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Συνάδελφοι, 

Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως οι περισσότεροι του ΣΕΕΤ είναι 
συνεπείς με την ιστορία τους, μία ιστορία που βρίθει ψεμάτων, 

αποπροσανατολιστικών μεθόδων και για χρόνια 
αγκυροβολημένη σε καρέκλες. Και αυτό δεν είναι ισχυρισμός 
δικός μας, είναι γεγονότα που έχουν αποδειχθεί με απτά 
στοιχεία, εκτός των άλλων, και μέσα από το σύνολο των 
ανακοινώσεων και λοιπών αναφορών μας στο πέρασμα του 
χρόνου. Και δυστυχώς παρά τη συγκυρία της 
χρηματοοικονομικής ύφεσης –  που τέτοιου είδους εποχές είναι 
κατά κανόνα αφυπνιστικές για πάσχουσες συνειδήσεις –  ο 
ΣΕΕΤ δίνει μάχες με νύχια και με δόντια για να μη χάσει, 
εξαιτίας της νομικής συγχώνευσης της πρώην Εμπορικής 
Τράπεζας με την AlphaBank, τον πόλεμο της καρέκλας. Λίαν 
επιεικώς λυπηρή κατάσταση για τους ίδιους και επικίνδυνη και 

προσβλητική για το σύνολο των λοιπών συναδέλφων του νεότευκτου 
Ομίλου. 

Η σειρά δε των στοιχείων που θα αναφέρουμε προς αποκατάσταση 
της αλήθειας που έπληξαν για πολλοστή φορά μέσω των από 02.08.2013 
ανακοινώσεών τους είναι τυχαία, όπως ακριβώς και οι θέσεις τους - ένεκα 
του πανικού που τους διακατέχει βλέποντας να χάνουν κατακτήσεις 

καρέκλας και κατ΄ επέκταση δόξα, 
χρήμα, επιρροή που είχαν «κερδίσει» και 
«εδραιώσει» τόσα πολλά χρόνια –  και 
σε αντιδιαστολή βέβαια με το σκοπό 
που προσδοκούν να επιτύχουν που είναι 
όλα αυτά τα χρόνια ΕΝΑΣ και 
στοχευμένος... η διατήρηση της 
καρέκλας. Ο δε πανικός τους βαίνει 
αυξανόμενος αντικρίζοντας τη 
σοβαρότητα με την οποία περιβάλλουν 
οι συνάδελφοι τις αλλαγές που 
διαδραματίζονται γύρω τους. Θα είχαν 

δε συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα τις αναδιαρθρωτικές τάσεις που 
υπήρχαν, η αλαζονεία όμως της εξουσίας και η συνδιοίκηση που 
ασκούσαν την τελευταία δεκαετία με τις εκάστοτε διοικήσεις και τις 
παρεπόμενες αυτής καταστάσεις τους κατέστησε αρχικά μύωπες και 
πολύ σύντομα συνάμα πρεσβύωπες, κάτι που δεν τους επέτρεπε να δουν 
ότι είχαν απαξιωθεί στα μάτια των συναδέλφων, και δη των νέων, σε 
τέτοιο βαθμό που δεν ήθελαν να είναι καν εγγεγραμμένοι στον ΣΕΕΤ. Με 
άλλα λόγια  ο ΣΕΕΤ κατάφερε, ως αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος στην 
πρώην Εμπορική, να απαξιώσει την έννοια του συνδικαλισμού σε σημείο 
μάλιστα που συνάδελφοι προτιμούσαν να είναι ξεκρέμαστοι 
συνδικαλιστικά, παρά να ενταχθούν στους κόλπους του ΣΕΕΤ… δηλαδή το 
μη χείρον βέλτιστον! 
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Ας διατρέξουμε σε μία πρώτη ανάγνωση –  καθότι 
επιφυλασσόμαστε και σε συνέχεια εφόσον προκληθούμε –  τα 
αναίσχυντα ψεύδη του ΣΕΕΤ, προχωρώντας σε αποκατάσταση της 
αλήθειας.  

