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Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Θα θέλαµε καταρχήν να σας ζητήσουµε συγνώµη, Θα θέλαµε καταρχήν να σας ζητήσουµε συγνώµη, 
καλώντας σας να αφιερώσετε µέρος από τον πολύτιµο καλώντας σας να αφιερώσετε µέρος από τον πολύτιµο 
χρόνο σας για να διαβάσετε τις παρακάτω γραµµές και χρόνο σας για να διαβάσετε τις παρακάτω γραµµές και 
ιδίως από τους νέους συναδέλφους οι οποίοι εισέρχεστε ιδίως από τους νέους συναδέλφους οι οποίοι εισέρχεστε 
τόσο άγαρµπα στη σκληρή καθηµερινότητα και πραγµα-τόσο άγαρµπα στη σκληρή καθηµερινότητα και πραγµα-
τικότητα, όπως ορισµένοι τις έχουν διαµορφώσει, ενώ θα τικότητα, όπως ορισµένοι τις έχουν διαµορφώσει, ενώ θα 
έπρεπε να ασχολούµαστε αποκλειστικά και µόνο µε τα έπρεπε να ασχολούµαστε αποκλειστικά και µόνο µε τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζετε όπως:προβλήµατα που αντιµετωπίζετε όπως:
 Οι κατάπτυστες συµβάσεις που καταρτίζονται, στις  Οι κατάπτυστες συµβάσεις που καταρτίζονται, στις 
οποίες αποτυπώνεται κατάφωρα η υπεροπλία του αντι-οποίες αποτυπώνεται κατάφωρα η υπεροπλία του αντι-
συµβαλλόµενου, ήτοι της Διοίκησης. Δεν είναι υπερβολή συµβαλλόµενου, ήτοι της Διοίκησης. Δεν είναι υπερβολή 
να κάνουµε λόγο για συµβάσεις τύπου Ουγκάντα και ας να κάνουµε λόγο για συµβάσεις τύπου Ουγκάντα και ας 
µας συγχωρέσει  ο λαός της Ουγκάντα.µας συγχωρέσει  ο λαός της Ουγκάντα.

 Το µεγάλο πρόβληµα των ενοικιαζοµένων (δουλεµπό- Το µεγάλο πρόβληµα των ενοικιαζοµένων (δουλεµπό-
ριο).ριο).

 Το σκληρό και απάνθρωπο εργασιακό περιβάλλον όπως  Το σκληρό και απάνθρωπο εργασιακό περιβάλλον όπως 
έχει διαµορφωθεί λόγω των προβληµάτων που αντιµε-έχει διαµορφωθεί λόγω των προβληµάτων που αντιµε-
τωπίζει η Τράπεζα και που εδώ χρειάζεται πολύ µελάνι, τωπίζει η Τράπεζα και που εδώ χρειάζεται πολύ µελάνι, 
καθώς ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν µόνο στην Κε-καθώς ευθύνες δεν πρέπει να αποδοθούν µόνο στην Κε-
ντρική Διοίκηση της Τράπεζας.ντρική Διοίκηση της Τράπεζας.

Σας  ζητάµε όµως, παρόλα αυτά, να διαθέσετε λίγο από Σας  ζητάµε όµως, παρόλα αυτά, να διαθέσετε λίγο από 
το χρόνο σας, µόνο και µόνο ώστε να πάψουν επιτέλους ορι-το χρόνο σας, µόνο και µόνο ώστε να πάψουν επιτέλους ορι-
σµένοι να υποτιµούν τη νοηµοσύνη και την αντίληψή µας, σµένοι να υποτιµούν τη νοηµοσύνη και την αντίληψή µας, 
ώστε να σταµατήσουν να αντιτάσσουν στα απτά, συγκεκρι-ώστε να σταµατήσουν να αντιτάσσουν στα απτά, συγκεκρι-
µένα επιχειρήµατά µας ύβρεις και λασπολογίες χωρίς ίχνος µένα επιχειρήµατά µας ύβρεις και λασπολογίες χωρίς ίχνος 
επιχειρήµατος. επιχειρήµατος. 
Γιατί όποιος λειτουργεί χωρίς φόβο και πάθος δεν έχει Γιατί όποιος λειτουργεί χωρίς φόβο και πάθος δεν έχει 

ανάγκη να καταφύγει σε ευτελή τεχνάσµατα σπίλωσης και ανάγκη να καταφύγει σε ευτελή τεχνάσµατα σπίλωσης και 
φυσικά αναφερόµαστε στον ακατονόµαστο συντάκτη αυτού φυσικά αναφερόµαστε στον ακατονόµαστο συντάκτη αυτού 
του χυδαιογραφήµατος – υβρεολογίου της Οδού Ευπόλιδος, του χυδαιογραφήµατος – υβρεολογίου της Οδού Ευπόλιδος, 
ο οποίος διακατέχεται από εµφυλιοπολεµικές διαθέσεις. ο οποίος διακατέχεται από εµφυλιοπολεµικές διαθέσεις. 
Και απορούµε, συνάδελφοι, γιατί τόση «πρεµούρα» από Και απορούµε, συνάδελφοι, γιατί τόση «πρεµούρα» από 

τον ακατονόµαστο, ώστε να προβαίνει σε αναίσχυντους τον ακατονόµαστο, ώστε να προβαίνει σε αναίσχυντους 
ισχυρισµούς, χωρίς καν ψήγµατα επιχειρηµάτων, και µάλι-ισχυρισµούς, χωρίς καν ψήγµατα επιχειρηµάτων, και µάλι-
στα ποινικά κολάσιµους; στα ποινικά κολάσιµους; 
Μήπως κινδυνεύει από εµάς η πατρίδα, το έθνος, η θρη-Μήπως κινδυνεύει από εµάς η πατρίδα, το έθνος, η θρη-

