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Θλίψη και Οδύνη 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε και γινόμαστε μάρτυρες ενός κοινωνικού δράματος και μιας 

από τις χειρότερες εθνικές καταστροφές στην ιστορίας μας μετά τον ΄Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια εθνική 

τραγωδία που κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο άδικος χαμός δεκάδων, πολύ πιθανό εκατοντάδων, 

ψυχών κάθε ηλικίας, η καταστροφή της περιουσίας χιλιάδων συμπολιτών μας σε Ανατολική και Δυτική 

Αττική και ταυτόχρονα η  δοκιμασία πολλών κοινωνικών δομών. 

 

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τις οδυνηρές απώλειες των συνανθρώπων μας και μεταφέρουμε την 

αμέριστη συμπαράσταση όλων των συναδέλφων. Μετά από τα αμέτρητα τηλεφωνήματα των 

συναδέλφων μας θέλουμε να τονίσουμε το τεράστιο ενδιαφέρον και την προσφορά τους να στηρίξουν 

και να ενισχύσουν τους πληγέντες στις πυρόπληκτες περιοχές με φάρμακα, αίμα, τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης. 

 

Ο Σύλλογος μας από τη δημιουργία του (έτος ιδρύσεως 1945) πασχίζει καθημερινά για τον κοινωνικό 

του ρόλο και χαρακτήρα και στέκεται αρωγός πάντα δίπλα στις ευπαθείς ομάδες που ταλανίζονται 

από καταστροφές (σεισμός Κεφαλονιάς, πλημμύρες Μάνδρας, πυρκαγιές 2007), σε κοινωφελή 

ιδρύματα (ορφανοτροφεία, Φλόγα) και σε προσφυγικούς καταυλισμούς. Μετά από πρωτοβουλία μας 

βρισκόμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν τη 

δοκιμασία και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για οτιδήποτε χρειαστεί όπως πχ είδη πρώτης ανάγκης 

όπως τρόφιμα, φάρμακα κλπ. 
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Αυτήν τη στιγμή πρωτεύον είναι να βρεθούν οι αγνοούμενοι συμπολίτες μας, να σταματήσει να 

αυξάνεται ο αριθμός των απωλειών αυτής της πανωλεθρίας και να καταγραφούν το συντομότερο οι 

ζημιές στις πληγέντες περιοχές. Ταυτόχρονα είναι επιτακτικό να αποκατασταθεί η λειτουργία των 

δικτύων ηλεκτροδότησης και υδροδότησης ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των 

πληγέντων.   

 

Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις από την τράπεζα ώστε να δοθεί ειδική 

άδεια στους πληγέντες συναδέλφους για να βρεθούν κοντά στις περιουσίες τους και τις οικογένειές 

τους. Επιπλέον, όπου χρειάζεται να προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση των πληγέντων 

συναδέλφων (ήδη υπάρχει συνάδελφός μας που ο σύλλογός μας φιλοξενεί σε ξενοδοχείο καθώς δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δομές του Δήμου Ραφήνας). 

 

Η τράπεζα προσηλωμένη στη στρατηγική αρχή της για την προτεραιότητα στον πελάτη θα πρέπει να 

προχωρήσει σε διευκολύνσεις των δανειοληπτών πελατών στηρίζοντάς τους στις δύσκολες προκλήσεις 

που έχουν να ανταπεξέλθουν. Παράλληλα, αναμένουμε, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής 

ευθύνης, τη λήψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση των 

πληγέντων περιοχών. 

 

 Συναδέλφισσες συνάδελφοι 

 

Η μαύρη αυτή σελίδα στην ιστορία τους έθνους μας μόλις ξεκίνησε. Θα χρειαστούν πολλά έργα και 

προσπάθειες για να επουλωθούν, όσο είναι εφικτό, οι πληγές στις περιοχές της Ανατολικής και 

Δυτικής Αττικής. Ο Σύλλογός μας με τη συμπαράσταση και συμμετοχή όλων των συναδέλφων θα 

βρεθεί αρωγός στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των περιοχών αυτών είτε αυτό αφορά τη στήριξη 

συνανθρώπων μας με οτιδήποτε χρειάζεται, είτε αυτό αφορά την ανοικοδόμηση κοινωνικών δομών πχ 

σχολεία ή/και την περιβαντολλογική αποκατάσταση συμμετέχοντας - διοργανώνοντας αναδασώσεις 

κλπ. 

Θα είμαστε όλοι εκεί !!! 

 
 



 Σύλλογος Εργαζομένων  
Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

 

 

 3  Σύλλογος Εργαζομένων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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