• Καυχώνται ότι έλαβαν δήθεν εντολή από τους εργαζόμενους με 
συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία (!)  για να συνεχίσουν να 
προασπίζονται τα δικαιώματά τους μέσα στο νέο Όμιλο. Ως άλλοι 

δημοκόποι, μεταχειρίζονται το λόγο, 
κόβοντας και ράβοντας, για να κάνουν 
αυτό στο οποίο είναι αυθεντίες … να 
αποπροσανατολίσουν. Κατάφεραν, λοιπόν, 
με περισσή φιλολογική μαεστρία στην 
ανακοίνωσή τους να εξάγουν από μία 
ψηφοφορία μετονομασίας Συλλόγου ρητή 
συνδικαλιστική εντολή προάσπισης των 
δικαιωμάτων των συναδέλφων!!! Και 
βέβαια ζήτησαν τη γνώμη των 
συναδέλφων για τη μετονομασία του 
Συλλόγου τους, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων πως ούτε ο περιπτεράς της 
γειτονιάς δε θα είχε αντίρρηση σχετικά. 
Και φυσικά αυτό, για να προλάβουμε τους 
κακόβουλους, δεν το αναφέρουμε 
απαξιωτικά αλλά με την έννοια ότι είναι ο 
πιο κοντινός άνθρωπος του 
«καταστήματος». Γνώριζαν επομένως 
apriori το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 
μετονομασίας του Συλλόγου που τη 
διενέργησαν εσκεμμένα, όπως εκ των 
υστέρων αποδείχθηκε, για να 
«μετονομάσουν», κατόπιν αποτελέσματος 
αυτής, όχι πλέον το Σύλλογό τους αλλά 

την ίδια τη ψηφοφορία από ψηφοφορία ονοματοδοσίας σε 
ψηφοφορία συνδικαλιστικής εντολής. Όσοι μεθόδευσαν αυτές τις 
καταστάσεις δεν μπορεί παρά να είναι είτε κακόβουλοι και ψεύτες 
είτε αιθεροβάμονες. Ακόμη όμως και εάν είναι αιθεροβάμονες και 
θεωρούν ότι η υγρασία που νιώθουν στο κούτελό τους είναι 
ευλογημένη βροχή, δεν παύουν - σε κάθε περίπτωση –  να είναι 
επικίνδυνοι συνδικαλιστικά, πόσο μάλλον σε τέτοιες εποχές που 
διανύουμε. Όσο δε για αυτή καθεαυτή την ονομασία που διάλεξαν 
[Ενωτικός Αγωνιστικός Σύλλογος (ΕΝ.Α.Σ.) Εργαζομένων ALPHA –  
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ]απλά επιβεβαιώνει τις προπαγανδιστικές τους 
διαθέσεις που προκειμένου να παρασύρουν τους συναδέλφους σε 
άλλες σκέψεις, υποτιμώντας τους με αυτόν τον τρόπο για άλλη μια 
φορά, μετέρχονται διαφημιστικών τρικ και λογοπαιγνίων για να 
μεταφέρουν αναίσχυντα ψευδή μηνύματα. Ότι δηλαδή είναι ο 
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«ένας» Σύλλογος Εργαζομένων και επειδή στο λογότυπο «ξεχνούν» 
να αναφέρουν ποιας τράπεζας σύλλογος 
είναι, σπεύδουν να συμπληρώσουν εκτός 
λογοτύπου «ALPHA– ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ»… άλλο 
ένα λοιπόν κακόβουλα ψευδές μήνυμα 
που επιχειρούν να περάσουν στους 
συναδέλφους για να τους 
αποπροσανατολίσουν και να τους 
εγκλωβίσουν στη φωλιά τους. Ο πρώην 
ΣΕΕΤ δεν έχει άλλα περιθώρια για να 
απαγκιστρωθεί από τέτοιου είδους 
τεχνάσματα και να συνειδητοποιήσει 
πως δεν υπάρχει πλέον Εμπορική 
Τράπεζα. Πλέον υφίσταται ο Όμιλος της 
Alpha, η Τράπεζα είναι μία και αδιαίρετη. 
Δεν υπάρχει«εμείς και εσείς». Η τακτική 
τους «διαίρει και βασίλευε» είχε επίσημη 
ημερομηνία λήξης την ημέρα της 
νομικής γέννησης του Ομίλου και αν ο 
πρώην ΣΕΕΤ δεν μπορεί να το 
ενστερνιστεί αυτό θα πρέπει όλοι εμείς 