σκεία;  σκεία;  
Μήπως αποτελούµε κίνδυνο για το συνδικαλιστικό κίνη-Μήπως αποτελούµε κίνδυνο για το συνδικαλιστικό κίνη-

µα; µα; 
Αναρωτιόµαστε, άραγε, αν θεωρεί ότι έχουµε αποκτήσει Αναρωτιόµαστε, άραγε, αν θεωρεί ότι έχουµε αποκτήσει 

τέτοιου είδους δύναµη και δεν το γνωρίζουµε. Ή µήπως αγ-τέτοιου είδους δύναµη και δεν το γνωρίζουµε. Ή µήπως αγ-
γίξαµε ευτελή ένστικτα του ακατονόµαστου και φοβούµενος γίξαµε ευτελή ένστικτα του ακατονόµαστου και φοβούµενος 
περαιτέρω αποκαλύψεις προέβη στη σύνταξη του παραλη-περαιτέρω αποκαλύψεις προέβη στη σύνταξη του παραλη-
ρηµατικού αυτού χυδαιογραφήµατος;ρηµατικού αυτού χυδαιογραφήµατος;

l

l

l



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Προκαλούµε τον ως άνω ακατο-Προκαλούµε τον ως άνω ακατο-
νόµαστο – αρουραίο να βγει από νόµαστο – αρουραίο να βγει από 
τις υπόγειες φωλιές του και να µας τις υπόγειες φωλιές του και να µας 
απαντήσει επώνυµα για αυτά που απαντήσει επώνυµα για αυτά που 
του προσάψαµε µε απτά στοιχεία του προσάψαµε µε απτά στοιχεία 

στην προηγούµενη ανακοίνωσή µας. Τον προ-στην προηγούµενη ανακοίνωσή µας. Τον προ-
καλούµε δε επιπλέον να µας απαντήσει εάν η καλούµε δε επιπλέον να µας απαντήσει εάν η 

εποχή που προέβη στις δηλώσεις, που αναφέρουµε εποχή που προέβη στις δηλώσεις, που αναφέρουµε 
στην ανακοίνωσή µας, είναι και η εποχή που διαπραγµα-στην ανακοίνωσή µας, είναι και η εποχή που διαπραγµα-
τευόταν το παχυλό bonus εξόδου του. Αλήθεια για τι ποσό τευόταν το παχυλό bonus εξόδου του. Αλήθεια για τι ποσό 
µιλάµε, καθώς λέγεται πως ανήλθε σε κάποιες εκατοντάδες µιλάµε, καθώς λέγεται πως ανήλθε σε κάποιες εκατοντάδες 
χιλιάδες €. Και στη συνέχεια, ας µας εξηγήσει γιατί ξαφνικά χιλιάδες €. Και στη συνέχεια, ας µας εξηγήσει γιατί ξαφνικά 
τα τελευταία χρόνια άλλαξε επί του πρακτέου θέσεις, ιδέες τα τελευταία χρόνια άλλαξε επί του πρακτέου θέσεις, ιδέες 
και απόψεις. Να του υπενθυµίσουµε εµείς πως επί τριάντα και απόψεις. Να του υπενθυµίσουµε εµείς πως επί τριάντα 
και πλέον χρόνια έσυρε τα εξ αµάξης σε εκείνους που διόρι-και πλέον χρόνια έσυρε τα εξ αµάξης σε εκείνους που διόρι-
ζαν συγγενείς και κουµπάρους στην Εµπορική Τράπεζα και ζαν συγγενείς και κουµπάρους στην Εµπορική Τράπεζα και 
δη στους συνδικαλιστές και την τελευταία τριετία...ΣΙΩΠΗ. δη στους συνδικαλιστές και την τελευταία τριετία...ΣΙΩΠΗ. 
Μήπως γιατί βρέθηκε ο ίδιος στη θέση εκείνων που κατη-Μήπως γιατί βρέθηκε ο ίδιος στη θέση εκείνων που κατη-

γορούσε και έφτυνε;γορούσε και έφτυνε;

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Απαρέγκλιτη στάση µας είναι οι απαντήσεις µας να δίνο-Απαρέγκλιτη στάση µας είναι οι απαντήσεις µας να δίνο-

νται µε επιχειρήµατα και µακριά από µας γενικοί αφορισµοί. νται µε επιχειρήµατα και µακριά από µας γενικοί αφορισµοί. 
Γι΄ αυτό λοιπόν, για να είµαστε ακριβοδίκαιοι, δεν ψέγου-Γι΄ αυτό λοιπόν, για να είµαστε ακριβοδίκαιοι, δεν ψέγου-

µε ούτε την παράταξη, από την οποία προέρχεται η ανακοί-µε ούτε την παράταξη, από την οποία προέρχεται η ανακοί-
νωση αυτή και έχει προσφέρει αξιόλογο έργο διαχρονικά στο νωση αυτή και έχει προσφέρει αξιόλογο έργο διαχρονικά στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα, αλλά δεν αποδοκιµάζουµε ούτε τον συνδικαλιστικό κίνηµα, αλλά δεν αποδοκιµάζουµε ούτε τον 
ακατονόµαστο µε την τριαντάχρονη πορεία. Ψέγουµε όµως ακατονόµαστο µε την τριαντάχρονη πορεία. Ψέγουµε όµως 
τον άλλο εαυτό του ακατονόµαστου, εκείνον των τριών τε-τον άλλο εαυτό του ακατονόµαστου, εκείνον των τριών τε-
λευταίων χρόνων που, δυστυχώς, επαλήθευσε το ρητό «Μη-λευταίων χρόνων που, δυστυχώς, επαλήθευσε το ρητό «Μη-
δένα προ του τέλους µακάριζε».δένα προ του τέλους µακάριζε».
Ζητούµε από τον ακατονόµαστο – αρουραίο να βγεί από Ζητούµε από τον ακατονόµαστο – αρουραίο να βγεί από 

