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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Έθπιεμε, ζιίςε, ζπκόο θαη αγαλάθηεζε είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ζην ζύλνιν ησλ 

ζπληαμηνύρσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ε αλαθνίλσζε ησλ ΛΔΩΛ!! ζπληαμηνύρσλ θ.θ. Δπζηαζίνπ Θ., 

Κειηζζείδνπ Δ., Κνζρνλεζίνπ Β. θαη Υατδνύηε η.  

Έθπιεμε γηαηί όινη καο γλσξίδνπκε πξόζσπα, πξάγκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο όζσλ θηλνύληαη ζην 

ζρεηηθά ζηελό εξγαζηαθό ρώξν ηεο Σξάπεδαο θαη γηαηί ηα πεξηζζόηεξα από απηά θαη πξόζθαηα θαη 

επώδπλα ήηαλ γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο. 

 Ζ έθπιεμε έγηλε ζιίςε θαη ζπκόο από ηελ «απαίηεζή» ηνπο λα ζηεξίμεηε ηε δήζελ ελσηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζηελ πξάμε πξνβαίλνπλ ζε ζαθείο δηαζπαζηηθέο ελέξγεηεο ζε  

βάξνο ηνπ ζπιιόγνπ καο πξνζθαιώληαο ζαο παξάιιεια ζε ζπγθέληξσζή ηνπο ζηα (πξνζερώο) γξαθεία 

ηνπ ΤΣΔ ζηελ νδό Ιέθθα, ελώ γλσξίδνπλ πάξα πνιύ θαιά  όηη ηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ πληαμηνύρσλ 

ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ΔΗΛΑΗ ζηελ νδό Υξήζηνπ Ιαδά 1 θαη είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε εθδήισζε ησλ 

ζπληαμηνύρσλ, καδηθή ή κεκνλσκέλε.   

 Ο ζπκόο έγηλε αγαλάθηεζε κε ηελ αλαίδεηά ηνπο λα ζαο ΕΖΣΟΤΛ «λα ζπκβάιιεηε ζηε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο αλεμάξηεηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ελόηεηαο». Αιήζεηα πόζν ΛΔΑ κπνξεί λα είλαη κηα παξάηαμε 

πνπ δεκηνπξγείηαη από ηζόβηνπο ελ ελεξγεία ζπλδηθαιηζηέο, ακέζσο κόιηο βγνπλ ζηε ζύληαμε; 

Κήπσο δηαβιέπνπλ ζε ηδηνηειή σθειήκαηα θαη ζαλ ζπληαμηνύρνη; 

 Θαη πόζν «Αλεμάξηεηε» κπνξεί λα είλαη απηή ε «ζπλδηθαιηζηηθή ελόηεηα» όηαλ πξνεμέρνληα 

κέιε ηεο, ήηαλ θαη ζπλερίδνπλ λα είλαη ζηαζώηεο «ηνπ θνκκαηηθνύ θξάηνπο ηεο δηαπινθήο θαη ηεο 

θνκκαηηθνπνηεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ηώξα είλαη γπκλή κπξνζηά ζηηο επζύλεο ηεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηώλνπκε;» όπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ ζηελ αλαθνίλσζή ηνπο; Πνηεο ςπρνπλεπκαηηθέο 

νβηδηαθέο κεηακνξθώζεηο κπνξεί λα δηθαηνινγήζνπλ απηήλ ηνπο ηελ απαίηεζε από ΔΑ; 

 Απηνί ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη δεηνύλ ηε ζπληαμηνδνηηθή ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο 

επαλελζξόληζε. Θα ηνπο ηελ παξαρσξήζεηε; Θα επηηξέςεηε λα κεηαθεξζεί ε «δπλαζηεία» από ηνλ 

ΤΣΔ ζηνλ ΣΔ; 

 Γεκηνπξγεί βαζεηά ζιίςε ε πξνζπάζεηα ηνπο λα μεραζηνύλ όζα ζπλέβεζαλ ζην παξειζόλ εηο 

βάξνο ησλ ζπληαμηνύρσλ, από δηθέο ηνπο ζπλεηδεηέο θαη κεζνδεπκέλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο. Σν 

ζύλζεκά ηνπο «ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ» ερεί επράξηζηα ζηα απηηά ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη ζε απηό «πνληάξνπλ». Δκείο 

όκσο έρνπκε θαζήθνλ λα επηζεκάλνπκε όηη «έλα ζάπην θξνύην είλαη επηθίλδπλν καδί κε άιια θαη αθίλδπλν 

καθξηά από απηά» γη απηό ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, ζαο ππελζπκίδνπκε όηη ν θ. Δπζηαζίνπ θαη ν θ. 

Υατδνύηεο πνπ ππνγξάθνπλ ηελ αλαθνίλσζε θαη θάπνηνη άιινη πνπ δελ ηελ ππνγξάθνπλ αιιά 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο ήηαλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ζηειέρε ηνπ Ξξνεδξείνπ ηνπ 

ΠΡΔ  

 όηαλ ζηακάηεζε ε θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ 400Є ζηνπο 

ζπληαμηνύρνπο κε ηελ αλνρή ηνπο    

 όηαλ έγηλε ε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ «επηδόκαηνο ηζνινγηζκνύ» θαη εζίγεζαλ 

εθθσθαληηθά δηεπθνιύλνληαο ηελ ηόηε δηνίθεζε ηεο Σ.Δ. ζ’ απηή ηελ απαξάδεθηε ελέξγεηα 



 όηαλ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε Γθαξγθάλα ζέιεζαλ λα απνθιείζνπλ ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο από ην πξόγξακκα πξόζζεηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ελώ εμαζθάιηδαλ γηα 

ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ηε ζρεηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε. 