οι συνάδελφοι του Ομίλου να «του το ενστερνίσουμε». 

• Ανάμεσα σε άλλα ψεύδη αναφέρουν ότι αίτημά τους ήταν η 
διασφάλιση των περίπου 1.200 συναδέλφων που βρίσκονταν εκτός 
οργανισμού, δήθεν διεκδίκηση δική τους που ικανοποιήθηκε, 
θεωρώντας πως οι συνάδελφοι στους οποίους απευθύνονται είναι 
τουλάχιστον μωροί. Μία μόνο αναδρομή στα γεγονότα αρκεί για να 
αποδείξει το μεγαλείο του ψεύδους και της υποκρισίας τους.  
Συγκεκριμένα αρκεί να θυμηθούμε τις σχετικές ενέργειες στις 

οποίες προέβη ο Σύλλογός μας για την ικανοποίηση του 
παραπάνω αιτήματος τον Οκτώβριο του 2012 
επικοινωνώντας στον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο 
της AlphaBank το εν λόγω αίτημα, το οποίο όχι μόνο 
υιοθέτησε ως συνδικαλιστικό αίτημα αλλά προέβη 
επιπροσθέτως και στη συνδικαλιστική διεκδίκησή του 
από τη Διοίκηση της Τράπεζας, όπως άλλωστε συνέβη 
και με το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων μας. Και 
φυσικά αυτές τις συνδικαλιστικές ενέργειες έχουμε 
μνημονεύσει σε πλέον των δύο ανακοινώσεών μας, 
έχουμε δε δημοσιεύσει και την αλληλογραφία 
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013 μεταξύ του Συλλόγου 

Επιστημονικού Προσωπικού της πρώην Εμπορικής Τράπεζας προς 
τον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο της Alpha Bank.  
Ή μήπως καλύτερα να θυμηθούμε το φιάσκο του ΣΕΕΤ τον 
Δεκέμβριο του 2010, ο οποίος συμφώνησε με τη Διοίκηση να 
ενταχθούν οι ως άνω 1.200 συνάδελφοι υπό τον όρο της αλλαγής 
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του Οργανισμού, ένας όρος που γνώριζε πολύ καλά ο ΣΕΕΤ  ότι δε 
θα υλοποιείτο, διότι δε συνέφερε την τότε διοίκηση να υπάρξει 

Οργανισμός. Άραγε που θα εντάσσονταν οι 
1.200 εργαζόμενοι σε έναν στον αέρα ή σε 
έναν ανύπαρκτο οργανισμό;Και αυτό όσον 
αφορά τους νέους συνάδελφους είναι προσβολή, 
κοροϊδία, ξεπούλημα και πολλά άλλα που δεν 
γράφονται. Για τους παλιούς τι να πούμε; που 
από την μιά μέρα στην άλλη θα βρίσκονταν 
χωρίς οργανισμό... συνάδελφοι για τους 

περισσοτέρους από τους οποίους απομένουν λίγα χρόνια μέχρι την 
συνταξιοδότησή τους. Η παρέμβαση ευτυχώς τότε των συναδέλφων 
Ν. Κούνιδα και Α. Καλλίρη ήταν όχι μόνο καταλυτική αλλά και 