τη φωλιά του και να αναλάβει τις ευθύνες του επώνυµα και τη φωλιά του και να αναλάβει τις ευθύνες του επώνυµα και 
να πάψει να κρύβεται πίσω από µια παράταξη, την Οδό Ευ-να πάψει να κρύβεται πίσω από µια παράταξη, την Οδό Ευ-
πόλιδος, γιατί αδικεί κατά αυτόν τον τρόπο ο ίδιος τόσο την πόλιδος, γιατί αδικεί κατά αυτόν τον τρόπο ο ίδιος τόσο την 
παράταξη αυτή που, αναφέρω εκ νέου, έχει προσφέρει τόσα παράταξη αυτή που, αναφέρω εκ νέου, έχει προσφέρει τόσα 
πολλά, αλλά κυρίως αδικεί τους συναδέλφους Πολύζο Γιάν-πολλά, αλλά κυρίως αδικεί τους συναδέλφους Πολύζο Γιάν-
νη και Μαυρίδη Γεώργιο, αποδίνοντάς τους ευθύνες που δεν νη και Μαυρίδη Γεώργιο, αποδίνοντάς τους ευθύνες που δεν 
έχουν.έχουν.



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Όσον αφορά δε την κυρία Όσον αφορά δε την κυρία 
που έχει διαµορφώσει τη ζωή που έχει διαµορφώσει τη ζωή 
της µε τα χρήµατα του εκπρο-της µε τα χρήµατα του εκπρο-
σώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας σώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας 
και έχουµε βαλθεί όλοι να και έχουµε βαλθεί όλοι να 
την «καταστρέψουµε οικονο-την «καταστρέψουµε οικονο-
µικά», πρεσβεύουµε την άπο-µικά», πρεσβεύουµε την άπο-

ψη πως ο θεσµός του εκπροσώπου είναι πλήρως διακριτός ψη πως ο θεσµός του εκπροσώπου είναι πλήρως διακριτός 
από την προσωπική ζωή του κάθε συναδέλφου. από την προσωπική ζωή του κάθε συναδέλφου. 
Σε περίπτωση όµως µη εκλογής της, ως εκπροσώπου στο Σε περίπτωση όµως µη εκλογής της, ως εκπροσώπου στο 

Δ.Σ. της Τράπεζας, δεν προβάλλουµε καµία αντίρρηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας, δεν προβάλλουµε καµία αντίρρηση στο 
να συµβάλουµε στη µη διατάραξη της ζωής της και να εξευ-να συµβάλουµε στη µη διατάραξη της ζωής της και να εξευ-
ρεθεί ένας τρόπος ώστε να την καλύψουµε οικονοµικά οι ρεθεί ένας τρόπος ώστε να την καλύψουµε οικονοµικά οι 
5.500 συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, εφόσον υποστηρίζουµε 5.500 συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, εφόσον υποστηρίζουµε 
ακράδαντα πως τα χρήµατα αυτά του εκπροσώπου ανήκουν ακράδαντα πως τα χρήµατα αυτά του εκπροσώπου ανήκουν 
σε όλους τους συναδέλφους.σε όλους τους συναδέλφους.
Η εν λόγω κυρία έκανε λόγο στην ανακοίνωσή της για Η εν λόγω κυρία έκανε λόγο στην ανακοίνωσή της για 

ύπαρξη κερκόπορτας που µάλιστα ανοίχθηκε, κατά τα πι-ύπαρξη κερκόπορτας που µάλιστα ανοίχθηκε, κατά τα πι-
στεύω της, σε λάθος ανθρώπους, θεωρώντας λοιπόν κατά στεύω της, σε λάθος ανθρώπους, θεωρώντας λοιπόν κατά 
τον τρόπο αυτό πως έχει την εξουσία να χτίζει κερκόπορτες τον τρόπο αυτό πως έχει την εξουσία να χτίζει κερκόπορτες 
και να καθορίζει και να αποφασίζει για το ποιός θα περάσει και να καθορίζει και να αποφασίζει για το ποιός θα περάσει 
το κατώφλι της πόρτας και ποιός θα µείνει έξω από αυτή. το κατώφλι της πόρτας και ποιός θα µείνει έξω από αυτή. 
Και εύλογα µάς δηµιουργείται η απορία: Και εύλογα µάς δηµιουργείται η απορία: 
Ποιός είναι εκείνος που «νοµιµοποιείται» να στήνει κερκό-Ποιός είναι εκείνος που «νοµιµοποιείται» να στήνει κερκό-

πορτες και να θεωρεί πως ανήκει στην Άρια Φυλή;πορτες και να θεωρεί πως ανήκει στην Άρια Φυλή;
 
Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Και απευθυνόµαστε στους νέους, καθώς οι παλαιότεροι το Και απευθυνόµαστε στους νέους, καθώς οι παλαιότεροι το 
γνωρίζουν, αλλά και σε µια ισχνή µερίδα παλαιότερων που η γνωρίζουν, αλλά και σε µια ισχνή µερίδα παλαιότερων που η 
µνήµη τους επιλεκτικά ασθενεί. µνήµη τους επιλεκτικά ασθενεί. 
Ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού συµµετέχει στις Ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού συµµετέχει στις 

εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Τράπε-εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Τράπε-
ζας πλέον των είκοσι ετών, ενώ ο Πρόεδρός του πάνω από ζας πλέον των είκοσι ετών, ενώ ο Πρόεδρός του πάνω από 
δεκαπέντε έτη ως υποψήφιος.δεκαπέντε έτη ως υποψήφιος.

