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Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Ύστερα από µία σωρεία τηλεφωνηµάτων που δεχτήκαµε Ύστερα από µία σωρεία τηλεφωνηµάτων που δεχτήκαµε 

από αρκετούς από εσάς, οι οποίοι εξέφρασαν την απορία ποια από αρκετούς από εσάς, οι οποίοι εξέφρασαν την απορία ποια 
είναι η ανακοίνωση του ΣΕΕΤ στην οποία απαντάµε και εκείνοι είναι η ανακοίνωση του ΣΕΕΤ στην οποία απαντάµε και εκείνοι 
δεν έχουν λάβει γνώση, έχουµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι. δεν έχουν λάβει γνώση, έχουµε να επισηµάνουµε τα κάτωθι. 
Στη Γ.Σ. του ΣΕΕΤ µοιράστηκε ο ΑΠΟ-Στη Γ.Σ. του ΣΕΕΤ µοιράστηκε ο ΑΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2010. Απολογισµός  κατ΄ ΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2010. Απολογισµός  κατ΄ 
όνοµα γιατί κατά … χάρη επρόκειτο για όνοµα γιατί κατά … χάρη επρόκειτο για 
µία πολυσέλιδη έκθεση ιδεών που όσον µία πολυσέλιδη έκθεση ιδεών που όσον 
αφορά τον Επιστηµονικό Σύλλογο, αφι-αφορά τον Επιστηµονικό Σύλλογο, αφι-
έρωσαν πολύ χρόνο και µελάνι για να έρωσαν πολύ χρόνο και µελάνι για να 
επιδοθούν στο προσφιλές τους άθληµα επιδοθούν στο προσφιλές τους άθληµα 
... της λασπολογίας, των βωµολοχιών και ... της λασπολογίας, των βωµολοχιών και 
ανυπόστατων κατηγοριών χωρίς ίχνος ανυπόστατων κατηγοριών χωρίς ίχνος 
στοιχείων που αγγίζουν τα όρια του στοιχείων που αγγίζουν τα όρια του 
ποινικού κολασµού. [Επισυνάπτεται απόσπασµα του ΑΠΟΛΟ-ποινικού κολασµού. [Επισυνάπτεται απόσπασµα του ΑΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ του ΣΕΕΤ για το έτος 2010, που αφορά τον Σύλλογό ΓΙΣΜΟΥ του ΣΕΕΤ για το έτος 2010, που αφορά τον Σύλλογό 
µας]. µας]. 
Βέβαια πριν την αναίρεση των γραφοµένων τους µέσω της Βέβαια πριν την αναίρεση των γραφοµένων τους µέσω της 

ανακοίνωσης - απάντησής µας µε επιχειρήµατα είχε προηγη-ανακοίνωσης - απάντησής µας µε επιχειρήµατα είχε προηγη-
θεί η δική τους αυτοαναίρεση. Του λόγου το αληθές, ενώ δηλώ-θεί η δική τους αυτοαναίρεση. Του λόγου το αληθές, ενώ δηλώ-
νουν πως αρχή τους είναι να µην ασχολούνται µε τον Σύλλογό νουν πως αρχή τους είναι να µην ασχολούνται µε τον Σύλλογό 
µας, αφιερώνουν σε εµάς, όπως έχουµε αναφέρει παραπάνω, µας, αφιερώνουν σε εµάς, όπως έχουµε αναφέρει παραπάνω, 
πολύ χρόνο για να εκφράσουν τη χολή τους γιατί όπως λένε πολύ χρόνο για να εκφράσουν τη χολή τους γιατί όπως λένε 

«ξεχείλισε το ποτήρι της ανεκτικότητάς τους» «ξεχείλισε το ποτήρι της ανεκτικότητάς τους» 
λόγω της «ανάµειξης [του Επιστηµονικού Συλλό-λόγω της «ανάµειξης [του Επιστηµονικού Συλλό-
γου] σε ζητήµατα που χειρίζεται ο ΣΕΕΤ». γου] σε ζητήµατα που χειρίζεται ο ΣΕΕΤ». 
Μέσα στην αναταραχή τους οµολογούν πως Μέσα στην αναταραχή τους οµολογούν πως 

ο λόγος του εκνευρισµού τους δεν είναι τα προ-ο λόγος του εκνευρισµού τους δεν είναι τα προ-
βλήµατα που κατακεραυνώνουν τον συνάδελφο βλήµατα που κατακεραυνώνουν τον συνάδελφο 
αλλά η ενασχόληση του Συλλόγου µας µε αυτά.αλλά η ενασχόληση του Συλλόγου µας µε αυτά.



Αφού ενηµερώσαµε τους συναδέλφους, που µας τηλεφώνησαν, για Αφού ενηµερώσαµε τους συναδέλφους, που µας τηλεφώνησαν, για 
τα παραπάνω, η εύλογη απορία τους συνίστατο στο γιατί ο ΑΠΟΛΟΓΙ-τα παραπάνω, η εύλογη απορία τους συνίστατο στο γιατί ο ΑΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ του ΣΕΕΤ που µοιράστηκε στη Γενική του Συνέλευση την 02.04.11 ΣΜΟΣ του ΣΕΕΤ που µοιράστηκε στη Γενική του Συνέλευση την 02.04.11 
δεν είναι στη διάθεση ακόµη και σήµερα όλων των συναδέλφων (ούτε δεν είναι στη διάθεση ακόµη και σήµερα όλων των συναδέλφων (ούτε 
καν µε τα Lotus Notes). καν µε τα Lotus Notes). 
Θέλουν να κρύψουν κάτι µε τη µέθοδο αυτή; Μήπως τις αδυναµίες Θέλουν να κρύψουν κάτι µε τη µέθοδο αυτή; Μήπως τις αδυναµίες 

τους, την παλαιοκοµµατική τους συµπεριφορά; Μήπως την αδιαφανή τους, την παλαιοκοµµατική τους συµπεριφορά; Μήπως την αδιαφανή 
χρήση των πολιτιστικών κεφαλαίων που καλώς κάνει βέβαια και χορηγεί χρήση των πολιτιστικών κεφαλαίων που καλώς κάνει βέβαια και χορηγεί 
η Τράπεζα αλλά τα χορηγεί για όλους τους συναδέλφους και όχι επιλε-η Τράπεζα αλλά τα χορηγεί για όλους τους συναδέλφους και όχι επιλε-
κτικά για τους “κολλητούς” τους; Ή µήπως θέλουν να “προστατεύσουν” κτικά για τους “κολλητούς” τους; Ή µήπως θέλουν να “προστατεύσουν” 
όσους έχουν ανδρωθεί στους κόλπους του ΣΕΕΤ και η συµπεριφορά τους όσους έχουν ανδρωθεί στους κόλπους του ΣΕΕΤ και η συµπεριφορά τους 
προκαλεί ερωτήµατα ηθικής, συνδικαλιστικής και νοµικής φύσεως;προκαλεί ερωτήµατα ηθικής, συνδικαλιστικής και νοµικής φύσεως;
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕΕΤ, συµµετείχε στη Γενική του Συνέλευ-Σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕΕΤ, συµµετείχε στη Γενική του Συνέλευ-

ση το 10% του συνόλου των συναδέλφων (δηλ. 480 συνάδελφοι), από το ση το 10% του συνόλου των συναδέλφων (δηλ. 480 συνάδελφοι), από το 
οποίο 10% το 80% (ήτοι το 8% του συνόλου των συναδέλφων της Τράπε-οποίο 10% το 80% (ήτοι το 8% του συνόλου των συναδέλφων της Τράπε-
ζας) ενέκρινε τον Απολογισµό του και το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή το ζας) ενέκρινε τον Απολογισµό του και το υπόλοιπο ποσοστό, δηλαδή το 
2% του συνόλου των συναδέλφων τόν καταψήφισαν. 2% του συνόλου των συναδέλφων τόν καταψήφισαν. 
Οι συνάδελφοι που ανέρχονται σε ποσοστό 90% του συνόλου, οι οποίοι Οι συνάδελφοι που ανέρχονται σε ποσοστό 90% του συνόλου, οι οποίοι 

και δεν συµµετείχαν στη Γ.Σ. του ΣΕΕΤ, να υποθέσουµε πως εκλαµβάνο-και δεν συµµετείχαν στη Γ.Σ. του ΣΕΕΤ, να υποθέσουµε πως εκλαµβάνο-
νται από τον ΣΕΕΤ ως δεύτερης κατηγορίας συνάδελφοι και για αυτό το νται από τον ΣΕΕΤ ως δεύτερης κατηγορίας συνάδελφοι και για αυτό το 
λόγο δεν έχουν λάβει γνώση για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του; λόγο δεν έχουν λάβει γνώση για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του; 
Η µήπως το Προεδρείο, µη βρίσκοντας κάτι να προσάψει στον Σύλλο-Η µήπως το Προεδρείο, µη βρίσκοντας κάτι να προσάψει στον Σύλλο-

