ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943
ΧΡ. ΛΑΔΑ 1 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10561
Τηλ.: 210 36.28.168Fax: 210 36.17.838

Αθήνα, 21/9/2012

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ…

Που το πάνε;…
Σοβαρά ερωτηματικά για τις παρεμβάσεις Διοίκησης – Σ.Υ.Τ.Ε.
στο Σύλλογο Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων αποτελεί το τελευταίο οχυρό των εν ενεργεία συναδέλφων μας.
Η φυσιολογική κατάληξη, μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας όλων των εργαζομένων, είναι
η συνταξιοδότηση. Δηλαδή ο Σύλλογος των συνταξιούχων.

Ο Σύλλογος μας δεν μπορεί να έχει

αντικειμενικά την ισχύ του Συλλόγου των εν ενεργεία συναδέλφων μας. Επομένως, δεν χρειάζεται
να είναι κανείς «διορατικός» για να αντιληφθεί τα αυτονόητα, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί και να
ενισχυθεί , «ως κόρη οφθαλμού», από τους εν ενεργεία, το τελευταίο οχυρό μας.
Αντί αυτού παρατηρούμε κινήσεις αποδυνάμωσής του.
Απίστευτο; Είναι, όμως, αληθινό!
Γιατί είναι αδύνατο να αντιληφθεί ο κοινός νους , την απρόκλητη αντιπαράθεση και επίθεση
του Σ.Υ.Τ.Ε κατά του Σ.Σ.Τ.Ε. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κοινός νους πώς είναι δυνατό το
«παρόν» να αντιμάχεται το «μέλλον» του, στο οποίο με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει! Πολύ δε
περισσότερο όταν το «μέλλον» δηλαδή ο Σ.Σ.Τ.Ε έχει αποδείξει ότι έντιμα και επωφελώς για το
σύνολο, διαχειρίζεται την περιουσία του. Μόνο τυφλοί στο νου δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι
πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται.
Μετά τα παραπάνω, παραθέτουμε ενημερωτικά, το γεγονός ότι η Διοίκηση της Τράπεζας,
ενώ μέχρι τώρα, ενέκρινε να συναποστέλλονται ταχυδρομικώς μαζί με τα εκκαθαριστικά των
συνταξιούχων και οι ενημερωτικές ανακοινώσεις μόνο του νομίμως λειτουργούντος Συλλόγου
τους (Σ.Σ.Τ.Ε), παραδόξως αυτή η πολιτική φαίνεται να αλλάζει:
Εγκρίνει (;) τώρα η Διοίκηση να συναποστείλει ταχυδρομικά, μαζί με τα εκκαθαριστικά των
συνταξιούχων, ανακοίνωση του Σ.Υ.Τ.Ε, αγνώστου περιεχομένου, χωρίς καν να ενημερωθεί, έστω
τυπικά, ο Σύλλογός μας! Μοιάζει απίστευτο και είναι σίγουρα αντιδεοντολογικό, να επεμβαίνει
κάποιος στο φάκελο της «προσωπικής» αλληλογραφίας μας και να εσωκλείει, χωρίς τη γνώση και
την έγκρισή μας, ξένη ανακοίνωση!
Κακός οιωνός! Δεν τηρούνται τα προσχήματα! Εάν γνωρίζαμε δεν θα είχαμε αντίρρηση,
έστω και εάν δεν εγκρίναμε το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.
Αυτά χωρίς περισσότερες κρίσεις και σχόλια…
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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