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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η γνώση και η ενηµέρωση είναι δύναµη. Ως εκ τού-Η γνώση και η ενηµέρωση είναι δύναµη. Ως εκ τού-
του ποτέ ένας ενηµερωµένος πολίτης δεν έχει να χάσει του ποτέ ένας ενηµερωµένος πολίτης δεν έχει να χάσει 
τίποτα τίποτα … τουναντίον µόνο να κερδίσει.  τουναντίον µόνο να κερδίσει. 
Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο ο Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο ο Σύλλογος Επιστηµονικού Σύλλογος Επιστηµονικού 

ΠροσωπικούΠροσωπικού προέβη στο αυτονόητο. Να ενηµερώσει  προέβη στο αυτονόητο. Να ενηµερώσει 
δηλαδή όλους τους συναδέλφους και το δίκτυο σχετικά δηλαδή όλους τους συναδέλφους και το δίκτυο σχετικά 
µε µια ανακοίνωση της εργοδοτικής οργάνωσης – της µε µια ανακοίνωση της εργοδοτικής οργάνωσης – της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών – αυτής που παλεύουµε Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών – αυτής που παλεύουµε 
τόσα χρόνια ως τόσα χρόνια ως ΟΤΟΕΟΤΟΕ να αναγνωριστεί και επίσηµα ως  να αναγνωριστεί και επίσηµα ως 
εργοδοτική οργάνωση και πιστεύουµε πως θα το κατα-εργοδοτική οργάνωση και πιστεύουµε πως θα το κατα-
φέρουµε. φέρουµε. 
Εµείς παραθέσαµε Εµείς παραθέσαµε αυτούσια (αυτούσια ( Υ.Σ.2 Ανακοίνωση)Υ.Σ.2 Ανακοίνωση) 

την ανακοίνωση αυτή, χωρίς σχόλια και παρατηρήσεις, την ανακοίνωση αυτή, χωρίς σχόλια και παρατηρήσεις, 
ενηµερώνοντας συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Αν-ενηµερώνοντας συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Αν-

θρώπινου Δυναµικού καθώς και τη Διευθύ-θρώπινου Δυναµικού καθώς και τη Διευθύ-
ντρια της Διεύθυνσης. ντρια της Διεύθυνσης. 
Επειδή όµως ορισµένοι πάσχουν από επι-Επειδή όµως ορισµένοι πάσχουν από επι-

λεκτική απώλεια µνήµης, γιατί δε θέλουµε λεκτική απώλεια µνήµης, γιατί δε θέλουµε 
να πιστεύουµε πως συνειδητά παραπλανούν να πιστεύουµε πως συνειδητά παραπλανούν 
τους εργαζοµένους µε τους ισχυρισµούς τους εργαζοµένους µε τους ισχυρισµούς 
τους, λ.χ. υποστηρίζοντας πως «Ο Σύλλογος τους, λ.χ. υποστηρίζοντας πως «Ο Σύλλογος 
Επιστηµονικού Προσωπικού δεν έχει ο ίδιος Επιστηµονικού Προσωπικού δεν έχει ο ίδιος 
να πει ποτέ κάτι για τους εργαζοµένους», µη να πει ποτέ κάτι για τους εργαζοµένους», µη 
ενθυµούµενοι τη σωρεία ανακοινώσεων του ενθυµούµενοι τη σωρεία ανακοινώσεων του 
Συλλόγου µας που µάλιστα κυκλοφόρησαν Συλλόγου µας που µάλιστα κυκλοφόρησαν 
σε µορφή βιβλίου, τους υπενθυµίζουµε να σε µορφή βιβλίου, τους υπενθυµίζουµε να 

τις ξαναδιαβάσουν και να ασχοληθούν συνεπώς µε τα τις ξαναδιαβάσουν και να ασχοληθούν συνεπώς µε τα 
προβλήµατα των εργαζοµένων, αφήνοντας τους συνα-προβλήµατα των εργαζοµένων, αφήνοντας τους συνα-
δέλφους να µας κρίνουν όλους. δέλφους να µας κρίνουν όλους. 
Ο εχθρός µας είναι τα καθηµερινά και χρονίζοντα Ο εχθρός µας είναι τα καθηµερινά και χρονίζοντα 

προβλήµατα, τα οποία πρέπει να τύχουν άµεσης και προβλήµατα, τα οποία πρέπει να τύχουν άµεσης και 
προσήκουσας επίλυσης. Εµάς είχαν και έχουν όλο τον προσήκουσας επίλυσης. Εµάς είχαν και έχουν όλο τον 
καιρό να µας καιρό να µας «χτυπήσουν».«χτυπήσουν». Άλλωστε δεν έχουµε να  Άλλωστε δεν έχουµε να 
φοβηθούµε κάτι, φοβηθούµε κάτι, … Ιδού η Ρόδος ιδού και το ………….… Ιδού η Ρόδος ιδού και το …………. 
Τα καθηµερινά και χρονίζοντα προβλήµατα πότε θα Τα καθηµερινά και χρονίζοντα προβλήµατα πότε θα 