γό µας, εφευρίσκει κάτι και µάλιστα ανεπιτυχώς; Μήπως προσπαθεί να γό µας, εφευρίσκει κάτι και µάλιστα ανεπιτυχώς; Μήπως προσπαθεί να 
µας εκθέσει γιατί απαντάµε σε µία ανακοίνωσή τους η οποία δήθεν δεν µας εκθέσει γιατί απαντάµε σε µία ανακοίνωσή τους η οποία δήθεν δεν 
υφίσταται, ενώ εκείνοι έχουν µεθοδεύσει την επιλεκτική ενηµέρωση των υφίσταται, ενώ εκείνοι έχουν µεθοδεύσει την επιλεκτική ενηµέρωση των 
συναδέλφων για τα του απολογισµού τους, ή στοχεύουν κάπου αλλού συναδέλφων για τα του απολογισµού τους, ή στοχεύουν κάπου αλλού 
και εάν ναι από που έχουν πάρει την σχετική εντολή;και εάν ναι από που έχουν πάρει την σχετική εντολή;

 Όπως λέει και ο Λαζόπουλος .... Όπως λέει και ο Λαζόπουλος ....



Υ.Γ. Ο µέσος συνάδελφος αναρωτιέται ... Πως γίνεται αυτό το πολυσέ-Υ.Γ. Ο µέσος συνάδελφος αναρωτιέται ... Πως γίνεται αυτό το πολυσέ-
λιδο βιβλιαράκι του Απολογισµού του ΣΕΕΤ που µοιράστηκε στην Γενική λιδο βιβλιαράκι του Απολογισµού του ΣΕΕΤ που µοιράστηκε στην Γενική 
του Συνέλευση την 02.04.11, που σηµαίνει πως είχε τυπωθεί την 01.04.11 του Συνέλευση την 02.04.11, που σηµαίνει πως είχε τυπωθεί την 01.04.11 
το αργότερο, να υπογραφεί από περισσότερες της µίας παρατάξεις την το αργότερο, να υπογραφεί από περισσότερες της µίας παρατάξεις την 
01.04.11; Δεν µας βγαίνουν τα κουκιά.. 01.04.11; Δεν µας βγαίνουν τα κουκιά.. 
Αλήθεια πως καταφέρνουν να κλειδώσουν την πόρτα και να έχουν Αλήθεια πως καταφέρνουν να κλειδώσουν την πόρτα και να έχουν 

προλάβει να πετάξουν και το κλειδί µέσα;προλάβει να πετάξουν και το κλειδί µέσα;
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Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Με αγωνιστικούς 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

Το Απόσπασµα του Απολογισµού του ΣΕΕΤΤο Απόσπασµα του Απολογισµού του ΣΕΕΤ



Αθήνα 04/04/2011Αθήνα 04/04/2011

** Στον αισώπειο μύθο «Ανήρ Κομπαστής», κάποιος αθλητής είχε πάει γιά αγώνες  Στον αισώπειο μύθο «Ανήρ Κομπαστής», κάποιος αθλητής είχε πάει γιά αγώνες 
στη Ρόδο κι όταν επέστρεψε στην Αθήνα, κόμπαζε στους φίλους του, ότι είχε πηδήξει στη Ρόδο κι όταν επέστρεψε στην Αθήνα, κόμπαζε στους φίλους του, ότι είχε πηδήξει 
πάρα πολλά μέτρα, κανείς όμως δεν τον πίστευε, μιας και όλοι ήξεραν τις περιορισμένες πάρα πολλά μέτρα, κανείς όμως δεν τον πίστευε, μιας και όλοι ήξεραν τις περιορισμένες 
δυνατότητες του αθλητή. Καθώς εκείνος επέμενε, προκαλώντας τους να πάνε στη Ρόδο δυνατότητες του αθλητή. Καθώς εκείνος επέμενε, προκαλώντας τους να πάνε στη Ρόδο 
να ρωτήσουν τους θεατές που είδαν το κατόρθωμά  του, ένας από τους φίλους του πήγε να ρωτήσουν τους θεατές που είδαν το κατόρθωμά  του, ένας από τους φίλους του πήγε 
στο σκάμμα και με το χέρι έγραψε πάνω στην άμμο τη λέξη Ρόδος. Μετά γύρισε προς τον στο σκάμμα και με το χέρι έγραψε πάνω στην άμμο τη λέξη Ρόδος. Μετά γύρισε προς τον 
καυχησάρη αθλητή και του είπε: «Γιατί να πάμε στην Ρόδο; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πή-καυχησάρη αθλητή και του είπε: «Γιατί να πάμε στην Ρόδο; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πή-
δημα.». δημα.». Οπότε και ο αθλητής... αναγκάστηκε να αλλάξει γειτονιά.Οπότε και ο αθλητής... αναγκάστηκε να αλλάξει γειτονιά.

Η Ανακοίνωση - απάντηση του Συλλόγου µαςΗ Ανακοίνωση - απάντηση του Συλλόγου µας



Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Ορισµένοι που φέρουν την ιδιότητα του Ορισµένοι που φέρουν την ιδιότητα του 
συνδικαλιστή νιώθουν το σεισµό που γίνεται συνδικαλιστή νιώθουν το σεισµό που γίνεται 
κάτω από τα πόδια τους και φοβούµενοι το κάτω από τα πόδια τους και φοβούµενοι το 
τσουνάµι τρέχουν. Ας τους ενηµερώσει κάποι-τσουνάµι τρέχουν. Ας τους ενηµερώσει κάποι-
ος όµως πως τρέχουν προς τη λάθος κατεύ-ος όµως πως τρέχουν προς τη λάθος κατεύ-
θυνση. θυνση. 
Αυτό που θέλουµε να πούµε, συνάδελφοι, Αυτό που θέλουµε να πούµε, συνάδελφοι, 

είναι πως θα σεβαστούµε και θα εκτιµήσουµε είναι πως θα σεβαστούµε και θα εκτιµήσουµε 
οποιονδήποτε διαφωνίσει µε εµάς, στηριζόµε-οποιονδήποτε διαφωνίσει µε εµάς, στηριζόµε-
νος σε επιχειρηµατολογία και απτά στοιχεία, νος σε επιχειρηµατολογία και απτά στοιχεία, 

θα λυπηθούµε όµως κάθε έναν που αναγκάζεται, ελλείψει τεκµηριωµέ-θα λυπηθούµε όµως κάθε έναν που αναγκάζεται, ελλείψει τεκµηριωµέ-
νου λόγου, να χρησιµοποιεί ύβρεις, να συντάσσει ένα κείµενο γεµάτο νου λόγου, να χρησιµοποιεί ύβρεις, να συντάσσει ένα κείµενο γεµάτο 
φαµφάρες και γενικολογίες κατά του Επιστηµονικού Συλλόγου.  Απορί-φαµφάρες και γενικολογίες κατά του Επιστηµονικού Συλλόγου.  Απορί-
ας άξιον γιατί τέτοιο µένος αυτή τη χρονική στιγµή. ας άξιον γιατί τέτοιο µένος αυτή τη χρονική στιγµή. 
Μήπως, όπως λέει και ο σοφός λαός µας, πιάσαµε ορισµένους στα Μήπως, όπως λέει και ο σοφός λαός µας, πιάσαµε ορισµένους στα 

πράσα να κλέπτουν οπώρας;πράσα να κλέπτουν οπώρας;

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

µε την παρούσα επιστολή θα απο-µε την παρούσα επιστολή θα απο-
δείξουµε παρακάτω µε επιχειρήµατα, δείξουµε παρακάτω µε επιχειρήµατα, 
όπως πάντα άλλωστε, το ανυπόστατο όπως πάντα άλλωστε, το ανυπόστατο 
γραµµή - γραµµή, ενός παραληρη-γραµµή - γραµµή, ενός παραληρη-
µατικού κειµένου του ΣΕΕΤ κατά του µατικού κειµένου του ΣΕΕΤ κατά του 
Συλλόγου µας. Συλλόγου µας. 
Σηµειωτέον ότι τα κάτωθι δεν αφο-Σηµειωτέον ότι τα κάτωθι δεν αφο-