 
Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Δε θέλαµε ούτε θέλουµε αξιώµατα, γιατί αυτοσκοπός µας Δε θέλαµε ούτε θέλουµε αξιώµατα, γιατί αυτοσκοπός µας 
δεν είναι η εκπροσώπησή µας στο Δ.Σ. της Τράπεζας. δεν είναι η εκπροσώπησή µας στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 
Αυτοσκοπός µας όµως είναι η εκπροσώπηση και η διεκδί-Αυτοσκοπός µας όµως είναι η εκπροσώπηση και η διεκδί-

κηση για υλοποίηση των ιδεών µας για το Δ.Σ. της Τράπεζας, κηση για υλοποίηση των ιδεών µας για το Δ.Σ. της Τράπεζας, 
από τις οποίες ιδέες διακατέχεται η συντριπτική πλειοψηφία από τις οποίες ιδέες διακατέχεται η συντριπτική πλειοψηφία 
των συναδέλφων – εργαζοµένων στην Εµπορική. των συναδέλφων – εργαζοµένων στην Εµπορική. 
Γι΄ αυτό δεν σάς ζητούµε κατ΄ ανάγκη τη ψήφο σας, σάς Γι΄ αυτό δεν σάς ζητούµε κατ΄ ανάγκη τη ψήφο σας, σάς 

ζητούµε όµως, αν συµφωνείτε µε τις θέσεις και τις απόψεις ζητούµε όµως, αν συµφωνείτε µε τις θέσεις και τις απόψεις 



µας, να πιέσετε τους συναδέλφους που ήδη µας µας, να πιέσετε τους συναδέλφους που ήδη µας 
εκπροσωπούν να απαλλαχθούν από ιδέες – βα-εκπροσωπούν να απαλλαχθούν από ιδέες – βα-
ρίδια και ευτελή κίνητρα και να κινηθούν προς ρίδια και ευτελή κίνητρα και να κινηθούν προς 
την κατεύθυνση που κρίνουµε ως ορθή. Δεν τα την κατεύθυνση που κρίνουµε ως ορθή. Δεν τα 
βάζουµε λοιπόν µε συναδέλφους - εκπροσώπους βάζουµε λοιπόν µε συναδέλφους - εκπροσώπους 
στο Δ.Σ. της Τράπεζας, τα βάζουµε µε τις αναχρο-στο Δ.Σ. της Τράπεζας, τα βάζουµε µε τις αναχρο-

νιστικές τους ιδέες. Και τους χαρίζουµε και τις δηµόσιες νιστικές τους ιδέες. Και τους χαρίζουµε και τις δηµόσιες 
σχέσεις και ό,τι άλλο µπορεί να περιλαµβάνει η θέση του εκ-σχέσεις και ό,τι άλλο µπορεί να περιλαµβάνει η θέση του εκ-
προσώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας.προσώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας.
Η κυρία αυτή επιδόθηκε και σε κατά κόρον αλλοίωση του Η κυρία αυτή επιδόθηκε και σε κατά κόρον αλλοίωση του 

περιεχοµένου των ανακοινώσεών µας, µε επιδέξιο οµολο-περιεχοµένου των ανακοινώσεών µας, µε επιδέξιο οµολο-
γουµένως τρόπο, αναφέροντας πως εκδώσαµε ανακοίνωση γουµένως τρόπο, αναφέροντας πως εκδώσαµε ανακοίνωση 
µέσω της οποίας, δήθεν, επιτιθέµεθα στους εκλεγµένους µέσω της οποίας, δήθεν, επιτιθέµεθα στους εκλεγµένους 
συναδέλφους για τις αµοιβές συµµετοχής στο Δ.Σ. της Τρά-συναδέλφους για τις αµοιβές συµµετοχής στο Δ.Σ. της Τρά-
πεζας και την έλλειψη ενηµέρωσης του συνόλου των συνα-πεζας και την έλλειψη ενηµέρωσης του συνόλου των συνα-
δέλφων για τα θέµατα των συνεδριάσεων. Σε ποιό σηµείο δέλφων για τα θέµατα των συνεδριάσεων. Σε ποιό σηµείο 
της ανακοίνωσής µας ισχυριστήκαµε πως οι αµοιβές δεν δη-της ανακοίνωσής µας ισχυριστήκαµε πως οι αµοιβές δεν δη-
µοσιοποιούνται από την Τράπεζα; µοσιοποιούνται από την Τράπεζα; 
Εµείς απλώς αναφέραµε ότι ο εκπρόσωπος των εργαζο-Εµείς απλώς αναφέραµε ότι ο εκπρόσωπος των εργαζο-

µένων που συµµετέχει στο Δ.Σ. της Τράπεζας λαµβάνει το µένων που συµµετέχει στο Δ.Σ. της Τράπεζας λαµβάνει το 
ποσό των 2.000 € ανά συνεδρίαση. Ένα αντικειµενικό γεγο-ποσό των 2.000 € ανά συνεδρίαση. Ένα αντικειµενικό γεγο-
νός, δίχως ισχυρισµούς και κρίσεις. Μήπως για λόγους που νός, δίχως ισχυρισµούς και κρίσεις. Μήπως για λόγους που 
δε γνωρίζουµε αυτή η αναφορά είναι που σας ενόχλησε; δε γνωρίζουµε αυτή η αναφορά είναι που σας ενόχλησε; 
Μήπως σάς ενόχλησε επίσης το ότι ζητάµε διαφάνεια και Μήπως σάς ενόχλησε επίσης το ότι ζητάµε διαφάνεια και 

συνεπώς ενηµέρωση επί όλων των ζητηµάτων συνδικαλι-συνεπώς ενηµέρωση επί όλων των ζητηµάτων συνδικαλι-
στικής φύσεως ή µήπως και αυτά περιλαµβάνονται, όπως στικής φύσεως ή µήπως και αυτά περιλαµβάνονται, όπως 
ισχυρίζεστε στην ανακοίνωσή σας, στα ζητήµατα εκείνα που ισχυρίζεστε στην ανακοίνωσή σας, στα ζητήµατα εκείνα που 
αφορούν στη στρατηγική της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν αφορούν στη στρατηγική της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν 
πρέπει να τα «επικοινωνείτε» στους συναδέλφους;πρέπει να τα «επικοινωνείτε» στους συναδέλφους;
Συνάδελφοι, εµείς είµαστε ξεκάθαροι από την αρχή, γι΄ Συνάδελφοι, εµείς είµαστε ξεκάθαροι από την αρχή, γι΄ 

