
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Την Τετάρτη 14.10.2015 και ώρα 11 το πρωΐ, στην αίθουσα 

συνελεύσεων του Συλλόγου μας στην Λέκκα 23/25, θα πραγματοποιηθεί 

συγκέντρωση της Κίνησής μας, στην οποία θα συζητηθούν αναλυτικά οι 

εξελίξεις των συνταξιοδοτικών μας θεμάτων κατά τους τελευταίους μήνες και 

θα προσδιοριστούν οι στόχοι της Κίνησης για το επόμενο διάστημα. 

Επιβεβαιώνοντας τον ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο χαρακτήρα της 

Κίνησής μας συνεχίζουμε τη δράση μας στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Οι 

εκπρόσωποί μας στα συλλογικά όργανα (ΣΣΤΕ και Ταμείο Υγείας) υπηρετούν 

πιστά τις αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ομάδας Συντονισμού της 

Κίνησης, εφαρμόζοντας σταθερά τις αρχές και το πρόγραμμά της. 

Στην εποχή των μνημονίων και των συνεχών επιθέσεων στις συντάξεις μας, 

δεν υποτιμάμε μια νέα δανειακή εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας μέσα 

από το λεγόμενο καθολικό δάνειο, όμως η προσφυγή σε συνεχή δανεισμό 

με συνέπεια την περαιτέρω μείωση των μηνιαίων απολαβών μας, δεν μπορεί 

να αντικαταστήσει, σαν ουσία και περιεχόμενο, τις άδικες περικοπές των 

μνημονιακών Νόμων, των Δώρων, των Επιδομάτων, κ.α. 

Καλούμε τους συναδέλφους συνταξιούχους, με τη συμμετοχή και τις απόψεις 

τους, να συμβάλλουν θετικά στην ενίσχυση της συλλογικής δύναμης της 

Κίνησής μας, έτσι ώστε ΟΛΟΙ μαζί να επιβάλλουμε το σεβασμό στις 

συμφωνίες και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εδώ και δεκαετίες στο 

εσωτερικό της ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας.   

Η πρόσκλησή μας απευθύνεται προς ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους, χωρίς 

διαχωρισμούς, που θέλουν να γυρίσουν οριστικά τη πλάτη στο χθες της 

αλαζονείας, της αντιδημοκρατικής πρακτικής και της διαπλοκής. Η προάσπιση 

των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων είναι υπόθεση του κάθε 

συνταξιούχου στην Αθήνα και στην περιφέρεια. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης 
Δημήτρης, Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, 
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη 
Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, 
Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη 
Μάρθα, Μπαλαούρας Γεράσιμος, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος 
Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, 
Ρούσσος Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης 
Απόστολος.  


