
 

 
 
Η Dikame Sydaptt ανέβασε ένα αρχείο. 
9 ώρες 

ΔΗ.Κ.Α.ΜΕ.-ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. 

06/06/2016 

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥ.Δ.Α.Π.Τ.Τ., ΕΘΝΟDATA, Σ.Ε.Τ.Τ.Ε.Α., ICAP 

OUTSOURCING ΣΕ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Α. 

...Συνεχίστε την ανάγνωση 
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ΛήψηΠροεπισκόπησηΑνέβασμα αναθεωρημένης έκδοσης 

Αρχή φόρμας 
 

Μου αρέσει! 

Μου αρέσει! 

Τέλειο! 

Χαχα 

Ουάου! 

Λυπάμαι... 

Έλεος! 

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε 
Το είδαν 41 
Σχόλια 

 
Αφαίρεση 

George Kapetanakis Άλλη μια ανακοίνωση δημιουργίας εντυπώσεων και με 

βαρύγδουπο τίτλο. Όντως μας έκαναν τους 3 αντιπροσώπους 2, ωστόσο ήμασταν 

εκεί. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ολόκληρα Σωματεία και Συλλόγους που ΔΕΝ 

εκπροσωπήθηκαν καν, ακόμη και από το χώρο των Τραπεζών. Προσέξτε τι διαδίδετε, 

που το διαδίδετε και για χάρη ποιών... 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 ώρες 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Εκθεσατε το Σύλλογο με τη λαμογια σας.κ αυτο είναι η αλήθεια 

καταγεγραμμένη στα πρακτικά του εκα.ο,τι κ αν πείτε πια ειναι περιττο.προσεξτε 

γιατί έρχονται κ νομικές ενέργειες. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 ώρες 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Κ οι αντιπρόσωποι του συδαπττ ήταν δυο οχι τρεις.ως Προέδρος θα 

επρεπε να το γνωρίζετε. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 λεπτό · Τροποποιήθηκε 
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Αφαίρεση 

George Kapetanakis δεν καταθέσατε υποψηφιότητα, δεν ψηφίσατε, δε συμμετέχετε... 

μόνο κριτική. αλήθεια, απάντησε κανείς στις επιστολές σας ? 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 ώρες 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Περισσότεροι απο αυτούς που απάντησαν στις δικες σας.Τι είναι 

αυτο που σας φοβίζει περισσότερο κε Καπετανάκη;Ο κόσμος που σας κράζει,οι 

νομικές ενέργειες η αλήθεια;Δεν θεσαμε υποψηφιότητα γιατί ήταν ηλιου φαεινότερο 

οτι θα κάνατε νοθεία.Επιπλέον η Δηκαμε έκανε όση δουλειά δεν κάνατε ποτε εσείς 

για την ένταξη μας στην Εθνική κ έχει την αποδοχή κ τον σεβασμο όλων (μόνιμων 

και ενοικιαζόμενων).επιπλεον εμάς δε μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα όπως εσάς και 

τους ημετέρους σας αλλα να ενταχθουμε στην εθνική. Οι πράξεις μας μιλανε απο 

μονες τους. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 ώρες 

 
Αφαίρεση 

George Kapetanakis σε σελίδα του πρώην ΤΤ μιλάς μόνο για Εθνική... χρησιμοποιείς 

και εκμεταλλεύεσαι το όνομα ενός Συλλόγου με τις πράξεις και τα έργα του οποίου 

δε συμφωνείς...ποια είναι η ταυτότητά σας ??? λόγια εντυπωσιασμού πολλά, πράξεις 

ουσίας μηδέν... συνδικαλισμός από τον καναπέ και τα σαλόνια δε γίνεται... Αν 

πραγματικά ήθελες να συνεισφέρεις, θα δρούσες διαφορετικά. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 ώρα 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Καταρχήν είμαστε πολλοί.αρα πληθυντικός κε Καπετανάκη.το τι 

έγινε στο τ.τ. Έχετε τεράστιο μερίδιο ευθύνης.την ταυτοτητα των μελών μας γιατί την 

ζητάτε;για να αρχίσετε να απειλείτε τα μέλη μας όπως στο παρελθόν;η για να 

φροντισετε για να τα δώσετε εκει "που πρέπει";επιπλέον το να κρίνουμε και να 

κατακρίνουμε το παράνομο κ την νοθεία ειναι συνταγματικο μας 

δικαίωμα.γνωριζουμε οτι εσείς τοσο αριστερά που στρίψατε και φτάσατε δεξιά έχετε 

ένα θεματακι με τα περί δημοκρατίας αλλα δε θα σταματήσουμε επειδή εσας δε σας 

βολεύει. Κ το τι κάναμε για την ενοικίαση το ξέρει όλος ο κόσμος.εσεις απο την άλλη 

αναγνωρίσατε της εταιρίες ενοικίασης κ τους δώσατε δύναμη.κ σας 

υπενθυμίζω.εχουμε στοιχεία κ για οτι κάνατε θα υπάρξουν νομικές επιπτώσεις. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 ώρα 

 
Αφαίρεση 

George Kapetanakis Δεν απειλούμε κανένα. Καλούμε να συμμετάσχει ο κόσμος. Αν 

είσαστε παραπάνω από 4 και συμμετείχατε στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι 

δικαίωμα και καθήκον σας, σα μέλη του Συλλόγου, ΔΕ θα είχατε αντικείμενο 

συζήτησης σήμερα. Αν τα κάνουμε όλα λάθος, ελάτε με τις δυνάμεις σας και 

διορθώστε τα. Εμείς είμαστε επώνυμα εκτεθειμένοι. Εσείς ??? 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 ώρα 