αυτό το λόγο, και όπως αναφέραµε στην προηγούµενη ανα-αυτό το λόγο, και όπως αναφέραµε στην προηγούµενη ανα-
κοίνωση µας,κοίνωση µας, «ορισμένα θέματα υψίστης σημασίας, όπως η χά- «ορισμένα θέματα υψίστης σημασίας, όπως η χά-
ραξη στρατηγικής της Τράπεζας, δε μπορούν να γνωστοποιού-ραξη στρατηγικής της Τράπεζας, δε μπορούν να γνωστοποιού-
νται ανοικτά, καθώς τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος εκμετάλλευσής νται ανοικτά, καθώς τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος εκμετάλλευσής 
τους από τους ανταγωνιστές. Άλλα όμως ζητήματα συνδικαλι-τους από τους ανταγωνιστές. Άλλα όμως ζητήματα συνδικαλι-
στικής φύσεως, καθώς και οι θέσεις μας για την πορεία της Τρά-στικής φύσεως, καθώς και οι θέσεις μας για την πορεία της Τρά-
πεζας και επιμέρους εργασιακά θέματα επιβάλλεται να τίθενται πεζας και επιμέρους εργασιακά θέματα επιβάλλεται να τίθενται 
υπόψη όλων».υπόψη όλων».
Η ως άνω όµως κυρία θίγει και κάποια άλλα ζητήµατα, Η ως άνω όµως κυρία θίγει και κάποια άλλα ζητήµατα, 

στην από 2 Μαρτίου Ανακοίνωσή της, όπου και αναφέρει στην από 2 Μαρτίου Ανακοίνωσή της, όπου και αναφέρει 
συγκεκριµένα πως «αφήνουµε σκιές και υπονοούµενα» για συγκεκριµένα πως «αφήνουµε σκιές και υπονοούµενα» για 
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Επιτροπή του τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην Επιτροπή του 
Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Της δικής της Ανακοίνωσης, Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Της δικής της Ανακοίνωσης, 
προηγήθηκαν δύο δικές µας. προηγήθηκαν δύο δικές µας. 
Στη µεν πρώτη θέσαµε το ζήτηµα του Ασφαλιστηρίου Στη µεν πρώτη θέσαµε το ζήτηµα του Ασφαλιστηρίου 

Συµβολαίου, όπου ήταν κατάφωρο πως οι σχετικοί προβλη-Συµβολαίου, όπου ήταν κατάφωρο πως οι σχετικοί προβλη-



µατισµοί µας δεν σχετίζονταν µε τη δράση των εκπροσώ-µατισµοί µας δεν σχετίζονταν µε τη δράση των εκπροσώ-
πων του ΣΕΕΤ, ενώ όσον αφορά στη δεύτερη αναφέραµε πων του ΣΕΕΤ, ενώ όσον αφορά στη δεύτερη αναφέραµε 
συγκεκριµένα τα εξής: «Για όσους δεν κατάλαβαν την συγκεκριµένα τα εξής: «Για όσους δεν κατάλαβαν την 

(πρώτη) ανακοίνωσή µας και χρειάζονται µετάφραση από (πρώτη) ανακοίνωσή µας και χρειάζονται µετάφραση από 
τα ελληνικά στα ελληνικά, επαναλαµβάνουµε ότι η παρα-τα ελληνικά στα ελληνικά, επαναλαµβάνουµε ότι η παρα-
φιλολογία που αναφέραµε στην ανακοίνωσή µας, την οποία φιλολογία που αναφέραµε στην ανακοίνωσή µας, την οποία 
όπως και τονίσαµε δεν υιοθετούµε, έχει σχέση µε τη φερεγ-όπως και τονίσαµε δεν υιοθετούµε, έχει σχέση µε τη φερεγ-
γυότητα των εταιριών και όχι φυσικά µε τους δύο εκπροσώ-γυότητα των εταιριών και όχι φυσικά µε τους δύο εκπροσώ-
πους του ΣΕΕΤ, οι οποίοι και είναι παλιοί συνεργάτες στην πους του ΣΕΕΤ, οι οποίοι και είναι παλιοί συνεργάτες στην 
Πληροφορική του Προέδρου και τους γνώρισε ως αγωνιστές Πληροφορική του Προέδρου και τους γνώρισε ως αγωνιστές 
και καθαρούς ανθρώπους και την ίδια γνώµη έχει µέχρι σή-και καθαρούς ανθρώπους και την ίδια γνώµη έχει µέχρι σή-
µερα». µερα». 
Παραθέτουµε δε συνηµµένως αυτούσια την προηγούµενη Παραθέτουµε δε συνηµµένως αυτούσια την προηγούµενη 

ανακοίνωσή µας για όσους δεν την έχουν πρόχειρη.ανακοίνωσή µας για όσους δεν την έχουν πρόχειρη.
Όπως φαίνεται λοιπόν, η κυρία αυτή δε χρειάζεται απλά Όπως φαίνεται λοιπόν, η κυρία αυτή δε χρειάζεται απλά 

µετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά, µη καταλαβαί-µετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά, µη καταλαβαί-
νοντας το περιεχόµενο των ανακοινώσεών µας, αλλά ταχύ-νοντας το περιεχόµενο των ανακοινώσεών µας, αλλά ταχύ-
ρυθµα προγράµµατα ανάγνωσης, ενόψει των επικείµενων ρυθµα προγράµµατα ανάγνωσης, ενόψει των επικείµενων 
εκλογών. εκλογών. 
Οφείλουµε βέβαια να διαπιστώσουµε πως είναι άριστη Οφείλουµε βέβαια να διαπιστώσουµε πως είναι άριστη 