ρούν το σύνολο του Δ.Σ. τουρούν το σύνολο του Δ.Σ. του  ΣΕΕΤ αλλά ΣΕΕΤ αλλά 
τους συντάκτες του κειµένου αυτού και τους υποστηρικτές τους. Άλλω-τους συντάκτες του κειµένου αυτού και τους υποστηρικτές τους. Άλλω-
στε µακριά από εµάς γενικοί αφορισµοί, τεχνική την οποία µετέρχονται στε µακριά από εµάς γενικοί αφορισµοί, τεχνική την οποία µετέρχονται 
κάποιοι του ΣΕΕΤ για τον Επιστηµονικό Σύλλογο, τύπου «δεν έχει ποτέ κάποιοι του ΣΕΕΤ για τον Επιστηµονικό Σύλλογο, τύπου «δεν έχει ποτέ 
διεκδικήσει τίποτα, δεν έχει αγωνιστεί για τίποτα, δεν έχει συγκρουστεί διεκδικήσει τίποτα, δεν έχει αγωνιστεί για τίποτα, δεν έχει συγκρουστεί 
µε κανέναν και φυσικά δεν έχει κερδίσει ποτέ τίποτα» ... έπεα πτερόεντα.  µε κανέναν και φυσικά δεν έχει κερδίσει ποτέ τίποτα» ... έπεα πτερόεντα.  
Άλλωστε τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Ακόµη δεν έχουν πάρει το µά-Άλλωστε τα γεγονότα τους διαψεύδουν. Ακόµη δεν έχουν πάρει το µά-

θηµά τους; θηµά τους; 
Εµείς πάντως θα θέλαµε να τους ευχαριστήσουµε γιατί µπορεί µεν Εµείς πάντως θα θέλαµε να τους ευχαριστήσουµε γιατί µπορεί µεν 

η ίδια τους η πολιτική να τους αδειάζει, εµάς όµως µας δίνει κάθε η ίδια τους η πολιτική να τους αδειάζει, εµάς όµως µας δίνει κάθε 
φορά την ευκαιρία να αναφέρουµε συγκεκριµένα γεγονότα και απτά φορά την ευκαιρία να αναφέρουµε συγκεκριµένα γεγονότα και απτά 
στοιχεία για να γνωρίζουν οι νέοι και να θυµούνται οι παλιοί. στοιχεία για να γνωρίζουν οι νέοι και να θυµούνται οι παλιοί. 



Καταρχήν, δε χρειάζεται να αναδείξουµε εµείς τον ηθικό εκτροχιασµό Καταρχήν, δε χρειάζεται να αναδείξουµε εµείς τον ηθικό εκτροχιασµό 
των συντακτών του κειµένου αυτού, µιας και κατορθώνουν ήδη από την των συντακτών του κειµένου αυτού, µιας και κατορθώνουν ήδη από την 
εισαγωγή τους να αυτοναιρεθούν µέσα σε λίγες αράδες κειµένου µόνοι εισαγωγή τους να αυτοναιρεθούν µέσα σε λίγες αράδες κειµένου µόνοι 
τους. τους. 
Του λόγου το αληθές, ενώ δηλώνουν πως αρχή τους είναι να µην Του λόγου το αληθές, ενώ δηλώνουν πως αρχή τους είναι να µην 

ασχολούνται µε τον Σύλλογό µας, αφιερώνουν σε εµάς αρκετό µελάνι ασχολούνται µε τον Σύλλογό µας, αφιερώνουν σε εµάς αρκετό µελάνι 
για να εκφράσουν τη χολή τους γιατί όπως λένε «ξεχείλισε το ποτήρι της για να εκφράσουν τη χολή τους γιατί όπως λένε «ξεχείλισε το ποτήρι της 
ανεκτικότητάς τους» λόγω της «ανάµειξης [του Επιστηµονικού Συλλό-ανεκτικότητάς τους» λόγω της «ανάµειξης [του Επιστηµονικού Συλλό-
γου] σε ζητήµατα που χειρίζεται ο ΣΕΕΤ». γου] σε ζητήµατα που χειρίζεται ο ΣΕΕΤ». 
Οµολογούν λοιπόν πως ο λόγος του εκνευρισµού και συνεπώς ανατα-Οµολογούν λοιπόν πως ο λόγος του εκνευρισµού και συνεπώς ανατα-

ραχής τους δεν είναι τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον εργαζόµενο, ραχής τους δεν είναι τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον εργαζόµενο, 
αλλά η ενασχόληση του Επιστηµονικού Συλλόγου µε αυτά. Τι φοβάστε; αλλά η ενασχόληση του Επιστηµονικού Συλλόγου µε αυτά. Τι φοβάστε; 
Ενοχλεί τους ολίγους η αλήθεια; Ενοχλεί τους ολίγους που ψέγουµε Ενοχλεί τους ολίγους η αλήθεια; Ενοχλεί τους ολίγους που ψέγουµε 

την πρακτική τους να τηλεφωνούν στους εργαζοµένους και να πωλούν την πρακτική τους να τηλεφωνούν στους εργαζοµένους και να πωλούν 
εκδούλευση για προαγωγές και λοιπές διαδικασίες διαµόρφωσης εργασι-εκδούλευση για προαγωγές και λοιπές διαδικασίες διαµόρφωσης εργασι-
ακών σχέσεων; ακών σχέσεων; Ο κόσµος το έχει τούµπανο και οι ... ολίγοι κρυφό κα-Ο κόσµος το έχει τούµπανο και οι ... ολίγοι κρυφό κα-
µάρι. Και να θέλετε, δεν µπορείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάκτυλό µάρι. Και να θέλετε, δεν µπορείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάκτυλό 
σας ... Άνθρακας ο θυσαυρός σας. σας ... Άνθρακας ο θυσαυρός σας. 
Είναι γνωστό τοις πάσι πως σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν δεχτεί Είναι γνωστό τοις πάσι πως σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν δεχτεί 

τέτοιου είδους τηλεφωνήµατα και η γνωστοποίηση αυτού του φαινοµέ-τέτοιου είδους τηλεφωνήµατα και η γνωστοποίηση αυτού του φαινοµέ-
νου ήταν αναγκαία, ώστε να µην αισθάνεται πλέον κανείς όµηρος κανε-νου ήταν αναγκαία, ώστε να µην αισθάνεται πλέον κανείς όµηρος κανε-
νός. Ας σταµατήσει λοιπόν µε τη σειρά της και η Διοίκηση να γλύφει την νός. Ας σταµατήσει λοιπόν µε τη σειρά της και η Διοίκηση να γλύφει την 
καραµέλα των κοµµατίσκων και ας λάβει την πρωτοβουλία να αλλάξει καραµέλα των κοµµατίσκων και ας λάβει την πρωτοβουλία να αλλάξει 
άρδην την διαδικασία στις προαγωγές, τοποθετήσεις, παράπονα κ.λπ., άρδην την διαδικασία στις προαγωγές, τοποθετήσεις, παράπονα κ.λπ., 
ώστε επιτέλους να βρίσκει η διαδικασία αυτή έρεισµα στις αρχές της δι-ώστε επιτέλους να βρίσκει η διαδικασία αυτή έρεισµα στις αρχές της δι-
αφάνειας και της αξιοκρατίας. Κύριοι της Διοίκησης, µήπως πρέπει να αφάνειας και της αξιοκρατίας. Κύριοι της Διοίκησης, µήπως πρέπει να 
περιφράξετε το ξέφραγο αµπέλι;περιφράξετε το ξέφραγο αµπέλι;



Η δύναµη έρχεται µέσα από τη γνώση.Η δύναµη έρχεται µέσα από τη γνώση. Αυτό προφανώς και ενοχλεί  Αυτό προφανώς και ενοχλεί 
ορισµένους του Σ.Ε.Ε.Τ. που µας κατηγορούν επειδή σας µεταφέρουµε ορισµένους του Σ.Ε.Ε.Τ. που µας κατηγορούν επειδή σας µεταφέρουµε 
ενηµέρωση, µέσω Lotus Notus, από την Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Κ.Α., ενηµέρωση, µέσω Lotus Notus, από την Ο.Τ.Ο.Ε., Γ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Κ.Α., χω-χω-
ρίς κοπτοραπτικήρίς κοπτοραπτική. . 
Διασαλεύσαµε την πολιτική τους που στηριζόταν στην επιλεκτική Διασαλεύσαµε την πολιτική τους που στηριζόταν στην επιλεκτική 