σωτήρια, οι οποίοι, συνεπικουρούμενοι από 
τον Σύλλογό μας, καθώς και τον εργατολόγο, 
Ι. Καρούζο  - ο οποίος και μόχθησε 
συντάσσοντας μία γνωμάτευση –  καταπέλτη 
και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε και 
δημοσίως γι΄ αυτό καθώς ξεμπρόστιασε τους 
υποκριτές και βοήθησε τον αγώνα μας –  
καταφέραμε ως άλλος Δαυίδ (καθώς δε 
φτάναμε το 20%) να κατατροπώσουμε τον 
Γολιάθ, επονομαζόμενο τότε ΧΑΣΚΕ (η τότε 
ΔΑΚΕ και ΔΙΣΥΕ), που όχι μόνον 
αντιστρατεύονταν τα συμφέροντα των 
εργαζομένων αλλά παρουσίαζαν και ως 
συνδικαλιστικές επιτυχίες συμφωνίες –  
ταφόπλακες για τα δικαιώματα των 

συναδέλφων.  

• Συνάδελφοι, σε αυτή εδώ την παράγραφο θα ασχοληθούμε με τις 
Αρχές της Δημοκρατίας και Ισονομίας και άλλες παρεμφερείς 
αρχές που ξεκίνησε ο πρώην ΣΕΕΤ να διακηρύττει με τη με ΑΠ: 
45/02.08.2013 ανακοίνωσή του. Απορίας άξιον γιατί τα τελευταία 
10-15 χρόνια έκρυβεστο σεντούκι του τις παραπάνω αρχές ως 

επτασφράγιστο μυστικό. Επρόκειτο για ιδέες που δεν έπρεπε 
να κοινοποιηθούν μήπως και τους τις κλέψουν; Γιατί κάνουν 
τώρα ξαφνικά, ως δια μαγείας, λόγο για τις ίδιες αρχές που 
επικαλούμαστε εδώ και 15 χρόνια εμείς ως Επιστημονικός 
Σύλλογος της πρώην Εμπορικής; Για ποιο λόγο τις αρχές 
αυτές που τώρα διακηρύττουν δεν τις μετουσίωσαν σε 
πράξη όλα αυτά τα χρόνια, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο 
να μας αναφέρει ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος, κ. 
AlanStrub– κάτι που από τότε γνωστοποιήσαμε –  ότι ενώ 
ήταν θετικά προσκείμενος προς τις απόψεις και ιδέες μας και 

γι΄ αυτό ήταν υπέρ της συμμετοχής μας στα υπηρεσιακά συμβούλια, 
δεν ήταν δυνατόν αυτό να υλοποιηθεί, λόγω εμποδίων που όρθωνε ο 
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ΣΕΕΤ, ει μη μόνον εάν τελεσφορούσε σχετική δικαστική μας 
διεκδίκηση; Ούτε λίγο ούτε πολύ παρότρυνε το Σύλλογό μας να 
στραφεί δικαστικά κατά της Τράπεζας και σε περίπτωση ευόδωσης 
της ενέργειάς μας αυτής, είχε δεσμευθεί πως θα υλοποιούσε 
πάραυτα την δικαστική αυτή απόφαση. Οι όψιμοι, όμως, δημοκράτες 
ήταν άτεγκτοι και δεν ήθελαν επουδενί να μαθευτεί το μυστικό 
τους (της Δημοκρατίας και Ισονομίας) και το κράτησαν μέχρι 
σήμερα ως επτασφράγιστο μυστικό. Ο μέγας όμως κίνδυνος της 
απώλειας της συνδιοίκησης - με τα όποια συνακόλουθά της 

(καρέκλες, επιδοτήσεις με τα 
παρεπόμενα αυτών, όπως ταξίδια, κάλυψη 
των ίδιων, των κολλητών και κουμπάρων 
στις προαγωγές, στις τοποθετήσεις, στις 
μετακινήσεις, στις προσλήψεις των 
παιδιών τους, των ανιψιών τους, των 
συμπεθέρων τους) τα οποία και έχουμε 
ξαναγράψει, προσθέτοντας με την 
αφορμή αυτή και την εξαγωγή 
προσλήψεων προς συνδικαλιστές άλλων 
τραπεζών, ήτοι ρουσφέτια για την 
ανοδική συνδικαλιστική πορεία τους 