στην αλλοίωση των λεγοµένων και γραφοµένων µας και στην αλλοίωση των λεγοµένων και γραφοµένων µας και 
στην εξαπάτηση των συναδέλφων. Άλλωστε την κλίση της στην εξαπάτηση των συναδέλφων. Άλλωστε την κλίση της 
αυτή στον αποπροσανατολισµό των συναδέλφων την απέ-αυτή στον αποπροσανατολισµό των συναδέλφων την απέ-
δειξε και στο ζήτηµα της διοργάνωσης εκδήλωσης του ΑΣΚΙ. δειξε και στο ζήτηµα της διοργάνωσης εκδήλωσης του ΑΣΚΙ. 
Η κυρία αυτή αναφέρει συγκεκριµένα στην ανακοίνωσή Η κυρία αυτή αναφέρει συγκεκριµένα στην ανακοίνωσή 

της πως «εκδώσαµε ανακοίνωση µε την οποία ανακαλύψαµε της πως «εκδώσαµε ανακοίνωση µε την οποία ανακαλύψαµε 
διαµαρτυρίες συναδέλφων για την εκδήλωση του ΑΣΚΙ». διαµαρτυρίες συναδέλφων για την εκδήλωση του ΑΣΚΙ». 
Προς επίρρωση του ότι διαστρεβλώνει µία αµιγώς συγχα-Προς επίρρωση του ότι διαστρεβλώνει µία αµιγώς συγχα-

ρητήρια επιστολή που απευθύναµε στο ΣΕΕΤ για την εκδή-ρητήρια επιστολή που απευθύναµε στο ΣΕΕΤ για την εκδή-
λωση αυτή, παρουσιάζοντάς την ως επιστολή – διαµαρτυρία λωση αυτή, παρουσιάζοντάς την ως επιστολή – διαµαρτυρία 
παραθέτουµε, συνάδελφοι, αυτούσια την σχετική επιστολή παραθέτουµε, συνάδελφοι, αυτούσια την σχετική επιστολή 
µας και αφήνουµε σε εσας τις κρίσεις: µας και αφήνουµε σε εσας τις κρίσεις: 

«Με την παρούσα θα θέλαμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά «Με την παρούσα θα θέλαμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά 
μας στον Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας και κυρί-μας στον Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας και κυρί-
ως στο Προεδρείο του Δ.Σ., το οποίο έλαβε την πρωτοβουλία να ως στο Προεδρείο του Δ.Σ., το οποίο έλαβε την πρωτοβουλία να 
οργανώσει Αρχείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα, με την αρω-οργανώσει Αρχείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα, με την αρω-
γή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). γή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). 
Θεωρούμε ότι οι όποιες ατέλειες στην διοργάνωση της εκδή-Θεωρούμε ότι οι όποιες ατέλειες στην διοργάνωση της εκδή-

λωσης και σχετικές διαμαρτυρίες από μία μερίδα συναδέλφων λωσης και σχετικές διαμαρτυρίες από μία μερίδα συναδέλφων 
επικαλύπτονται πλήρως από την αξιόλογη προσπάθεια που επικαλύπτονται πλήρως από την αξιόλογη προσπάθεια που 
κατεβλήθη από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΕΤ και ιδιαίτερα από το κατεβλήθη από τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΕΤ και ιδιαίτερα από το 
Προεδρείο του.Προεδρείο του.
Στη διάθεση του ΣΕΕΤ είναι η συμβολή στο ως άνω έργο των Στη διάθεση του ΣΕΕΤ είναι η συμβολή στο ως άνω έργο των 

συναδέλφων – εγγεγραμμένων μελών του Επιστημονικού Συλ-συναδέλφων – εγγεγραμμένων μελών του Επιστημονικού Συλ-
λόγου, οι οποίοι διαθέτουν πλουσιότατο σχετικό υλικό, το οποίο λόγου, οι οποίοι διαθέτουν πλουσιότατο σχετικό υλικό, το οποίο 
μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή».μπορεί να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή». 



Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Για άλλη µια φορά αισθανόµαστε την ανάγκη να σας Για άλλη µια φορά αισθανόµαστε την ανάγκη να σας 
ζητήσουµε συγνώµη για το χρόνο που αφιερώσατε διαβά-ζητήσουµε συγνώµη για το χρόνο που αφιερώσατε διαβά-
ζοντας τις παραπάνω γραµµές, αλλά για µας ήταν µονό-ζοντας τις παραπάνω γραµµές, αλλά για µας ήταν µονό-
δροµος να αναφέρουµε τα παραπάνω προς αποκατάσταση δροµος να αναφέρουµε τα παραπάνω προς αποκατάσταση 
της αλήθειας που έχει δεχθεί τόσα πλήγµατα επιχείρησης της αλήθειας που έχει δεχθεί τόσα πλήγµατα επιχείρησης 
αλλοίωσης και αναίσχυντης παραποίησης. Και τώρα ένα αλλοίωσης και αναίσχυντης παραποίησης. Και τώρα ένα 
φλέγον ζήτηµα, εκείνου της επίλυσης προβληµάτων µέσω φλέγον ζήτηµα, εκείνου της επίλυσης προβληµάτων µέσω 
δυναµικών κινητοποιήσεων.δυναµικών κινητοποιήσεων.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Ένας τρόπος ανάδειξης των προ-Ένας τρόπος ανάδειξης των προ-
βληµάτων των εργαζοµένων και διεκ-βληµάτων των εργαζοµένων και διεκ-
δίκησης των αιτηµάτων τους, και για δίκησης των αιτηµάτων τους, και για 
ορισµένους ο σηµαντικότερος, είναι ορισµένους ο σηµαντικότερος, είναι 
µέσω δυναµικών κινητοποιήσεων. µέσω δυναµικών κινητοποιήσεων. 
Και στο ζήτηµα αυτό έχουµε εκφρά-Και στο ζήτηµα αυτό έχουµε εκφρά-