σας ενηµέρωση.σας ενηµέρωση. Όλοι µας γνωρίζουµε, συνάδελφοι, πως πριν τη δράση  Όλοι µας γνωρίζουµε, συνάδελφοι, πως πριν τη δράση 
τη δική µας, στα αυτιά και τα µάτια σας άφηναν να φτάνει ένα µικρό πο-τη δική µας, στα αυτιά και τα µάτια σας άφηναν να φτάνει ένα µικρό πο-
σοστό των αποφάσεων και απόψεων των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθ-σοστό των αποφάσεων και απόψεων των δευτεροβάθµιων και τριτοβάθ-
µιων συνδικαλιστικών οργάνων. Προς τι αυτή η επιλεκτική ενηµέρωση µιων συνδικαλιστικών οργάνων. Προς τι αυτή η επιλεκτική ενηµέρωση 
εν είδη λογοκρισίας; Ο µη πλήρως ενηµερωµένος πολίτης, άρα και εργα-εν είδη λογοκρισίας; Ο µη πλήρως ενηµερωµένος πολίτης, άρα και εργα-
ζόµενος, είναι εκείνος που χαλιναγωγείται ευκολότερα. ζόµενος, είναι εκείνος που χαλιναγωγείται ευκολότερα. Μήπως αυτή η Μήπως αυτή η 
κατάσταση που είχαν διαµορφώσει εξυπηρετούσε κάποιους και εµείς κατάσταση που είχαν διαµορφώσει εξυπηρετούσε κάποιους και εµείς 
τους χαλάσαµε τη δουλειά;τους χαλάσαµε τη δουλειά;
Ας µην κλαψουρίζουν λοιπόν εκείνοι που µε τις µεθόδους και τα τε-Ας µην κλαψουρίζουν λοιπόν εκείνοι που µε τις µεθόδους και τα τε-

χνάσµατά τους επέβαλαν στην Διοίκηση το κόψιµο των Lotus Notes σε χνάσµατά τους επέβαλαν στην Διοίκηση το κόψιµο των Lotus Notes σε 
συνδικαλιστικές παρατάξεις τα τελευταία χρόνια. Ακόµη και ο πιο ανίδε-συνδικαλιστικές παρατάξεις τα τελευταία χρόνια. Ακόµη και ο πιο ανίδε-
ος µπορεί να αντιληφθεί πως σε τέτοιου είδους ενέργειες προβαίνει όποι-ος µπορεί να αντιληφθεί πως σε τέτοιου είδους ενέργειες προβαίνει όποι-
ος έχει να προσπορίσει κάποιο όφελος, όπως αναλύεται στις παραπάνω ος έχει να προσπορίσει κάποιο όφελος, όπως αναλύεται στις παραπάνω 
γραµµές. γραµµές. 
Ποιος άλλος πλην των ολίγων του ΣΕΕΤ έχει συµφέρον στο κόψιµο Ποιος άλλος πλην των ολίγων του ΣΕΕΤ έχει συµφέρον στο κόψιµο 

των Lotus Notes; Ποιος νιώθει να τρίζει το κάστρο που περίτεχνα έχει των Lotus Notes; Ποιος νιώθει να τρίζει το κάστρο που περίτεχνα έχει 
κτίσει στην άµµο; Ή µήπως υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να πιστεύ-κτίσει στην άµµο; Ή µήπως υπάρχει κάποιος συνάδελφος που να πιστεύ-
ει πως η Διοίκηση θα εµπλεκόταν, αν κάποιοι δεν της ασκούσαν πίεση;ει πως η Διοίκηση θα εµπλεκόταν, αν κάποιοι δεν της ασκούσαν πίεση;



Οι ολίγοι του ΣΕΕΤ επικαλούνται έλλειψη ιστορικής µνήµης ή Οι ολίγοι του ΣΕΕΤ επικαλούνται έλλειψη ιστορικής µνήµης ή 
επαρκούς πληροφόρησης των νέων συναδέλφων για τη δράση µαςεπαρκούς πληροφόρησης των νέων συναδέλφων για τη δράση µας. . 
Φαίνεται πως µέσα στην εκνευρισµό τους, όπως οι ίδιοι αναφέρουν Φαίνεται πως µέσα στην εκνευρισµό τους, όπως οι ίδιοι αναφέρουν 

στην ανακοίνωσή τους, απώλεσαν επιλεκτικά ένα κοµµάτι της ιστορικής στην ανακοίνωσή τους, απώλεσαν επιλεκτικά ένα κοµµάτι της ιστορικής 
τους µνήµης. Αναµασούν τα ίδια και τα ίδια, αντιγράφοντας παλαιότε-τους µνήµης. Αναµασούν τα ίδια και τα ίδια, αντιγράφοντας παλαιότε-
ρερα λιβελογραφήµατά τους, στα οποία απαντήσαµε µε γεγονότα και ρερα λιβελογραφήµατά τους, στα οποία απαντήσαµε µε γεγονότα και 
επιχειρήµατα. επιχειρήµατα. 
Για να ιαθεί εποµένως η νοσούσα ιστορική µνήµη µιας µερίδας Για να ιαθεί εποµένως η νοσούσα ιστορική µνήµη µιας µερίδας 

παλαιών συναδέλφων και όχι των νέων συναδέλφων που και δια-παλαιών συναδέλφων και όχι των νέων συναδέλφων που και δια-
θέτουν και προπαντώς θυµούνται τις ανακοινώσεις και συνεπώς τη θέτουν και προπαντώς θυµούνται τις ανακοινώσεις και συνεπώς τη 
δράση µας, δράση µας, παραθέτουµε παρακάτω σε κάθε ευκαιρίαπαραθέτουµε παρακάτω σε κάθε ευκαιρία την εκάστοτε  την εκάστοτε 
απάντησή µας µε επιχειρήµατα σε όλες τις ίδιες ύβρεις που µας είχαν απάντησή µας µε επιχειρήµατα σε όλες τις ίδιες ύβρεις που µας είχαν 
απευθύνει και στο παρελθόν, όπου και τότε όπως και τώρα απουσι-απευθύνει και στο παρελθόν, όπου και τότε όπως και τώρα απουσι-
άζουν παντελώς στοιχεία, γεγονότα και επιχειρήµατα που να στηρί-άζουν παντελώς στοιχεία, γεγονότα και επιχειρήµατα που να στηρί-
ζουν τα λεγόµενα και τα γραπτά τους.ζουν τα λεγόµενα και τα γραπτά τους.  
Και ο λόγος που επιλέγουµε να απαντούµε µε επιχειρήµατα και τεκ-Και ο λόγος που επιλέγουµε να απαντούµε µε επιχειρήµατα και τεκ-

µηριωµένο λόγο στις ύβρεις είναι γιατί ακράδαντα πιστεύουµε πως ο µηριωµένο λόγο στις ύβρεις είναι γιατί ακράδαντα πιστεύουµε πως ο 
ρόλος µας είναι η προάσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων, στους ρόλος µας είναι η προάσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων, στους 
οποίους θα πρέπει να αποκαθίσταται η αλήθεια, κάθε φορά που βιάζε-οποίους θα πρέπει να αποκαθίσταται η αλήθεια, κάθε φορά που βιάζε-
ται από ορισµένους. Ο συνδικαλισµός δεν είναι επάγγελµα και δεν έχει ται από ορισµένους. Ο συνδικαλισµός δεν είναι επάγγελµα και δεν έχει 
κανείς το δικαίωµα να τον µετατρέπει σε αρένα αντιπαραθέσεων, παρά κανείς το δικαίωµα να τον µετατρέπει σε αρένα αντιπαραθέσεων, παρά 
είναι λειτούργηµα και ο συνδικαλιστής δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνά τον είναι λειτούργηµα και ο συνδικαλιστής δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνά τον 
στόχο του, στον οποίο πρέπει να είναι προσηλωµένος και σε αυτόν να στόχο του, στον οποίο πρέπει να είναι προσηλωµένος και σε αυτόν να 
αφιερώνει την φαιά ουσία του. αφιερώνει την φαιά ουσία του. 
Προς γνώση και υπενθύµιση λοιπόν,Προς γνώση και υπενθύµιση λοιπόν, ο Επιστηµονικός Σύλλογος  ο Επιστηµονικός Σύλλογος 

ιδρύθηκε σε µια εποχή όπου οι πτυχιούχοι συνάδελφοι δεν ελάµβαναν ιδρύθηκε σε µια εποχή όπου οι πτυχιούχοι συνάδελφοι δεν ελάµβαναν 