ώστε να έχουν διάφορα αξιώματα με βλέψεις μέχρι την βουλή ή 
απλή «τράμπα» δίκην «σου διορίζω τον δικό σου στην Τράπεζά μου, 
μου διορίζεις τον δικό μου στη δική σου Τράπεζα»- τους ανάγκασε 
να ανοίξουν το σεντούκι και να ανασύρουν το επτασφράγιστο 
μυστικό. Προς επίρρωση δε των παραπάνω αρκεί να δημοσιοποιηθεί 
μία κατάσταση με ημερομηνία 01.06.2013 κατ΄ αλφαβητική σειρά, 
για να αντλήσουμε στοιχεία για το 50% των προσλήψεων βάσει 
ονόματος και βαθμού συγγένειας.  
 
Συνάδελφοι, 

Πριν στεγνώσει το μελάνι της συγχώνευσης παρακολουθήσαμε με 
ικανοποίηση μία σειρά αιτημάτων μας να ικανοποιούνται μέσω της 
επιχειρησιακής σύμβασης που καταρτίσθηκε μεταξύ του 

αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου του Ομίλου και της 
Διοίκησης. Κατόπιν τούτου ευχόμαστε η ως άνω 
σύμβαση να αποτελέσει έναν οιωνό για το μέλλον και 
ελπίζουμε σε συνέχεια τέτοιου είδους 
συνδικαλιστικών επιτυχιών. Σίγουρα δεν έχουν επιλυθεί 
όλα τα προβλήματα, θεωρούμε όμως πως μία καλή 
επικοινωνία και αμοιβαία εμπιστοσύνη εργαζομένων - 
Διοίκησης που θα οικοδομείται σταδιακά και  σε 
επίπεδο καθημερινότητας μπορούν εξασφαλίσουν το 
καλό των εργαζομένων που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με το καλό του Ομίλου. Τα δείγματα 

γραφής της Διοίκησης μέχρι σήμερα είναι θετικά. Όπως πάντα, βέβαια, 
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κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά αυτό που εισπράττουμε μέχρι σήμερα από 
την Διοίκηση είναι πως μπορούμε να χτίσουμε σταθερές σχέσεις 
εμπιστοσύνης στο μέλλον, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε 
τα υφιστάμενα αλλά και όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Στη θετική 

όμως αυτή πορεία δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε 
αυτοαποκαλούμενους σωτήρες να ορθώνονται ως 
εμπόδια μόνο και μόνον για να προσπορίσουν 
προσωπικά τους οφέλη. Δεν έχουμε ανάγκες από 
αυτοδιοριζόμενους καπετάνιους που μάλιστα παραλίγο 
να βουλιάξουν το καράβι της πρώην Εμπορικής. Όλοι 
αυτοί προσπαθούν να αντλήσουν δύναμη από όλους 
εμάς. Χωρίς εμάς, όμως είναι ένα τίποτα και εκεί πρέπει 
να τους αφήσουμε, διαφορετικά θα αναγκαστούμε να 
ξαναζήσουμε την συνδικαλιστική ιστορία της πρώην 
Εμπορικής. Και η ιστορία είναι αμείλικτη στην κρίση της, 
πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κρίση πεπραγμένων 
πλέον της δεκαετίας με επανειλημμένες ευκαιρίες να 
καταδείξουν έργο τόσο σε επίπεδο συνδικαλιστικής όσο 

και εν γένει πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης.  

Συνάδελφοι, η τύχη μας είναι στα χέρια μας. Γνώμονας πρέπει να 
είναι το συλλογικό συμφέρον των εργαζομένων και το καλό του Ομίλου.  

Ευχόμαστε δε να μη βρεθούμε στη θέση να σας ευχηθούμε και για 
τέταρτη φορά καλό καλοκαίρι. 

  

 

 


