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Ανακοίνωση Νο 28
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση, μετά την υπονόμευση
όλων των ενεργειών του Σωματείου για την επίλυση θεμάτων που απασχολούν τους
συνταξιούχους από την παράταξη των «Εν Δράσει», να προσπαθούν να στοχοποιήσουν και
αυτήν ακόμη την ύπαρξη του Συλλόγου μας μέσα από τα απαράδεκτα αιτήματα που
έθεσαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα που θα
προξενούσαν στη λειτουργία του σωματείου, ιδίως σε μια περίοδο που θα έπρεπε να
πρυτανεύει η λογική και η μετριοπάθεια.
Παρόλο ότι δεν υπήρχε πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ των δύο παρατάξεων
(Εν Δράσει και Αναγεννητική Πρωτοβουλία) στο θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
τελικά συμφώνησαν απόλυτα στην υπερψήφιση των αιτημάτων που ετέθησαν από τον
επικεφαλής των «Εν Δράσει», με μοναδικό γνώμονα να εμπλέξουν το Σύλλογό μας σε
περιπέτειες ώστε να καρπωθούν το όποιο συνδικαλιστικό όφελος, όπως το αντιλαμβάνονται
οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων.
Ξεχνούν ότι οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας, πριν 10 μήνες περίπου (28/3/2019),
με τη δημοκρατική συμμετοχή 1.850 περίπου συναδέλφων από όλη την επικράτεια (Αττική
– Περιφέρεια), ανέδειξαν με συντριπτική πλειοψηφία (62,20%) τις δύο παρατάξεις που
συγκροτούν σήμερα το Προεδρείο του ΣΣΤΕ.
Άλλη μια φορά οι συνάδελφοι με την αθρόα συμμετοχή τους απομόνωσαν όλους
αυτούς που μοναδικό σκοπό είχαν να επιρρίψουν αποκλειστικά ευθύνες που δεν
αναλογούν στο Προεδρείο του Συλλόγου μας, μια πρακτική που δυστυχώς βιώνουμε όλα τα
τελευταία χρόνια.
Ψήφισαν 502 συνάδελφοι, πρωτόγνωρη συμμετοχή για Γενική Συνέλευση!!!
Ενάντια στην πρόταση των «Εν Δράσει» ψήφισαν 317 συνάδελφοι ποσοστό περίπου
64% και για τα δύο αιτήματα.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 159 συνάδελφοι ποσοστό περίπου 32% και για τα δύο
αιτήματα.

Πιστεύουμε ότι η μεγάλη προσέλευση και η καταλυτική υπερψήφιση των απόψεων
του Συλλόγου μας με ποσοστό 64%, αποδεικνύουν άλλη μια φορά ότι οι συνάδελφοι
στηρίζουν την πολιτική του Σωματείου και δεν

αφήνουν

κανένα

περιθώριο

υπονόμευσης των κατακτήσεών τους που με τόσο κόπο προσπαθούμε να διαφυλάξουμε.
Η τελευταία «θεατρική» παράσταση από βήματος του επικεφαλής των «Εν Δράσει»
συνάδελφου Κ. Ευσταθίου, όχι μόνο δεν διαφοροποίησε την αρνητική άποψη των
παρευρισκομένων, αλλά αντιθέτως κατενόησαν ακόμη καλύτερα την επικινδυνότητα
των απόψεών του, στις οποίες προστέθηκε και η επιβεβαίωση πρωτοκλασάτου στελέχους
της παράταξής του ότι ετοιμάζουν διαδικασία εξωδίκου ενάντια στην πρόσφατη Υπουργική
Απόφαση Βρούτση!!!
Όταν οι απόψεις αυτές ξεστομίζονται από συνδικαλιστές συγκεκριμένης παράταξης σε
μία περίοδο που πρόκειται να κατατεθεί το γενικότερο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για
όλους τους συνταξιούχους, έχουμε άδικο όταν λέμε και γράφουμε ότι έχουν ξεπεράσει προ
πολλού το στάδιο της κριτικής ή της διαφορετικής συνδικαλιστικής άποψης και έχουν
καταστεί πλέον επικίνδυνοι για τα συμφέροντα του συνόλου των ασφαλισμένων της
Τράπεζας;;;
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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