επιστηµονικό επίδοµα και ανέρχονταν επιστηµονικό επίδοµα και ανέρχονταν 
σε ένα ποσοστό – µονοψήφιο νούµερο επί σε ένα ποσοστό – µονοψήφιο νούµερο επί 
του συνόλου των εργαζοµένων στην Τρά-του συνόλου των εργαζοµένων στην Τρά-
πεζα. Ήταν η εποχή που ο πτυχιούχος πεζα. Ήταν η εποχή που ο πτυχιούχος 
αντιµετωπιζόταν µε φοβία από τον προ-αντιµετωπιζόταν µε φοβία από τον προ-
ϊστάµενό του, ένα γεγονός που µάλιστα ϊστάµενό του, ένα γεγονός που µάλιστα 
κυκλοφορούσε, τότε, σε τύπο ανεκδότου κυκλοφορούσε, τότε, σε τύπο ανεκδότου 
µε τον Διευθυντή του Καταστήµατος να µε τον Διευθυντή του Καταστήµατος να 
απευθύνεται στον πτυχιούχο νέο συνά-απευθύνεται στον πτυχιούχο νέο συνά-
δελφο λέγοντάς του «την σφουγγαρίστρα δελφο λέγοντάς του «την σφουγγαρίστρα 
και στη γωνία». Ήταν η εποχή που στο και στη γωνία». Ήταν η εποχή που στο 
συνάδελφο αυτόν ανατίθεντο καθήκοντα συνάδελφο αυτόν ανατίθεντο καθήκοντα 
µη εναρµονιζόµενα µε τα προσόντα του, µη εναρµονιζόµενα µε τα προσόντα του, 
χωρίς να αξιοποιείται το τυπικό και ουσι-χωρίς να αξιοποιείται το τυπικό και ουσι-

αστικό γνωστικό του υπόβαθρο. αστικό γνωστικό του υπόβαθρο. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν, συνάδελφοι, την αναγκαιότητα ύπαρξης των Καταλαβαίνετε λοιπόν, συνάδελφοι, την αναγκαιότητα ύπαρξης των 

Επιστηµονικών Συλλόγων σε δύσκολες εποχές και τη συµβολή τους στην Επιστηµονικών Συλλόγων σε δύσκολες εποχές και τη συµβολή τους στην 
αναγνώριση του πτυχιούχου συναδέλφου. Βλ. ενδεικτικά την καθιέρωση αναγνώριση του πτυχιούχου συναδέλφου. Βλ. ενδεικτικά την καθιέρωση 
του επιστηµονικού επιδόµατος, µετά την σύσταση των Επιστηµονικών του επιστηµονικού επιδόµατος, µετά την σύσταση των Επιστηµονικών 
Συλλόγων.Συλλόγων.
Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρό-Ο Πρόεδρός µας, Σαλεµής Παναγιώτης, τα τελευταία είκοσι (20) χρό-

νια έχει διέλθει από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα νια έχει διέλθει από όλα τα αξιώµατα του Επιστηµονικού Συλλόγου, τα 
δε τελευταία εννέα (9)  χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει δε τελευταία εννέα (9)  χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου και έχει 
διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. Είναι µέλος διατελέσει µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΤΟΕ. Είναι µέλος 
του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ, τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, του Γενικού Συµβουλίου της ΟΤΟΕ, τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, 
ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η ενώ συµµετέχει και στο ΕΚΑ. Την περασµένη τριετία του είχε ανατεθεί η 
Γραµµατεία Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε Γραµµατεία Πολυεθνικών Τραπεζών της ΟΤΟΕ, ενώ πριν από δεκαπέντε 
µήνες, µετά το πέρας του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµα-µήνες, µετά το πέρας του τελευταίου συνεδρίου, του ανετέθη η Γραµµα-
τεία Υγιεινής και Ασφάλειας. Όπως φαίνεται λοιπόν, συναδέλφισσες και τεία Υγιεινής και Ασφάλειας. Όπως φαίνεται λοιπόν, συναδέλφισσες και 
συνάδελφοι, δεν έχουν µαζί µας πρόβληµα ούτε δευτεροβάθµιες ούτε συνάδελφοι, δεν έχουν µαζί µας πρόβληµα ούτε δευτεροβάθµιες ούτε 
τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε κάποια άλλα πρωτοβάθ-τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ούτε κάποια άλλα πρωτοβάθ-
µια σωµατεία παρά µόνον κάποιοι ολίγοι του άλλου Συλλόγου. µια σωµατεία παρά µόνον κάποιοι ολίγοι του άλλου Συλλόγου. 
Όσον αφορά δε τις ύβρεις του ΣΕΕΤ περί αντι-συλλόγου, να τους υπεν-Όσον αφορά δε τις ύβρεις του ΣΕΕΤ περί αντι-συλλόγου, να τους υπεν-

θυµίσουµε πως εκείνοι που θυµίσουµε πως εκείνοι που ανδρώθηκαν ανδρώθηκαν 
ανάµεσά τουςανάµεσά τους και εκµεταλλεύτηκαν  και εκµεταλλεύτηκαν 
τον Επιστηµονικό Σύλλογο για χορούς, τον Επιστηµονικό Σύλλογο για χορούς, 
εκδροµές, σύσταση εταιριών έχουν περι-εκδροµές, σύσταση εταιριών έχουν περι-
θωριοποιηθεί από εµάς εδώ και δέκα (10) θωριοποιηθεί από εµάς εδώ και δέκα (10) 
χρόνια. χρόνια. Εκείνοι τι κάνουν; Τι περιµέ-Εκείνοι τι κάνουν; Τι περιµέ-
νουν;νουν;
Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφα-Όλοι γνωρίζουν, ακόµη και όσοι εµφα-

νίζουν έντονα συµπτώµατα στρουθοκα-νίζουν έντονα συµπτώµατα στρουθοκα-
µηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, µηλισµού, τον αγώνα µας, λόγου χάρη, 



για τηνγια την  αύξηση του επιστηµονικού επιδόµατοςαύξηση του επιστηµονικού επιδόµατος  στα τελευταία τρία στα τελευταία τρία 
συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων συνέδρια της ΟΤΟΕ, ώστε να αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµατεύσεων 
στις Σ.Σ.Ε. Οι κύριοι που κόπτονται για την ικανοποίηση των συνδικαλι-στις Σ.Σ.Ε. Οι κύριοι που κόπτονται για την ικανοποίηση των συνδικαλι-
στικών αιτηµάτων και που ζητούν να αφήσουµε σε αυτούς το µάχιµο και στικών αιτηµάτων και που ζητούν να αφήσουµε σε αυτούς το µάχιµο και 
αγωνιστικό συνδικαλισµό, θα ήταν καλό, για να βοηθήσουν την µνήµη αγωνιστικό συνδικαλισµό, θα ήταν καλό, για να βοηθήσουν την µνήµη 
τους να επανέλθει, να κοιτάξουν τα πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου τους να επανέλθει, να κοιτάξουν τα πρακτικά του Γενικού Συµβουλίου 
της ΟΤΟΕ και κυρίως ως προς τις θέσεις που έχουν λάβει διαχρονικά µέ-της ΟΤΟΕ και κυρίως ως προς τις θέσεις που έχουν λάβει διαχρονικά µέ-
χρι σήµερα για τέτοιου είδους συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. χρι σήµερα για τέτοιου είδους συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. 
Τα πλήγµατα στην αλήθεια όµως δεν σταµατούν εδώ. Μας καταλο-Τα πλήγµατα στην αλήθεια όµως δεν σταµατούν εδώ. Μας καταλο-

γίζεται προσέγγιση µε τη Διοίκηση Προβόπουλου για τογίζεται προσέγγιση µε τη Διοίκηση Προβόπουλου για το  Ασφαλιστικό, Ασφαλιστικό, 
το Ιδιοκτησιακό,το Ιδιοκτησιακό,  υποστηρίζοντας πως λειτουργήσαµε ενάντια στα ερ-υποστηρίζοντας πως λειτουργήσαµε ενάντια στα ερ-
γασιακά δικαιώµατα. Όπου µιλούν τα πράγµατα, τα στόµατα σιωπούν γασιακά δικαιώµατα. Όπου µιλούν τα πράγµατα, τα στόµατα σιωπούν 
... αρκεί να διατρέξετε τη σωρεία των ανακοινώσεών µας, όπου αποτυ-... αρκεί να διατρέξετε τη σωρεία των ανακοινώσεών µας, όπου αποτυ-
πώνονται οι θέσεις µας, οι οποίες και µένουν αναλλοίωτες στο πέρασµα πώνονται οι θέσεις µας, οι οποίες και µένουν αναλλοίωτες στο πέρασµα 
των χρόνων. των χρόνων. 
Το ότι δε συµµετέχουµε στα Το ότι δε συµµετέχουµε στα υπηρεσιακά συµβούλιαυπηρεσιακά συµβούλια είναι αλήθεια  είναι αλήθεια 

