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πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

ε πξνεγνύκελεο αλαθνηλώζεηο καο θαη ζε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα, είρακε επηζεκάλεη κε έκθαζε 

ηελ άπνςε καο, όηη ε εθαξκνδόκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζα είρε 

πνιιά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δσή ησλ Ειιήλσλ. Είρακε επίζεο δηαγλώζεη όηη 

ηα θαηλόκελα απηά δελ ζα άθελαλ αλεπεξέαζηνπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο ηεο ΣηΕ.  

Δπζηπρώο επηβεβαηωζήθακε κε ηνλ πιένλ ζθιεξό ηξόπν. ηηο 15/11/2012 

επηζθέθηεθε ηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ καο ν ζπλάδειθνο Ι.Π. γηα ζνβαξό νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα πνπ αληηκεηώπηδε θαη ελεκέξσζε γη΄ απηό ηελ Πξόεδξν, ε νπνία βάζεη ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο δήιωζεο ηνπ ζπλαδέιθνπ πεξί 

«απνρώξεζεο» ηνπ από ηε δσή, έθξηλε ζνβαξή ηελ πεξίπηωζε. Η Πξόεδξνο 

γλσξίδνληαο όηη θαηά ην παξειζόλ ε Δηνίθεζε ηεο ΣηΕ ζε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ έδηλε ιύζεηο,  επηθνηλώλεζε ακέζσο κε ην γξαθείν 

ηνπ Δηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ηεο ΣηΕ θαη δήηεζε λα γίλεη άκεζα δεθηόο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζπλάδειθνο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ππόζεζή ηνπ.  

Εθ ησλ πζηέξσλ πιεξνθνξεζήθακε όηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθόκηζε ν 

ζπλάδειθνο ζην «ηδηαίηεξν γξαθείν» πξνσζήζεθαλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο 

δηεύζπλζεο πξνο δηεπθξίληζε !!! 

Με ιύπε καο ζήκεξα (23/11/2012) πιεξνθνξεζήθακε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζπλάδειθνο έβαιε ηέινο ζηε δωή ηνπ πινπνηώληαο ηελ απεηιή ηνπ. 

Σα εξσηήκαηα γηα εκάο είλαη ακείιηθηα: 

 Πώο είλαη δπλαηόλ ε Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο λα αληηκεησπίδεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

απηνύο πνπ επί ζεηξά εηώλ ηελ ππεξέηεζαλ, δειαδή λα ηνπο ππνινγίδεη ζαλ 

αξηζκνύο θαη ηίπνηα άιιν; 

 Πώο είλαη δπλαηόλ νη αξκόδηνη θνξείο ηεο ΣηΕ (Δ/ληεο Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ) θαη Δηνηθεηήο λα θωθεύνπλ ζηηο απειπηζκέλεο εθθιήζεηο γηα 

βνήζεηα ζε πξώελ ππαιιήινπο θαη λπλ ζπληαμηνύρνπο ;  



 Πώο είλαη δπλαηόλ λα παξαθάκπηνπλ αβαζάληζηα ηνπο θόβνπο πνπ 

εθθξάζακε ζηελ πξόζθαηε ζπλάληεζή καο κε ην Δηεπζπληή Αλζξώπηλνπ 

Δπλακηθνύ γηα ηέηνηαο κνξθήο ελέξγεηεο απειπηζκέλωλ ζπλαδέιθωλ, πώο 

είλαη δπλαηό λα αξλνύληαη λα δώζνπλ ιύζεηο αθόκα θαη ζε δεηήκαηα πνπ 

δίλνπλ έζησ θαη πξνζωξηλά νηθνλνκηθή αλαθνύθηζε (Δάλεηα 3 ζπληάμεσλ, 

Έθηαθηε Οηθνλνκηθή Ελίζρπζε); 

 Πηζηεύνπκε όηη είλαη θαηξόο ΗΜΕΡΑ ε Σξάπεδα λα αιιάμεη πνιηηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη λα αληαπνθξηζεί ζηνλ θνηλωληθό ηεο ξόιν έλαληη ησλ αλζξώπωλ 

πνπ ηελ ππεξέηεζαλ θαη ηελ ζηήξημαλ, αλ ζέιεη λα αλαθέξνληαη θαη νη επόκελεο 

γεληέο κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο αλαθέξνληαη νη ζεκεξηλέο γηα ηελ πνιηηηθή ηόζν ησλ 

πξνεγνύκελωλ Δηνηθήζεσλ όζν θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο «θαηνρήο». 

 Απηό βέβαηα δελ απαιιάζζεη ηεο επζύλεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηύρεο καο ζαλ πνιίηεο . 

 Πηζηεύνκε όηη αλ δελ αιιάμνπλ νη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ Ειιεληθή θνηλσλία, θαηλόκελα ζαλ ην παξαπάλσ ζα απμεζνύλ. Είλαη 

θαηξόο ινηπόλ λα αλαιεθζνύλ πξσηνβνπιίεο επαλαπξνζδηνξηζκνύ ζηόρωλ θαη 

ζθνπώλ, ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε δηαξξαγείζα  θνηλσληθή ζπλνρή. 

Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είκαζηε ΤΠΟΥΡΕΩΜΕΝΟΙ  λα δώζνπκε όιν καο ηνλ εαπηό 

γηα καο θαη γηα ηα παηδηά καο. 

 Ο ύιινγόο καο - πάληα πξνπύξγην ηέηνησλ πξσηνβνπιηώλ - δελ ζα θεηζζεί 

πξνζπαζεηώλ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη απηνύο ηνπο ζηόρνπο. ηα πιαίζηα απηά ν 

ύιινγόο καο είλαη ν κνλαδηθόο λνκηκνπνηεκέλνο θνξέαο πνπ πηέδεη γηα ηε ιύζε ησλ 

ζνβαξόηαησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπληαμηνύρνη. 

  

 πλάδειθνη όινη καδί αο επρεζνύκε ΚΑΛΟ ΣΑΞΕΙΔΙ ζηνλ ζπλάδειθν καο. 

 

Κε ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


