Προς όλους τους συναδέλφους

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
η ΥΓΕΙΑ, η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
Με συνείδηση και συνέπεια τα καθήκοντα μας αλλά …
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η Οργάνωσή μας συναισθανόμενη πάντοτε τις ευθύνες της, έναντι των μελών
της αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, νοιώθει την υποχρέωση σήμερα να
επικοινωνήσει μαζί σας για να φρεσκάρει τη μνήμη όλων με τις πάγιες θέσεις της
όσον αφορά το ανθρώπινο χαρακτήρα που πρέπει να έχει οποιαδήποτε
επαγγελματική συμπεριφορά μας.
Το κυνήγι του κέρδους ήταν πάντα στόχος των Διοικήσεων των Τραπεζών αλλά
πάντοτε υπήρχε μία μικρότερη ή μεγαλύτερη διασύνδεση με τον άνθρωπο,
γι’αυτό εξ’ άλλου η μεγαλύτερη Τράπεζα του τόπου αυτοαποκαλείτο «μεγάλη και
ανθρώπινη».
Η πορεία των Τραπεζών τότε (σχεδόν όλων) μέσα από ώριμη διαχείριση από τις
Διοικήσεις ήταν θετική και κερδοφόρα.
Τα μεγάλα προβλήματα ήρθαν όταν έχασαν τον ανθρώπινο χαρακτήρα τους και
αφοσιώθηκαν στο σκληρό παιχνίδι του κέρδους, που ακουμπούσε την
υπερβολική καταπίεση των υφισταμένων αλλά και την εκμετάλλευση των
πελατών που τους εμπιστεύονταν.
Το χειρότερο φαινόμενο εμφανίζεται όμως μετά το 2013 που δίνεται η ευκαιρία σε
ακραίες ξενόφερτες τάσεις να εμφανιστούν στο χώρων των Τραπεζών μας.
Η καταπίεση των συναδέλφων στο κυνήγι του κέρδους, από τους επενδυτές
αλλά και από Διοικήσεις των Τραπεζών που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των
κερδών, απλώς για να το εξαργυρώσουν οι ίδιες οι Διοικήσεις με πιο
πλουσιοπάροχα συμβόλαια / αμοιβές, οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις που
συχνά ξεπερνούν το όρια και τις αντοχές του φυσιολογικού ανθρώπου.
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Μέσα από αυτές τις συμπεριφορές «πνίγουν» αρκετούς συναδέλφους στο άγχος,
το στρες, την πίεση, τις υπερβολικές ώρες δουλειάς που είναι καταστροφικές για
τη ψυχική αλλά και σωματική υγεία των τραπεζικών υπαλλήλων.
Συνέπεια όλων των πιο πάνω είναι να δημιουργούνται πολλά ψυχολογικά
προβλήματα αλλά και σωματικά προβλήματα υγείας, που συχνά οδηγούν στην
ανάγκη ανάλογης ιατρικής στήριξης αλλά και σε σοβαρά καρδιολογικά και
εγκεφαλικά επεισόδια.
Γι’ όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι ότι πάνω
απ’ όλα είναι ο άνθρωπος και ο συνάνθρωπος μας, είναι η ΥΓΕΙΑ μας, η
οικογένεια μας και η αξιοπρέπεια μας και φυσικά η συνειδητή προσφορά με
συνέπεια στη δουλειά μας.
Οι Διοικήσεις των Τραπεζών, έχουν υπογραμμένες συμφωνίες με την ΕΤΥΚ που
ρυθμίζουν τους όρους εργοδότησης μας, τις ώρες, το περιβάλλον, τις αμοιβές
κτλ, εμείς πρέπει να σεβόμαστε τις υποχρεώσεις μας αλλά και η άλλη πλευρά να
σέβεται τα δικαιώματα μας.
Κανένας δεν αξίζει να χάσει την υγεία του, να καταστρέψει τη ζωή του ή τη ζωή
των παιδιών του, χάριν μιας προαγωγής ή έστω της δουλικότητας που το
διακρίνει, η ΥΓΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας πρέπει να είναι πάνω απ’όλα.
Ελπίζουμε όλα τα πιο πάνω να τα κατανοήσουν καλά ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, για
να μη θρηνήσουμε αργότερα σε ερείπια προσωπικής ή οικογενειακής
καταστροφής.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2017
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