 όηαλ απνθιείζηεθαλ νη ζπληαμηνύρνη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηδόκαηνο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο ζηε ζύληαμή ηνπο θαη κάιηζηα δηα ηνπ αληηπξνζώπνπ ηνπο ζην αξκόδην όξγαλν Γ.. 

Σακείνπ πληάμεσλ όπνπ γηλόηαλ ζπδήηεζε γηα ην ζέκα εμέθξαζαλ ηελ άπνςε όηη «δελ είλαη 

δπλαηό νη ζπληαμηνύρνη λα απνιακβάλνπλ ίδηα δηθαηώκαηα επί ησλ απμήζεσλ όπσο νη ελ ελεξγεία» 

 όηαλ ε Ρξάπεδα δελ απνδεκίσλε σο όθεηιε ηνπο απνρσξνύληεο ππαιιήινπο (απνδεκίσζε ιόγσ 

απνρώξεζεο), ν ΤΣΔ δηα ησλ σο άλσ εθπξνζώπσλ ηνπ, νύηε ζέζε πήξε, νύηε παξελέβε, ππέξ 

ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ πξνζέθπγαλ ζηα δηθαζηήξηα 

 όηαλ ε Ρξάπεδα παξέζπξε ζε επαίζρπληε ΔΘΔΙΝΠΗΑ έμνδν εθαηνληάδεο ζπλαδέιθνπο ν 

ΤΣΔ ήηαλ ΑΠΩΛ γηα λα ηνπο ελεκεξώζεη θαη λα ηνπο πξνζηαηεύζεη. Πνύ ήηαλ ηόηε νη ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ;  

 όηαλ ην επίδνκα γάκνπ, γηα ρήξεο θαη δηαδεπγκέλεο, γηλόηαλ «κπαιάθη» ηνπ πηλγθ – πνλγθ 

κεηαμύ Τπνπξγείσλ θαη Σακείνπ πληάμεσλ κε ηειηθό αξλεηηθό απνηέιεζκα; 

 όηαλ ππαλαρσξνύζε ζε πξνεγνύκελε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ  γηα ηε 

ρνξήγεζε, ζηνπο ειάρηζηνπο επηδώληεο, ηνπ επηδόκαηνο Δζληθήο Αληίζηαζεο;  

 Γηαηί αληέδξαζαλ αξλεηηθά κεξηθνί από απηνύο όηαλ ππήξμε ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ πιιόγνπ 

πληαμηνύρσλ θαη ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηε ρνξήγεζε θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο 

ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ κε επλντθή αζθαιηζηηθή θάιπςε; Κε ηνλ γεινίν ηζρπξηζκό όηη νη 

ζπληαμηνύρνη ζα πεζάλνπλ πξηλ ηελ εμόθιεζε ηνπ δαλείνπ θαη ζα θηλδύλεπε εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ 

ην θεθάιαην αζθάιηζεο. 

 Γηαηί αδηαθόξεζαλ γηα ηελ εμαίξεζε, γηα ΞΟΩΡΖ ΦΝΟΑ, ησλ ζπληαμηνύρσλ από ηε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζηα δάλεηα όπσο έγηλε κε ηνπο ελ ελεξγεία; 

Απηνί ζπλάδειθνη πνπ πξνζπάζεζαλ κε ρίιηνπο ηξόπνπο λα ππνβαζκίζνπλ ην βηνηηθό ζαο 

επίπεδν κε ζπλερείο πξάμεηο θαη παξαιήςεηο απηνί πνπ απεξγάδνληαη ηε δηάζπαζε ηνπ πιιόγνπ καο 

ΑΤΣΟΗ νη ίδηνη ζαο δεηνύλ ηελ ςήθν ζαο. ΘΑ ΡΝΠ ΡΖ ΓΩΠΔΡΔ; 

 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

 Οη θαηξνί είλαη δύζθνινη θαη ίζσο λα γίλνπλ αθόκε δπζθνιόηεξνη. Απηό καο ππνρξεώλεη λα 

είκαζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν πξνζεθηηθνί ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηέο καο. 

Θάζε ιάζνο εθηίκεζε ή επηινγή ζα έρεη ζήκεξα πνιιαπιάζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα από όηη ζε άιιεο 

επνρέο. 

 Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζ’ απηνύο πνπ ζαο «ρηππνύλ θηιηθά ηελ πιάηε», ζ’ απηνύο πνπ ζαο 

ππόζρνληαη ηα πάληα, ζ’ απηνύο πνπ ζα επηθαιεζηνύλ ηελ «πάιαη πνηέ» ζπληξνθηθόηεηα, ζ’ απηνύο  

πνπ ηώξα ζαο «ζπκνύληαη θαη ζαο αγαπνύλ πνιύ», ζ’ απηνύο πνπ θέξλνπλ ππνηίζεηαη «θάηη 

θαηλνύξγην». 

Κε ηνπο δώζεηε ηε δπλαηόηεηα λα παίμνπλ εηο βάξνο ζαο, κελ αδηαθνξήζεηε. Δκείο 

ζεσξνύκε όηη θάλνπκε ην θαζήθνλ καο ελεκεξώλνληάο ζαο. Από εζάο εμαξηάηαη θαη ε πνξεία ηνπ 

Ππιιόγνπ καο θαη νη εμειίμεηο γύξσ από ηα ζέκαηά καο. 

 

Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
                  ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
 
Τ.Γ. ε όζνπο ζπλαδέιθνπο δεηείηαη από ηελ ηξάπεδα λα θαηαβάιινπλ δηθαζηηθά έμνδα ιόγσ 

ηειεζίδηθσλ αξλεηηθώλ  γηα απηνύο απνθάζεσλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα γξαθεία ηνπ 
πιιόγνπ. 