και έχει συµβάλλει καθοριστικά ο ΣΕΕΤ σε αυτό, ώστε να µην µπορούµε και έχει συµβάλλει καθοριστικά ο ΣΕΕΤ σε αυτό, ώστε να µην µπορούµε 
να συµµετέχουµε έστω και χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως επανειληµµέ-να συµµετέχουµε έστω και χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως επανειληµµέ-
νως έχουµε ζητήσει. Έχετε να κρύψετε κάτι; Ίσως θεωρείτε ότι έχετε το νως έχουµε ζητήσει. Έχετε να κρύψετε κάτι; Ίσως θεωρείτε ότι έχετε το 
αλάθητο, ίσως δεν έχετε ανάγκη από καµία άλλη γνώµη, ίσως νοµίζετε αλάθητο, ίσως δεν έχετε ανάγκη από καµία άλλη γνώµη, ίσως νοµίζετε 
πως είστε ο µεγάλος αντικειµενικός και δίκαιος κριτής, ίσως πάλι δε συµ-πως είστε ο µεγάλος αντικειµενικός και δίκαιος κριτής, ίσως πάλι δε συµ-
βαίνει τίποτε από τα παραπάνω και ζητούµε να µας διαψεύσετε πρακτι-βαίνει τίποτε από τα παραπάνω και ζητούµε να µας διαψεύσετε πρακτι-
κά µε τη συµµετοχή µας στα υπηρεσιακά συµβούλια. Να υπενθυµίσουµε κά µε τη συµµετοχή µας στα υπηρεσιακά συµβούλια. Να υπενθυµίσουµε 
ενδεικτικά ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα οι ενδεικτικά ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα οι 
αντίστοιχοι Επιστηµονικοί Σύλλογοι συµµετέχουν σε όλα τα υπηρεσιακά αντίστοιχοι Επιστηµονικοί Σύλλογοι συµµετέχουν σε όλα τα υπηρεσιακά 
συµβούλια. Αυτοί είναι δηµοκράτες. Εσείς οι ολίγοι του ΣΕΕΤ;συµβούλια. Αυτοί είναι δηµοκράτες. Εσείς οι ολίγοι του ΣΕΕΤ;
Θίγεται επίσης ένα άλλο Θίγεται επίσης ένα άλλο µεγάλο θέµα, εκείνο των απεργιών.µεγάλο θέµα, εκείνο των απεργιών. Για να  Για να 

ξεκαθαρίσουµε ένα τοπίο, το οποίο κάποιοι τό παρουσιάζουν ως οµιχλώξεκαθαρίσουµε ένα τοπίο, το οποίο κάποιοι τό παρουσιάζουν ως οµιχλώ



δες, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού πάντα στήριζε τις προκη-δες, ο Σύλλογος Επιστηµονικού Προσωπικού πάντα στήριζε τις προκη-
ρυχθείσες απεργίες του ΣΕΕΤ, αρκεί να προκηρύσσονταν υπό τη σκέπη ρυχθείσες απεργίες του ΣΕΕΤ, αρκεί να προκηρύσσονταν υπό τη σκέπη 
της ΟΤΟΕ. της ΟΤΟΕ. 
Ακόµη και στη µεγάλη απεργία για το Ασφαλιστικό – Ιδιοκτησιακό Ακόµη και στη µεγάλη απεργία για το Ασφαλιστικό – Ιδιοκτησιακό 

είχαµε εκφράσει αντίθετη άποψη ως προς τον τρόπο διεκδίκησης και το είχαµε εκφράσει αντίθετη άποψη ως προς τον τρόπο διεκδίκησης και το 
στόχο των διεκδικήσεών µας, παρόλα αυτά χάριν του συµφέροντος του στόχο των διεκδικήσεών µας, παρόλα αυτά χάριν του συµφέροντος του 
συναδέλφου – εργαζόµενου δεν διαχωρίσαµε τη θέση µας. συναδέλφου – εργαζόµενου δεν διαχωρίσαµε τη θέση µας. 

Όσο για µας, αν υποστηρί-Όσο για µας, αν υποστηρί-
ζετε ότι µπορούµε τετρακόσια ζετε ότι µπορούµε τετρακόσια 
(400) άτοµα να προκηρύξουµε (400) άτοµα να προκηρύξουµε 
απεργία ... Ιδού η Ρόδος ιδού απεργία ... Ιδού η Ρόδος ιδού 
και το πήδηµα. Δηλώστε και και το πήδηµα. Δηλώστε και 
εσείς την συµπαράστασή σας εσείς την συµπαράστασή σας 
προς εµάς και θα διαπιστώσε-προς εµάς και θα διαπιστώσε-
τε άµεσα την άποψή µας ως τε άµεσα την άποψή µας ως 
προς τον τρόπο επίλυσης των προς τον τρόπο επίλυσης των 
χρονιζόντων προβληµάτων χρονιζόντων προβληµάτων 
των εργαζοµένων µέσω δυ-των εργαζοµένων µέσω δυ-
ναµικών κινητοποιήσεων και ναµικών κινητοποιήσεων και 
λύσεων και θα δείτε να υλο-λύσεων και θα δείτε να υλο-
ποιείται η άποψη αυτή. ποιείται η άποψη αυτή. 

Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαιότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε Υπενθυµίζουµε ακόµη πως παλαιότερα στην Ο.Τ.Ο.Ε. καταθέσαµε 
µία πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι απεργίες να µην είναι 24ωρες µία πρωτοποριακή πρόταση, δηλαδή οι απεργίες να µην είναι 24ωρες 
αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφορετική τράπεζα. Και αλλά πολυήµερες και κάθε µέρα να απεργεί διαφορετική τράπεζα. Και 
ποια η αιτιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι η Εµπορική Τράπεζα, ποια η αιτιολογική βάση αυτής της πρότασης; Διότι η Εµπορική Τράπεζα, 
είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικα-είτε λόγω κεκτηµένης ταχύτητας είτε ίσως λόγω µεγαλύτερης συνδικα-
λιστικής ελευθερίας των συναδέλφων, καθώς και η Εθνική, η Αγροτική λιστικής ελευθερίας των συναδέλφων, καθώς και η Εθνική, η Αγροτική 
Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο απεργούσαν και Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο εντέλει µόνο απεργούσαν και 
το αποτέλεσµα; το αποτέλεσµα; 
Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, Να βάζουµε βούτυρο στο ψωµί των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών, 

οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια οι οποίες όχι µόνον δεν απεργούσαν αλλά κατάρτιζαν και ειδικά σχέδια 
«εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος µας πελατεία κατά τις «εκµετάλλευσης», ώστε να αλιεύσουν εις βάρος µας πελατεία κατά τις 
ηµέρες των κινητοποιήσεων. ηµέρες των κινητοποιήσεων. 
Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρό-Δικαιολογηµένα αναρωτιόµαστε το λόγο που δεν υιοθετήθηκε η πρό-

τασή µας αυτή. τασή µας αυτή. 



Ο σοφός λαός µας τους δίνει την απάντηση για τη σύγκριση Ο σοφός λαός µας τους δίνει την απάντηση για τη σύγκριση 
δυναµικού µεταξύ του Συλλόγου µας και του ΣΕΕΤ, στην οποία δυναµικού µεταξύ του Συλλόγου µας και του ΣΕΕΤ, στην οποία 
προέβη ο τελευταίος. προέβη ο τελευταίος. 
Ίσως µάλλον για αυτό προκαλεί τόσο έντονη συναισθηµα-Ίσως µάλλον για αυτό προκαλεί τόσο έντονη συναισθηµα-

τική φόρτιση στους ολίγους του ΣΕΕΤ η συνδικαλιστική δράση τική φόρτιση στους ολίγους του ΣΕΕΤ η συνδικαλιστική δράση 
του Συλλόγου µας, όπως καταγράφουν στην ανακοίνωσή τους. του Συλλόγου µας, όπως καταγράφουν στην ανακοίνωσή τους. 
Ίσως για αυτό µας αφιερώνουν τόσο φαιά ουσία, χρόνο και Ίσως για αυτό µας αφιερώνουν τόσο φαιά ουσία, χρόνο και 

µελάνι και κρύβονται πίσω από το Ν. 1264, χρησιµοποιώντας µελάνι και κρύβονται πίσω από το Ν. 1264, χρησιµοποιώντας 
προσχηµατικά διατάξεις του, για να µη δώσουν απαντήσεις σε προσχηµατικά διατάξεις του, για να µη δώσουν απαντήσεις σε 
φλέγοντα ερωτήµατά µας. φλέγοντα ερωτήµατά µας. 
Τους ευχαριστούµε γιατί η «προσοχή» τους µας δίνει µε-Τους ευχαριστούµε γιατί η «προσοχή» τους µας δίνει µε-

γαλύτερη δύναµη!γαλύτερη δύναµη!