 
Αφαίρεση 
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Dikame Sydaptt Αν ήμασταν πάνω από 4;είμαστε παραπάνω απο όσους σας 

ψήφισαν.λειαν συντόμως θα μάθετε πόσοι.αλλα οταν θελήσουμε εμείς.κ αυτο σας 

φοβίζει.ειναι κ άτομα τοσο απο το δικό σας γραφείο κε Καπετανάκη όσο κ απο το 

κτίριο στη Θεσσαλονίκης,οσο και από τα κτίρια του γέρακα κ στην 

Πειραιώς......αληθεια πόσες συνδρομές έχετε;γιατί σημερα βγηκατε με ανακοίνωση 

ζητώντας συνδρομές;είμαστε ολοι αυτοί που δεν πληρώνουμε. Κ με ανθρώπους που 

αναγνωρίζουν τις εταιρίες ενοικίασης ως εργοδότη τους και όχι την τράπεζα,άτομα 

που κάνουν νοθεία σε εκλογές γιατί έτσι τους υπαγόρευσε κάποια πολιτική 

συνιστώσα η κάποια κυρια που θέλει να γίνεται Προέδρος παντού δεν έχουμε κοινό 

τόπο συζητησης.αρκετα λερωσατε τον συδαπττ με τα ψέματα κ τις παράνομες 

ενέργειες σας.θελετε να μάθετε ποιοι είμαστε.στο παρελθόν μας έχετε 

απειλήσει.θέλετε να μάθετε πόσοι είμαστε.θα μάθετε παρα πολύ σύντομα αλλλα με 

τους δικούς μας όρους.κ θα εκπλαγείτε.αληθεια αφού είμαστε το πολύ 4 γιατί μας 

φοβάστε τοσο πολυ; 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 10 λεπτά · Τροποποιήθηκε 
Τέλος φόρμας 
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Αρχή φόρμας 
 

Μου αρέσει! 

Μου αρέσει! 

Τέλειο! 

Χαχα 

Ουάου! 

Λυπάμαι... 

Έλεος! 

ΣχολιάστεΚοινοποιήστε 
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Σχόλια 

 
Αφαίρεση 

George Kapetanakis Άλλη μια ανακοίνωση δημιουργίας εντυπώσεων και με 

βαρύγδουπο τίτλο. Όντως μας έκαναν τους 3 αντιπροσώπους 2, ωστόσο ήμασταν 

εκεί. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ολόκληρα Σωματεία και Συλλόγους που ΔΕΝ 

εκπροσωπήθηκαν καν, ακόμη και από το χώρο των Τραπεζών. Προσέξτε τι διαδίδετε, 

που το διαδίδετε και για χάρη ποιών... 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 ώρες 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Έχετε μεγάλο θράσος τελικά.κανατε οτι κάνατε κ ζητάτε κ τα ρέστα 

κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια.εχουνε στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα λέμε.κ τα 

διαδίδουμε για χάρη των ενοικιαζόμενων που εσείς εκθέτετε για να κρατήσετε τη 

θεσούλα σας.επιπλεον οι αντιπρόσωποι στο εκα ήταν δυο κ κόπηκε ο ένας.οχι 

τρεις.ως Προέδρος θα έπρεπε να το ξέρετε. 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 ώρα 

 
Αφαίρεση 

George Kapetanakis Αν είσαστε παραπάνω από 4 και συμμετείχατε στις 

δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι δικαίωμα και καθήκον σας, σα μέλη του 

Συλλόγου, ΔΕ θα είχατε αντικείμενο συζήτησης σήμερα. Αν τα κάνουμε όλα λάθος, 

ελάτε με τις δυνάμεις σας και διορθώστε τα. Εμείς είμαστε επώνυμα εκτεθειμένοι. 

Εσείς ??? 
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 ώρα 

 
Αφαίρεση 

Dikame Sydaptt Αν ήμασταν πάνω από 4;είμαστε παραπάνω απο όσους σας 

ψήφισαν.λειαν συντόμως θα μάθετε πόσοι.αλλα οταν θελήσουμε εμείς.κ αυτο σας 

φοβίζει.ειναι κ άτομα τοσο απο το δικό σας γραφείο κε Καπετανάκη όσο κ απο το 

κτίριο στη Θεσσαλονίκης,οσο και από τα κτίρια του γέρακα κ στην 

Πειραιώς......αληθεια πόσες συνδρομές έχετε;γιατί σημερα βγηκατε με ανακοίνωση 

ζητώντας συνδρομές;είμαστε ολοι αυτοί που δεν πληρώνουμε. Κ με ανθρώπους που 

αναγνωρίζουν τις εταιρίες ενοικίασης ως εργοδότη τους και όχι την τράπεζα,άτομα 

που κάνουν νοθεία σε εκλογές γιατί έτσι τους υπαγόρευσε κάποια πολιτική 

συνιστώσα η κάποια κυρια που θέλει να γίνεται Προέδρος παντού δεν έχουμε κοινό 

τόπο συζητησης.αρκετα λερωσατε τον συδαπττ με τα ψέματα κ τις παράνομες 

ενέργειες σας.θελετε να μάθετε ποιοι είμαστε.στο παρελθόν μας έχετε 

απειλήσει.θέλετε να μάθετε πόσοι είμαστε.θα μάθετε παρα πολύ σύντομα αλλλα με 

τους δικούς μας όρους.κ θα εκπλαγείτε.αληθεια αφού είμαστε το πολύ 4 γιατί μας 

φοβάστε τοσο πολυ; 
Τέλος φόρμας 
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