σει κατά καιρούς µία νέα άποψη. Υπενθυµίζουµε για παρά-σει κατά καιρούς µία νέα άποψη. Υπενθυµίζουµε για παρά-
δειγµα πως παλαιότερα στην ΟΤΟΕ καταθέσαµε ως ΔΑΚΕ δειγµα πως παλαιότερα στην ΟΤΟΕ καταθέσαµε ως ΔΑΚΕ 
(καθώς ο Επιστηµονικός Σύλλογος συµµετέχει στην Ο.Τ.Ο.Ε. (καθώς ο Επιστηµονικός Σύλλογος συµµετέχει στην Ο.Τ.Ο.Ε. 
ως συνεργαζόµενος µε την παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. ) µία ως συνεργαζόµενος µε την παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. ) µία 
πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι  απεργίες να µην είναι πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι  απεργίες να µην είναι 
24ωρες αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφο-24ωρες αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφο-
ρετική τράπεζα. ρετική τράπεζα. 
Και ποια η αιτιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι Και ποια η αιτιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι 

η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε η Εµπορική Τράπεζα, είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε 
ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ευαισθησίας των ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικαλιστικής ευαισθησίας των 
συναδέλφων, καθώς και η Εθνική και η Αγροτική Τράπεζα συναδέλφων, καθώς και η Εθνική και η Αγροτική Τράπεζα 
εντέλει µόνο απεργούσαν και το αποτέλεσµα; Να βάζουµε εντέλει µόνο απεργούσαν και το αποτέλεσµα; Να βάζουµε 
βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, οι βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, οι 
οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ει-οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ει-
δικά σχέδια «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος δικά σχέδια «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος 
µας πελατεία κατά τις ηµέρες των κινητοποιήσεων. µας πελατεία κατά τις ηµέρες των κινητοποιήσεων. 
Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετή-Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετή-

θηκε η πρότασή µας αυτή.θηκε η πρότασή µας αυτή.

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Η άποψη µας είναι πως όταν υπάρχει ένα χρονίζον πρό-Η άποψη µας είναι πως όταν υπάρχει ένα χρονίζον πρό-
βληµα, όπως η µη τήρηση του Οργανισµού και οι απολύσεις βληµα, όπως η µη τήρηση του Οργανισµού και οι απολύσεις 
χωρίς να έχει προηγηθεί πειθαρχική διαδικασία, δεν είναι χωρίς να έχει προηγηθεί πειθαρχική διαδικασία, δεν είναι 
προσήκον να προβαίνουµε σε µία 24ωρη απεργία. προσήκον να προβαίνουµε σε µία 24ωρη απεργία. 

Τρόπος επίλυσης προβληµάτωνΤρόπος επίλυσης προβληµάτων
µέσω δυναµικών κινητοποιήσεωνµέσω δυναµικών κινητοποιήσεων



Αυτό άλλωστε θυµίζει το «ενός λεπτού σιγή (µία 24ωρη Αυτό άλλωστε θυµίζει το «ενός λεπτού σιγή (µία 24ωρη 
απεργία) στη µνήµη των εκλιπόντων (απολυµένων συναδέλ-απεργία) στη µνήµη των εκλιπόντων (απολυµένων συναδέλ-
φων)». Εµείς προτείνουµε το πρόβληµα αυτό να αντιµετωπι-φων)». Εµείς προτείνουµε το πρόβληµα αυτό να αντιµετωπι-
στεί µε κλιµακωτές κινητοποιήσεις που να αφορούν συγκε-στεί µε κλιµακωτές κινητοποιήσεις που να αφορούν συγκε-
κριµένα αιτήµατα και όχι σωρευτικά όλα τα αιτήµατα - προ-κριµένα αιτήµατα και όχι σωρευτικά όλα τα αιτήµατα - προ-
βλήµατα των συναδέλφων. Βέβαια οι κινητοποιήσεις αυτές βλήµατα των συναδέλφων. Βέβαια οι κινητοποιήσεις αυτές 
θα γίνονται µε την υποστήριξη της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ, ώστε θα γίνονται µε την υποστήριξη της ΟΤΟΕ και της ΓΣΕΕ, ώστε 
µε την αρωγή τους αυτή να επιλύονται οριστικά προβλήµα-µε την αρωγή τους αυτή να επιλύονται οριστικά προβλήµα-
τα τόσο για τους συναδέλφους όσο και για το συνδικαλιστικό τα τόσο για τους συναδέλφους όσο και για το συνδικαλιστικό 
κίνηµα εν γένει.κίνηµα εν γένει.

