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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Όηαλ ζε πξνεγνύκελε αλαθνίλσζή καο αλαθέξακε όηη «ππάξρνπλ επηθίλδπλνη άλζξσπνη 

γύξσ καο πνπ επηβνπιεύνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπληαμηνύρσλ» ηεο Σξαπέδεο ηεο Ειιάδνο, 

αληηκεησπίζακε από ηε δπζπηζηία έσο ηελ αγαλάθηεζε θάπνησλ ζπλαδέιθσλ. Δπζηπρώο όκσο 

ΕΙΥΑΜΕ ΔΙΚΙΟ. Νένη ζπληαμηνύρνη, παιαηνί ελ ελεξγεία ζπλδηθαιηζηέο ζε πιήξε αξκνλία κε 

παιαηνύο ζπληαμηνύρνπο πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ βάδνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηελ ύπαξμε ηνπ 

πιιόγνπ καο. Σέηνηεο ελέξγεηεο είλαη: 

α)  Η δεκηνπξγία «Επηζηεκνληθνύ πιιόγνπ πληαμηνύρσλ» κε πξσηεξγάηε απηήο ηεο 

     δηαζπαζηηθήο θίλεζεο έλα ζηέιερνο θαη ππνςήθηνο ηεο «αλαγελλεηηθήο πξσηνβνπιίαο»!!! 

β)  Η ζπγθέληξσζε ππνγξαθώλ από λένπο ζπληαμηνύρνπο  παιαηνύο ζπλδηθαιηζηέο γηα ηελ  

     δηάζπαζε ηνπ πιιόγνπ καο.  

 Οη άλζξσπνη απηνί πνπ  

 αλ ελ ελεξγεία ζπλδηθαιηζηέο έπαημαλ αξλεηηθό ξόιν γηα ηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ζπληαμηνύρσλ.  

 Είλαη ζαθώο ππαίηηνη γηα πνιιέο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ.  

 αο δεηνύλ λα ηνπο εκπηζηεπηείηε. Είλαη πνηέ δπλαηόλ!!! 

 Εκείο ζπλάδειθνη ζεσξνύκε θαζήθνλ καο λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη: 

Ο ύιινγνο πληαμηνύρωλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Ειιάδνο θηλδπλεύεη. 

 Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζε όπνηνλ ζαο δεηά ηεο ππνγξαθή ζαο θαη κόλν αλ 

ζπλαηλείηε νπζηαζηηθά ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζαο δεηείηαη ε ππνγξαθή λα ηελ δίδεηε. 

Να δεηάηε ζαθή θαη νινθιεξσκέλε αηηηνιόγεζε γηα ηε ρξήζε ησλ θεηκέλσλ πνπ ζαο δίδνληαη 

γηα ππνγξαθή. 

 Να κελ ζεωξείηε απηνλόεηε ηελ θαιή πξναίξεζε θαλελόο. 

 Να εμεηάδεηε ην ξόιν πνπ έπαημαλ νη δηαθηλεηέο, θάζε θεηκέλνπ, όζν ήηαλ ελ ελεξγεία. 

 Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πεξηνξηζηνύλ ζην ειάρηζην νη πηζαλόηεηεο λα ππάξμνπλ εμειίμεηο 

γηα ηηο νπνίεο δε ζα είζηε ζύκθσλνη.  

 Όζν γηα ηνπο «αλππόκνλνπο» «λένπο» «ζσηήξεο» όπσο απηναπνθαινύληαη αο θάκνπλ 

ιίγε ππνκνλή ν Μάξηηνο ηνπ 2013 ζα έξζεη πνιύ γξήγνξα θαη αλ νη ζπλάδειθνη ηνπο ηηκήζνπλ 
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κε ηελ ςήθν ηνπο αο δηνρεηεύζνπλ ηόηε ηελ ππεξβάιινπζα δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζηε ιύζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ ζαλ ελ ελεξγεία, είηε εδεκηνύξγεζαλ, είηε δελ άθεζαλ λα 

επηιπζνύλ. 

πλαδέιθηζζα, ζπλάδειθε,  

 Ο ..Σ.Ε. είλαη ην κνλαδηθό ζπλδηθαιηζηηθό όξγαλν πνπ ζε εθθξάδεη θαη ζε πξνζηαηεύεη, 

πξνζηάηεπζέ ηνλ θαη ΕΤ. 

 Οη ζθέςεηο γηα δηαζπάζεηο, ελώζεηο κε άιινπο ζπιιόγνπο ή δηάιπζε ηνπ πιιόγνπ καο 

έρεη ηαπεηλά θίλεηξα.  

πλαδέιθηζζα, ζπλάδειθε,  

ΣΩΡΑ ΞΕΡΕΘ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΣΟΡΑΚΗ ΠΟΤΛΙΑ   ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡΟΤΛΑΚΗ 

 

Τ.Γ. 

Επεηδή ηειεπηαία θπθινθνξνύλ αλαθνηλώζεηο κε ςεπδέο, αλεύζπλν θαη ύπνπην 

πεξηερόκελν, πνπ ζηνρνπνηνύλ κέιε ηνπ Δ.. ηνπ πιιόγνπ καο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

δειώζνπκε όηη πξάγκαηη «βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε αςπρνιόγεηεο ελέξγεηεο 

ππνλόκεπζεο ηνπ κεηώπνπ καο εθ ησλ έζσ…» από απηνύο πνπ πξόζθαηα έγηλαλ κέιε ηνπ 

πιιόγνπ καο. Να ελεκεξώζνπκε ηνπο «αδαείο» όηη ε πιεηνςεθία 7 (επηά) ζηα 9 (ελλέα) 

δελ είλαη «νξηαθή» όπσο ηνπο βνιεύεη λα γξάθνπλ ζηηο αλαθνηλώζεηο ηνπο θαη όηη νη 

απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δελ απνηεινύλ κνκθή γηα ηα πξόζσπα πνπ ηηο πηνζεηνύλ. Όζνη 

πξνζπαζνύλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ κέιε ηνπ Δ.. ζηνρνπνηόληαο ηνπο ζα απνηύρνπλ νηθηξά 

γηαηί ζε κηα δεκνθξαηία ε άπνςε δελ απνηειεί ςόγν.  

Δειώλνπκε επίζεο όηη «ε ελόηεηα ελ ελεξγεία θαη ζπληαμηνύρσλ» γηα καο ήηαλ πάληα ην 

δεηνύκελν θαη ην επηζπκεηό, ΑΤΣΟΙ ην αλαθάιπςαλ ηώξα ιατθίδνληαο θαη ςεθνζεξώληαο. 

 


