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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Κάθε χρόνο, η πρώτη Οκτωβρίου, είναι η παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους
συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους του πλανήτη μας. Η παγκόσμια κοινότητα θέλει, λέει,
να τιμήσει την μεγάλη αυτή κοινωνική ομάδα.
Όμως όλοι εμείς οι απόμαχοι της εργασίας, επειδή έχουμε πλήρη γνώση της σημερινής
δύσκολης συγκυρίας την οποίαν βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας, αλλά και του
απαράδεκτου τρόπου με τον οποίον οι εκάστοτε κυβερνώντες αντιμετωπίζουν τα δίκαια
αιτήματά μας και μας οδηγούν στην περαιτέρω φτωχοποίηση μας, θεωρούμε ότι τελικά ο
εορτασμός της παγκόσμιας αυτής ημέρας ότι μόνο δεν έχει κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο
και αντίκρισμα αλλά μάλλον πρόκειται για έναν ακόμα προσβλητικό σε βάρος μας, εμπαιγμό.
Πράγματι υποκριτικά ξεχνούν την πολυεπίπεδη, πολυσήμαντη και πολύχρονη
συμμετοχή και προσφορά μας σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και
κοινωνικής ζωής. Ξεχνούν τους αγώνες μας για την υπεράσπιση της ελευθερίας, των
δημοκρατικών θεσμών, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής συνοχής, της αξιοπρεπούς
διαβίωσης, του αποτελεσματικού και υψηλού επιπέδου συστήματος υγείας κτλ. Ξεχνούν ότι
ακόμα και σήμερα – παρά τη συνεχή μείωση των συντάξεών μας – συνεισφέρουμε στους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά και με την ιδιότητα των καταναλωτών, έχουνε
αξιόλογη συμβολή στην λειτουργία των περισσότερων οικονομικών κλάδων παροχής
προϊόντων και υπηρεσιών.
Εμείς πάντως, οι 50.000 Έλληνες τραπεζοσυνταξιούχοι αλληλέγγυοι με τις άλλες
πληττόμενες κοινωνικές ομάδες της χώρας μας και σε συνεργασία με τα 100.000.000 των
ευρωπαίων συνταξιούχων, δηλώνουμε ότι δεν είμαστε απόμαχοι της ζωής, ότι συνεχίζουμε
να διεκδικούμε τα κατοχυρωμένα δικαιώματα μας και να αγωνιζόμαστε για να επιβάλουμε την
αναγνώριση της προσφοράς μας.
Και φυσικά υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι – σε αντίθεση με τα
τελευταία χρόνια – ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός πάντα σέβονταν και
τιμούσαν την τρίτη ηλικία.
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