Κύριοι της Διοίκησης,Κύριοι της Διοίκησης,

Ο σοφός λαός µας λέει “καλύτερα δέκα εγκληµα-Ο σοφός λαός µας λέει “καλύτερα δέκα εγκληµα-
τίες ελεύθεροι παρά ένας αθώος στη φυλακή”. Θα τίες ελεύθεροι παρά ένας αθώος στη φυλακή”. Θα 
πρέπει λοιπόν να µάθετε την κουλτούρα µας, τις ευ-πρέπει λοιπόν να µάθετε την κουλτούρα µας, τις ευ-
αισθησίες από τις οποίες διακατεχόµαστε και φυσικά αισθησίες από τις οποίες διακατεχόµαστε και φυσικά 
να γίνει αντιληπτό ότι το γεγονός ότι µέχρι σήµερα να γίνει αντιληπτό ότι το γεγονός ότι µέχρι σήµερα 
έχουµε καταδείξει µεγάλες αντοχές δεν πρέπει να έχουµε καταδείξει µεγάλες αντοχές δεν πρέπει να 
γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης. Μην παίζετε µε τις γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης. Μην παίζετε µε τις 
αντοχές µας, γιατί το σκοινί κάποια στιγµή σπάει.αντοχές µας, γιατί το σκοινί κάποια στιγµή σπάει.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Η Εµπορική Τράπεζα, όπως και κάθε πιστωτικό ίδρυµα, Η Εµπορική Τράπεζα, όπως και κάθε πιστωτικό ίδρυµα, 
κατά τις τραπεζικές συναλλαγές, διατρέχει κάποιους κινδύ-κατά τις τραπεζικές συναλλαγές, διατρέχει κάποιους κινδύ-
νους ανάµεσα στους οποίους είναι και ο πιστωτικός κίνδυ-νους ανάµεσα στους οποίους είναι και ο πιστωτικός κίνδυ-
νος, ήτοι να µη µπορέσει ο δανειολήπτης να αποπληρώσει νος, ήτοι να µη µπορέσει ο δανειολήπτης να αποπληρώσει 
το δάνειό του. Η διαδικασία ωστόσο και οι προϋποθέσεις χο-το δάνειό του. Η διαδικασία ωστόσο και οι προϋποθέσεις χο-
ρήγησης ενός δανείου και ειδικότερα ο έλεγχος και η έκταση ρήγησης ενός δανείου και ειδικότερα ο έλεγχος και η έκταση 
του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του υποψηφίου 
δανειολήπτη δεν ορίζονται και καθορίζονται από τον εργα-δανειολήπτη δεν ορίζονται και καθορίζονται από τον εργα-
ζόµενο, αλλά από τη Διοίκηση. ζόµενο, αλλά από τη Διοίκηση. 

Η Διοίκηση και µόνον εκείνη είναι που χαράσ-Η Διοίκηση και µόνον εκείνη είναι που χαράσ-
σει συγκεκριµένη πολιτική και οι εργαζόµενοι είναι σει συγκεκριµένη πολιτική και οι εργαζόµενοι είναι 
υποχρεωµένοι να την εφαρµόζουν. Είναι εποµένως υποχρεωµένοι να την εφαρµόζουν. Είναι εποµένως 
αδιανόητο και ακατανόητο να επιρρίπτονται ευθύνες αδιανόητο και ακατανόητο να επιρρίπτονται ευθύνες 
και να απολύονται συνάδελφοι χωρίς την τήρηση των και να απολύονται συνάδελφοι χωρίς την τήρηση των 
προβλεπόµενων διαδικασιών της Τράπεζας (πειθαρ-προβλεπόµενων διαδικασιών της Τράπεζας (πειθαρ-
χικά συµβούλια) µε το αιτιολογικό µόνο ότι προέβη-χικά συµβούλια) µε το αιτιολογικό µόνο ότι προέβη-
σαν στη χορήγηση ενός δανείου το οποίο κατέληξε να σαν στη χορήγηση ενός δανείου το οποίο κατέληξε να 
είναι επισφαλές άρα και ζηµιογόνο για την Τράπεζα, είναι επισφαλές άρα και ζηµιογόνο για την Τράπεζα, 
αφ΄ ης στιγµής οι συνάδελφοι αυτοί ενήργησαν υιο-αφ΄ ης στιγµής οι συνάδελφοι αυτοί ενήργησαν υιο-
θετώντας την πολιτική και τις κατευθυντήριες γραµ-θετώντας την πολιτική και τις κατευθυντήριες γραµ-
µές του εργοδότη τους. µές του εργοδότη τους. 
Δεν πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούµε γιατί οι συ-Δεν πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούµε γιατί οι συ-

νάδελφοι αυτοί είναι για ορισµένους οι αποδιοπο-νάδελφοι αυτοί είναι για ορισµένους οι αποδιοπο-



µπαίοι τράγοι ή κάτω από ποιες συνθήκες δεν τηρήθηκαν οι µπαίοι τράγοι ή κάτω από ποιες συνθήκες δεν τηρήθηκαν οι 
υποδεικνυόµενες από την Τράπεζα ενέργειες (στόχοι κ.λπ.). υποδεικνυόµενες από την Τράπεζα ενέργειες (στόχοι κ.λπ.). 
Μήπως γιατί µερικοί χρυσωµένοι «σωτήρες», που χάρα-Μήπως γιατί µερικοί χρυσωµένοι «σωτήρες», που χάρα-

ξαν αυτή την πολιτική και έφυγαν «ευσπεσµένα» µετά τις ξαν αυτή την πολιτική και έφυγαν «ευσπεσµένα» µετά τις 
επιλογές τους αυτές,  ήθελαν να απεκδυθούν των ευθυνών επιλογές τους αυτές,  ήθελαν να απεκδυθούν των ευθυνών 
τους, επιρρίπτοντάς τις δικές τους ευθύνες στον εύκολο στό-τους, επιρρίπτοντάς τις δικές τους ευθύνες στον εύκολο στό-
χο;  Μήπως φταίει η κεντρική Διοίκηση;χο;  Μήπως φταίει η κεντρική Διοίκηση;

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Δεν µπορούµε να εργαζόµαστε υπό το κράτος Δεν µπορούµε να εργαζόµαστε υπό το κράτος 
ανασφάλειας, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανασφάλειας, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 
αναντίρρητα τροχοπέδη για την αποδοτικότητά αναντίρρητα τροχοπέδη για την αποδοτικότητά 
µας και συνεπώς για την καλή πορεία της Τράπε-µας και συνεπώς για την καλή πορεία της Τράπε-
ζας. ζας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούς
Για το Δ.Σ.Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραµµατέας Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραµµατέας

 Π. Σαλεµής  Ι. Σαµαράς Π. Σαλεµής  Ι. Σαµαράς


