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Αζήλα, 15 / 12 / 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
πλάδειθνη,
Μεηά από επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο κειώλ καο ζρεηηθά κε ηελ αδηάθνπε ελόριεζε ηνπο
από πξώελ κέινο ηνπ ζπιιόγνπ καο κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε ηνπο ζε άιιν ζσκαηείν, ζα
ζέιακε λα ζαο επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Δπζηπρώο ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη νη θηινδνμίεο νξηζκέλσλ μεπεξλνύλ θάζε εζηθό
θξαγκό. Η ηαθηηθή ηεο ιαζπνινγίαο θαη ηεο ζπθνθαληίαο ησλ δηαδξόκσλ, είλαη θνηλή
ηαθηηθή ησλ αδπλάκσλ.
Γηα ην ιόγν απηό ζαο θαινύκε όινπο λα είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί θαη λα θηιηξάξεηε
πξνζεθηηθά ηηο θήκεο πνπ ζαο κεηαθέξνπλ.
Επίζεο, παξαθαινύκε λα ζπλερίζεηε λα καο ελεκεξώλεηε γηα πεξηπηώζεηο ελόριεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο ή/θαη κεηά ην πέξαο απηήο.
αο δηαβεβαηώλνπκε πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ έρεη δνζεί έγθξηζε από ην Δ ηνπ
πιιόγνπ καο λα γίλεη ρξήζε ησλ αξρείσλ κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ κειώλ καο, από
άηνκα εθηόο ηνπ πιιόγνπ καο.
πλάδειθνη,
Ο ύιινγνο καο ζηελ πνιπεηή πνξεία ηνπ έρεη δερζεί πνιιέο θνξέο επηζέζεηο από δηάθνξνπο
επηηήδεηνπο πνπ ήζειαλ λα δηαζπάζνπλ ηελ νηθνγέλεηα καο, αιιά όιεο έπεζαλ ζε ηνίρν.
Καη επεηδή θαηά ηε γλσζηή παξνηκία, θαζαξόο νπξαλόο αζηξαπέο δε θνβάηαη, ζαο
ελεκεξώλνπκε πσο κεηά από πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ - ε νπνία έγηλε νκόθσλα απνδεθηή από
ην Δ - έρεη ήδε ππνγξαθεί ζπκθσλία κε δηαθεθξηκέλε εηαηξία νξθσηώλ ειεγθηώλ, θαη έρεη
μεθηλήζεη έιεγρνο ζηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιόγνπ ώζηε λα ζβεζηνύλ όιεο νη ςεπηηέο θαη νη
ζπθνθαληίεο πνπ αθνύγνληαη από ηνπο γλσζηνύο αγλώζηνπο ζηνπο δηαδξόκνπο ηεο Σξάπεδαο.

πλάδειθνη,
ηνπο δύζθνινπο απηνύο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε, έρνπκε επηιέμεη λα κελ αζρνινύκαζηε κε
ηηο εκκνληθέο πξνζπάζεηεο πξώελ εθιεγκέλσλ κειώλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξήγκα ζην ύιινγν
καο κε ζθνπό λα βξνπλ κηα ζέζε ζε θάπνην άιιν ζσκαηείν πνπ όινη γλσξίδνπκε.
Γηα όινπο εκάο, πξνηεξαηόηεηα είραλ θαη έρνπλ ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπκε όινη ζηελ Σξάπεδα καο, γηα ηα νπνία αγσληδόκαζηε θαη παξεκβαίλνπκε
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νπζηαζηηθά, έρνληαο θαηαθέξεη κεηά από όιεο απηέο ηηο εξγαζηαθέο αιιαγέο πνπ έρνπκε
ππνζηεί, λα κελ έρνπκε ράζεη νύηε κηα ζέζε εξγαζίαο ησλ κειώλ πνπ εθπξνζσπνύκε. Καη
απηό ην γλσξίδεηε όινη πνιύ θαιά.
αο θαινύκε ινηπόλ λα ζηεξίμεηε ηελ ελόηεηα ηνπ ηζηνξηθνύ πιιόγνπ καο θαη λα κε
‘ηζηκπάηε’ ζηηο πξνζρεδηαζκέλεο αλππόζηαηεο ζπθνθαληίεο πνπ ζαο κεηαθέξνπλ.
Κάζε ζηηγκή είκαζηε δίπια ζαο!

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ
Ο Πρόεδρος
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