Και επειδή επικαλούνται έλλειψη ιστορικής µνήµης ή Και επειδή επικαλούνται έλλειψη ιστορικής µνήµης ή 
επαρκούς πληροφόρησης όσον αφορά τους νέους συναδέλ-επαρκούς πληροφόρησης όσον αφορά τους νέους συναδέλ-
φους ... Ως προς τον Σύλλογό µας, όλες οι απαντήσεις για την φους ... Ως προς τον Σύλλογό µας, όλες οι απαντήσεις για την 
δράση του, δίνονται στις ανακοινώσεις µας, όπως καταδει-δράση του, δίνονται στις ανακοινώσεις µας, όπως καταδει-
κνύεται και στις παραπάνω γραµµές. Ας ενηµερώσουµε όµως κνύεται και στις παραπάνω γραµµές. Ας ενηµερώσουµε όµως 
τους νέους και ας φρεσκάρουµε την µνήµη των παλιών για τους νέους και ας φρεσκάρουµε την µνήµη των παλιών για 
την δική τους δράση. την δική τους δράση. 
Σε πολιτικό επίπεδοΣε πολιτικό επίπεδο η πώληση της Εµπορικής Τράπεζας  η πώληση της Εµπορικής Τράπεζας 

σε ξένο χρηµατοπιστωτικό όµιλο είχε αποφασιστεί µε θετική σε ξένο χρηµατοπιστωτικό όµιλο είχε αποφασιστεί µε θετική 
ψήφο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ ως κυβέρνηση, τη Ν.Δ. ως αντιπο-ψήφο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ ως κυβέρνηση, τη Ν.Δ. ως αντιπο-
λίτευση και το Συνασπισµό, πλην του Κ.Κ.Ε. (απόφαση επί λίτευση και το Συνασπισµό, πλην του Κ.Κ.Ε. (απόφαση επί 
προεδρείας Κ. Στουρνάρα στην Εµπορική Τράπεζα). προεδρείας Κ. Στουρνάρα στην Εµπορική Τράπεζα). 
Σε συνδικαλιστικό επίπεδοΣε συνδικαλιστικό επίπεδο το ... «πρώτο συνθετικό» της   το ... «πρώτο συνθετικό» της  

ΧΑΣΚΕ συντασσόταν µε τη θέση της Διοίκησης Προβόπου-ΧΑΣΚΕ συντασσόταν µε τη θέση της Διοίκησης Προβόπου-
λου, σε σηµείο τόσο κατάφωρο που αναγκαζόταν να βάζει λου, σε σηµείο τόσο κατάφωρο που αναγκαζόταν να βάζει 
αλυσίδες στις καρέκλες της Γ.Σ. των µετόχων µαζί µε τους αλυσίδες στις καρέκλες της Γ.Σ. των µετόχων µαζί µε τους 
ασφαλίτες, όπως τους αποκαλούσαν οι ολίγοι του ΣΕΕΤ. Το ... ασφαλίτες, όπως τους αποκαλούσαν οι ολίγοι του ΣΕΕΤ. Το ... 
«δεύτερο συνθετικό» της ΧΑΣΚΕ  µαζί µε τον αρουραίο είχαν «δεύτερο συνθετικό» της ΧΑΣΚΕ  µαζί µε τον αρουραίο είχαν 
οχυρωθεί  πίσω από την συνδικαλιστική απόφαση της µη πώ-οχυρωθεί  πίσω από την συνδικαλιστική απόφαση της µη πώ-
λησης και δεν διαπραγµατεύτηκαν τίποτε κατά την αλλαγή λησης και δεν διαπραγµατεύτηκαν τίποτε κατά την αλλαγή 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, γιατί δήθεν ήταν αρνητικοί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, γιατί δήθεν ήταν αρνητικοί 
ως προς την πώληση. ως προς την πώληση. 



Με τον τρόπο αυτό, πολύ αριστο-Με τον τρόπο αυτό, πολύ αριστο-
τεχνικά και περίτεχνα οµολογου-τεχνικά και περίτεχνα οµολογου-
µένως, και έδιναν την εντύπωση µένως, και έδιναν την εντύπωση 
στους συναδέλφους του σκληροπυ-στους συναδέλφους του σκληροπυ-
ρηνικού συνδικαλιστή που δήθεν ρηνικού συνδικαλιστή που δήθεν 
είναι ανυποχώρητος στη θέση του είναι ανυποχώρητος στη θέση του 
για τη µη πώληση της Εµπορικής - η για τη µη πώληση της Εµπορικής - η 
οποία πώληση σηµειωτέον είχε ήδη οποία πώληση σηµειωτέον είχε ήδη 
αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο 
- και άφησαν στα χέρια ανίδεων - και άφησαν στα χέρια ανίδεων 
της κυβέρνησης να κόψουν και να της κυβέρνησης να κόψουν και να 

ράψουν τον Ε.Τ.Α.Τ. στα µέτρα τους, χωρίς καµία ουσιαστική συµµετοχή ράψουν τον Ε.Τ.Α.Τ. στα µέτρα τους, χωρίς καµία ουσιαστική συµµετοχή 
και παρέµβαση των εργαζοµένων. και παρέµβαση των εργαζοµένων. 
Εµείς προσπαθούσαµε, επί µαταίω, όπως µαρτυρούν τα γεγονότα, να Εµείς προσπαθούσαµε, επί µαταίω, όπως µαρτυρούν τα γεγονότα, να 

τους επαναφέρουµε και τους κρούαµε συνεχώς τον κώδωνα του κινδύ-τους επαναφέρουµε και τους κρούαµε συνεχώς τον κώδωνα του κινδύ-
νου. Με επιστολή µας τους µεταφέραµε όχι την φωνή αλλά την κραυγή νου. Με επιστολή µας τους µεταφέραµε όχι την φωνή αλλά την κραυγή 
όλων των συναδέλφων να αφήσουν τις αλυσίδες στις πόρτες και να δι-όλων των συναδέλφων να αφήσουν τις αλυσίδες στις πόρτες και να δι-
απραγµατευτούµε όλοι µαζί την παραµονή του ΤΑΠΕΤΕ, θέτοντας τις απραγµατευτούµε όλοι µαζί την παραµονή του ΤΑΠΕΤΕ, θέτοντας τις 
κόκκινες γραµµές. Και εάν παραβιάζονταν οι κόκκινες γραµµές, τους το-κόκκινες γραµµές. Και εάν παραβιάζονταν οι κόκκινες γραµµές, τους το-
νίζαµε πως θα ήµασταν εµείς οι πρωτοστάτες στις κινητοποιήσεις. νίζαµε πως θα ήµασταν εµείς οι πρωτοστάτες στις κινητοποιήσεις. 
Τους θυµίζαµε ποια ήταν τα αποτελέσµατα υιοθέτησης λανθασµένης Τους θυµίζαµε ποια ήταν τα αποτελέσµατα υιοθέτησης λανθασµένης 

πολιτικής από συνδικαλιστές κατά την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας πολιτικής από συνδικαλιστές κατά την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας 
από την Πίστεως, οι οποίοι οδήγησαν τα πράγµατα στο απροχώρητο ... από την Πίστεως, οι οποίοι οδήγησαν τα πράγµατα στο απροχώρητο ... 
όµως όµως φωνή βοόντος εν τη ερήµω.φωνή βοόντος εν τη ερήµω.  
Ξεπούλησαν τον αγώνα µας, έπνιξαν τη φωνή µας για έναν Ε.Τ.Α.Τ., Ξεπούλησαν τον αγώνα µας, έπνιξαν τη φωνή µας για έναν Ε.Τ.Α.Τ., 

όπως τόν ονειρευόµασταν όλοι οι συνάδελφοι, µε πρωτοστάτη την όπως τόν ονειρευόµασταν όλοι οι συνάδελφοι, µε πρωτοστάτη την 
Ο.Τ.Ο.Ε. Και δεν έφτανε αυτό! Ο αρουραίος δήλωνε µετά από λίγο, αφού Ο.Τ.Ο.Ε. Και δεν έφτανε αυτό! Ο αρουραίος δήλωνε µετά από λίγο, αφού 
είχε πάρει τα παχυλά bonus και είχε διορίσει ένα µέρος από το σόι του είχε πάρει τα παχυλά bonus και είχε διορίσει ένα µέρος από το σόι του 
στην Εµπορική, παρουσία µάλιστα πολλών συναδέλφων στο Κεντρικό στην Εµπορική, παρουσία µάλιστα πολλών συναδέλφων στο Κεντρικό 
Κατάστηµα, πως εάν γνώριζε από πριν τι θα επακολουθούσε, θα στήριζε Κατάστηµα, πως εάν γνώριζε από πριν τι θα επακολουθούσε, θα στήριζε 
εξ αρχής την πώληση της Τράπεζας ... άποψη που εκφράζουν και οι ολί-εξ αρχής την πώληση της Τράπεζας ... άποψη που εκφράζουν και οι ολί-
γοι του Σ.Ε.Ε.Τ. σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται.γοι του Σ.Ε.Ε.Τ. σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται.
Αυτή είναι η «πρωτοπόρα» συνδικαλιστική τους δράση; Αυτός ο Αυτή είναι η «πρωτοπόρα» συνδικαλιστική τους δράση; Αυτός ο 

