπει να ντρέπονται για την ατιμία που
μας έκαναν.
Δεν σκύβουμε το κεφάλι, για να μην τους δώσουμε την ικανοποίηση, ότι μας
διέλυσαν.
Όσο έχω τα μάτια μου ανοικτά θα αγωνίζομαι με πάθος και με πίστη, ότι στο τέλος
θα δικαιωθούμε, γιατί όλο το δίκαιο είναι με το μέρος μας.
Δεν θα τους περάσει, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, αυτοί που έχουν στην καρδιά
τους την πίστη στο δίκαιο αγώνα μας, που δεν σκύβουν το κεφάλι στην τεράστια
ατιμία και αδικία που δεχθήκαμε.
Προτεραιότητά μου σε αυτή τη φάση είναι να δώσω στο σύλλογο την κατάλληλη
οργανωτική δομή για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να εδραιώσω την ενότητά
μας για να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να επιβάλουμε τελικά την εθνικά ωφέλιμη
λύση της αποκατάστασης των μικροομολογιούχων αποταμιευτών, που θα βοηθήσει
στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος και κατ’ επέκταση στο
τραπεζικό σύστημα της χώρας.
Έχω αμέριστη πίστη στον αγώνα μας και την δυνατότητα να διαθέσω την μακρά
συνδικαλιστική μου πείρα στο χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το
χώρο των Μηχανικών, που αφορά στις κινητοποιήσεις και στη διεκδίκηση στόχων
και αιτημάτων από το πολιτικό σύστημα της χώρας.
Σας επισυνάπτω ένα Βιογραφικό Σημείωμα, όπου προτάσσω αυτή τη
συνδικαλιστική μου δράση και πείρα, που τη θεωρώ χρήσιμη για την περαιτέρω
δράση μου στα πλαίσια του συλλόγου μας (ΣΦΠΟΕΔ) για την επίτευξη της
επιθυμητής αποκατάστασής μας.
Επειδή δεν γνωριζόμαστε, όσοι θέλουν μπορούν να γράψουν στο GOOGLE τη
φράση «Γιάννης Αναστασίου πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» για να δούνε
και την εικόνα μου μέσα από το ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
Σας παρακαλώ όλους να συμμετέχετε στις εκλογές της 27/06/2019 και σας ζητώ με
την ψήφο σας να μου δώσετε τη δύναμη να διεξάγω μαζί με όλους τους άλλους
άξιους συναγωνιστές αυτό το δίκαιο και τίμιο αγώνα κρατώντας το σύλλογο ανοικτό,
γιατί αυτή την κρίσιμη ώρα δεν έχω το δικαίωμα να λείψω από την κοινή συλλογική
μας δράση.
Πρέπει όλοι μας να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού το σύλλογό μας, γιατί είναι
η μοναδική μας ελπίδα για την τελική δικαίωσή μας, που δεν μπορεί να αργήσει
για πολύ ακόμα.
Η επιτυχία είναι στο χέρι μας αρκεί να το πιστέψουμε και θα τα καταφέρουμε.
Όλοι μαζί σαν μια γροθιά σε αυτή τη νικηφόρα πορεία με ενότητα και πίστη στον
αγώνα μας.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία και ευτυχία σε όλους.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Αναστασίου
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