τα χτυπήσουν; Όταν θα είναι πλέον πολύ αργά;τα χτυπήσουν; Όταν θα είναι πλέον πολύ αργά;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ας αναλώσουµε όλη τη φαιά ουσία µας για να χτυ-Ας αναλώσουµε όλη τη φαιά ουσία µας για να χτυ-
πήσουµε τα προβλήµατα. Το συνδικαλιστικό κίνηµα πήσουµε τα προβλήµατα. Το συνδικαλιστικό κίνηµα 
έχει µόνο να φοβηθεί τον κακό του εαυτό. Ας το λάβουν έχει µόνο να φοβηθεί τον κακό του εαυτό. Ας το λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους οι κύριοι που βάσει του Ν. 1264 σοβαρά υπόψη τους οι κύριοι που βάσει του Ν. 1264 
κρατούν τις τύχες µας στα χέρια τους. Να λάβουν όµως κρατούν τις τύχες µας στα χέρια τους. Να λάβουν όµως 
σοβαρά υπόψη τους τούτο: όσο δρουν στη σωστή κα-σοβαρά υπόψη τους τούτο: όσο δρουν στη σωστή κα-
τεύθυνση προς το συµφέρον του εργαζοµένου, θα µας τεύθυνση προς το συµφέρον του εργαζοµένου, θα µας 
έχουν συµπαραστάτες, άλλως η φωνή του Συλλόγου έχουν συµπαραστάτες, άλλως η φωνή του Συλλόγου 
µας θα γίνεται εντονότερη.µας θα γίνεται εντονότερη.

    



Ο ενηµερωµένος πολίτης Ο ενηµερωµένος πολίτης 
είναι ο σωστός πολίτης.είναι ο σωστός πολίτης.

Και αφήσαµε για το τέλος το µεγάλο ψέµα του Και αφήσαµε για το τέλος το µεγάλο ψέµα του 
ΣΥΕΤΕΣΥΕΤΕ ότι δήθεν «από κεκτηµένη ταχύτητα αναπα- ότι δήθεν «από κεκτηµένη ταχύτητα αναπα-
ράγαµε Δελτίο Τύπου της εργοδοτικής οργάνωσης ράγαµε Δελτίο Τύπου της εργοδοτικής οργάνωσης 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών δίκην εκπροσώπου Τύπου Ελληνική Ένωση Τραπεζών δίκην εκπροσώπου Τύπου 
των Τραπεζιτών». των Τραπεζιτών». 
Παραθέτουµε λοιπόν τον πραγµατικό αποστολέα Παραθέτουµε λοιπόν τον πραγµατικό αποστολέα 

του εγγράφου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που του εγγράφου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που 
δεν ήταν άλλος από την δεν ήταν άλλος από την ΟΤΟΕΟΤΟΕ, της οποίας και το µή-, της οποίας και το µή-
νυµα προωθήσαµε. Συνεπώς, το άγχος δεν ήταν δικό νυµα προωθήσαµε. Συνεπώς, το άγχος δεν ήταν δικό 
µας, αλλά στην προσπάθειά τους οι συντάκτες της µας, αλλά στην προσπάθειά τους οι συντάκτες της 
ανακοίνωσης του ανακοίνωσης του ΣΥΕΤΕΣΥΕΤΕ να βρουν ότι κάναµε δήθεν  να βρουν ότι κάναµε δήθεν 
κάποιο λάθος, έγραψαν τα ψεµατάκια τους, ώστε να   κάποιο λάθος, έγραψαν τα ψεµατάκια τους, ώστε να   
παρασύρουν τους συναδέλφους για άλλη µια φορά παρασύρουν τους συναδέλφους για άλλη µια φορά 
λασπολογώντας µας.λασπολογώντας µας.

Στέλνουµε τέλος την ανακοίνωση της Στέλνουµε τέλος την ανακοίνωση της 
ΟΤΟΕΟΤΟΕ όπως ακριβώς την λάβαµε µε  όπως ακριβώς την λάβαµε µε E-MAILE-MAIL, , 
προς αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν ενη-προς αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν ενη-
µερώθηκε από την µερώθηκε από την ΟΤΟΕΟΤΟΕ µόνο ο Σύλλογος  µόνο ο Σύλλογος 
Επιστηµονικού Προσωπικού Εµπορικής, Επιστηµονικού Προσωπικού Εµπορικής, 
αλλά όλοι οι σύλλογοι και αυτό µπορεί εύκο-αλλά όλοι οι σύλλογοι και αυτό µπορεί εύκο-
λα να εξακριβωθεί λα να εξακριβωθεί (µέσω της ενηµέρωσης (µέσω της ενηµέρωσης 
από την Ο.Τ.Ο.Ε. )από την Ο.Τ.Ο.Ε. ).

 
( Υ.Σ.1 ) Υ.Σ.1 ) 
  Οι συνάδελφοι ωστόσο του   Οι συνάδελφοι ωστόσο του ΣΥΕΤΕΣΥΕΤΕ στην  στην 

προσπάθειά τους να βρεθεί ή να εφευρεθεί ευκαιρία προσπάθειά τους να βρεθεί ή να εφευρεθεί ευκαιρία 
για να καταφύγουν για άλλη µια φορά σε ύβρεις εις για να καταφύγουν για άλλη µια φορά σε ύβρεις εις 
βάρος του Συλλόγου µας, µη διαθέτοντας επιχειρή-βάρος του Συλλόγου µας, µη διαθέτοντας επιχειρή-
µατα, είτε µη διαβάζοντας προσεκτικά είτε εσκεµµέ-µατα, είτε µη διαβάζοντας προσεκτικά είτε εσκεµµέ-
να, έσπευσαν να να, έσπευσαν να «αρπάξουν την ευκαιρία»«αρπάξουν την ευκαιρία» . 
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