αγώνας τους για το συµφέρον του εργαζόµενου;αγώνας τους για το συµφέρον του εργαζόµενου;



Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατάστηµα, παρουσία Πρόσφατα στην κοπή της πίτας στο Κεντρικό Κατάστηµα, παρουσία 
της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο εκπρόσωπός τους, γιατί δεν ήταν της διοίκησης και των εργαζοµένων, ο εκπρόσωπός τους, γιατί δεν ήταν 
παρών ο Πρόεδρός τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς παρών ο Πρόεδρός τους, αναφέρθηκε µόνο στην κυβέρνηση και ως προς 
τη Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα τη Διοίκηση σηµείωσε µόνον πως δε θα δεχθούν µείωση µισθών. Λίγα 
λεπτά πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη λεπτά πριν, ο Δ/νων Σύµβουλος, κ. Strub, είχε αναφέρει πως για πρώτη 
φορά το τελευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά απο-φορά το τελευταίο τρίµηνο η Εµπορική εµφάνιζε θετικά οικονοµικά απο-
τελέσµατα. τελέσµατα. 
Μήπως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι΄ Μήπως ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Τ. έπαιζε εκ του ασφαλούς και γι΄ 

αυτό υποστήριζε «σθεναρά»  την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντι-αυτό υποστήριζε «σθεναρά»  την µη αποδοχή της µείωσης µισθών; Αντι-
θέτως ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα θέτως ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας, κ. Π. Σαλεµής, έθεσε τα φλέγοντα 
ζητήµατα της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνο-ζητήµατα της Αξιοκρατίας και Διαφάνειας, µε ό,τι διαστάσεις τις συνο-
δεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες έχουν βιαστεί κατ΄ εξακολούθηση τα δεύουν επί του πρακτέου, οι οποίες έχουν βιαστεί κατ΄ εξακολούθηση τα 
τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθµητα προβλήµατα στους εργαζο-τελευταία 35 χρόνια, γεννώντας αναρίθµητα προβλήµατα στους εργαζο-
µένους και επηρρεάζοντας αρνητικά την πορεία της Τράπεζας. µένους και επηρρεάζοντας αρνητικά την πορεία της Τράπεζας. 
Εάν όµως αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε Εάν όµως αυτά τα κακώς κείµενα περάσουν στο παρελθόν, δεν έχουµε 

κανένα ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη κανένα ενδοιασµό να παραδώσουµε τα κλειδιά των γραφείων µας στη 
Διοίκηση, γιατί εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη Διοίκηση, γιατί εκεί ανήκουν. Την δε περιουσία του Συλλόγου στα µέλη 
του και όλοι να ενταχθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες του και όλοι να ενταχθούµε σε έναν νέο Σύλλογο Εργαζοµένων µε νέες 
ιδέες, νέες απόψεις και  νέα συνδικαλιστική φιλοσοφία.ιδέες, νέες απόψεις και  νέα συνδικαλιστική φιλοσοφία.
Όµως οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας κάνει Όµως οι επιλογές µειοψηφίας εκπροσώπων του Σ.Ε.Ε.Τ. µας κάνει 

να αναρωτιόµαστε εύλογα ... Γιατί δε µας θέλουν ως Σύλλογο, αν λάβει να αναρωτιόµαστε εύλογα ... Γιατί δε µας θέλουν ως Σύλλογο, αν λάβει 
υπόψη κάποιος κυρίως τα παραπάνω; Εξυπηρετούν κάποιες πολιτικές υπόψη κάποιος κυρίως τα παραπάνω; Εξυπηρετούν κάποιες πολιτικές 
και συµφέροντα; Έχουν λόγους να φοβούνται την αλήθεια ή µήπως και συµφέροντα; Έχουν λόγους να φοβούνται την αλήθεια ή µήπως 
έχουν να κρύψουν κάτι;έχουν να κρύψουν κάτι;

Συνάδελφοι, σάς δώσαµε µία γεύση για να γνωρίζουν οι νέοι και Συνάδελφοι, σάς δώσαµε µία γεύση για να γνωρίζουν οι νέοι και 
να θυµούνται οι παλιοί!να θυµούνται οι παλιοί!



Υ.Γ. 1Υ.Γ. 1 Μόλις συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη  Μόλις συγκεντρώσουμε τα στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη 
του ζητήματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τον χειρισμό του από συνδικα-του ζητήματος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τον χειρισμό του από συνδικα-
λιστικής άποψης. Και βέβαια να θυμίσουμε σε ορισμένους που κωφεύουν  πως πριν λιστικής άποψης. Και βέβαια να θυμίσουμε σε ορισμένους που κωφεύουν  πως πριν 
από 1,5 χρόνο, με την ουσιαστική παρέμβασή μας, απεφεύχθη η επιλογή εταιρείας από 1,5 χρόνο, με την ουσιαστική παρέμβασή μας, απεφεύχθη η επιλογή εταιρείας 
που δεν πληρούσε τα κριτήρια εκείνα που επέτραπαν να αποτελεί συμφέρουσα για που δεν πληρούσε τα κριτήρια εκείνα που επέτραπαν να αποτελεί συμφέρουσα για 
τον εργαζόμενο επιλογή. Να ρωτήσουμε τι έγινε από τότε μέχρι και σήμερα από τον τον εργαζόμενο επιλογή. Να ρωτήσουμε τι έγινε από τότε μέχρι και σήμερα από τον 
Επιστημονικό Σύλλογο και τι από την ΧΑΣΚΕ και στο δια ταύτα που βρισκόμαστε Επιστημονικό Σύλλογο και τι από την ΧΑΣΚΕ και στο δια ταύτα που βρισκόμαστε 
σήμερα. Μήπως βρισκόμαστε τέσσερα (4) χρόνια πίσω ή μήπως τα πράγματα είναι σήμερα. Μήπως βρισκόμαστε τέσσερα (4) χρόνια πίσω ή μήπως τα πράγματα είναι 
ακόμη χειρότερα; Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν το προσεχές διάστημα.ακόμη χειρότερα; Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν το προσεχές διάστημα.

Υ.Γ. 2Υ.Γ. 2 Όσον αφορά το κυλικείο στην Β. Ελλάδα, συγκε- Όσον αφορά το κυλικείο στην Β. Ελλάδα, συγκε-
νρώνουμε και εδώ στοιχεία, διότι ξεκινήσαμε να διορθώ-νρώνουμε και εδώ στοιχεία, διότι ξεκινήσαμε να διορθώ-
σουμε κάποια κακώς κείμενα και βρεθήκαμε μπροστά σε σουμε κάποια κακώς κείμενα και βρεθήκαμε μπροστά σε 
ένα σκάνδαλο που παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Συνάδελ-ένα σκάνδαλο που παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Συνάδελ-
φοι, υπομονή και θα ενημερωθείτε για όλα.φοι, υπομονή και θα ενημερωθείτε για όλα.

Υ.Γ. 3Υ.Γ. 3 Τον τουρκικό ζυγό τον αποτινάξαμε. Στην Εμπο- Τον τουρκικό ζυγό τον αποτινάξαμε. Στην Εμπο-
ρική επιτρέπουμε ακόμη σε έναν στην Β. Ελλάδα να θεω-ρική επιτρέπουμε ακόμη σε έναν στην Β. Ελλάδα να θεω-
ρεί εαυτόν πασά; Μήπως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από ρεί εαυτόν πασά; Μήπως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από 
μόνος του, πριν γίνει η περίπτωσή του μη αναστρέψιμη;μόνος του, πριν γίνει η περίπτωσή του μη αναστρέψιμη;

Συνάδελφοι, Συνάδελφοι, 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, 
ερώτηση ή επιθυµία για παροχή επιπρόσθετων στοιχείων.ερώτηση ή επιθυµία για παροχή επιπρόσθετων στοιχείων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς Με αγωνιστικούς 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


