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Συνάδελφοι, 

Με την ευκαιρία της θέσης της τελικής υπογραφής στη συγχώνευση 
της Τράπεζάς μας με την Alpha Bank, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όσους εργάστηκαν γι΄ αυτή την επιτυχημένη συγχώνευση, μέχρι σήμερα 

που γράφονται αυτές οι γραμμές, 
είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι από 
την πρώην Εμπορική είτε 
προερχόμενοι από τους κόλπους της 
Alpha (συνάδελφοι και διοικούντες). 
Θα ήταν δε μεγάλη παράλειψη να 
μην ευχαριστήσουμε και για τη 
μέχρι σήμερα άψογη συνεργασία 
τον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο 
της Alpha για την αποδοχή έως και 
την υλοποίηση πολλών δεσμεύσεων 
έναντι χρονιζόντων προβλημάτων 
που βιώναμε οι εργαζόμενοι της 
Εμπορικής. Ενδεικτικό παράδειγμα 

το μείζον πρόβλημα των 1.200 περίπου νέων εργαζομένων, οι οποίοι δεν 
είχαν ενταχθεί στον Οργανισμό, με το συνακόλουθο σχετικό εμπαιγμό 
από τις Διοικήσεις της Εμπορικής και όχι μόνον. Ευελπιστούμε δε σε 
συνέχεια αυτής της καλής συνεργασίας, καθότι τα προβλήματα που  
αντιμετωπίζαμε και αντιμετωπίζουμε είναι πολλά, υψίστης σημασίας και 
ως εκ τούτου χρήζουν όσο το δυνατόν πιο άμεσης επίλυσης, για το καλό 
του Ομίλου και των εργαζομένων του. 

Συνάδελφοι, 

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σταθούμε σε κάποιες αρχές του 
Συλλόγου μας, στις οποίες είμαστε αταλάντευτα πιστοί επί του πρακτέου, 

κάτι που αυταπόδεικτα απορρέει 
από το περιεχόμενο του 
συνόλου των ανακοινώσεων και 
εν γένει δημοσίων και ιδιωτικών 
μας αναφορών (γραπτών και 
προφορικών), οι οποίες και 
επικοινωνούν το συνδικαλιστικό 
μας αποτύπωμα. Ήμασταν και 
είμαστε υποστηρικτές της 
αρχής της ΓΣΕΕ– ΟΤΟΕ υπέρ 
ενός πρωτοβάθμιου σωματείου 
ανά Τράπεζα. Και φυσικά η αρχή 

μας αυτή δεν ανήκε μόνο στη σφαίρα των πεποιθήσεων αλλά και των 
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επιδιώξεών μας, κάτι που χαρακτηρίζει όλη τη συνδικαλιστική μας δράση.   
Αρκεί να σας θυμίσουμε ότι αρκετά μέλη του Συλλόγου μας αλλά και μέλη 

του Δ.Σ. ήταν στο παρελθόν και μέλη του ΣΥΕΤΕ, του 
αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου της Εμπορικής. 
Συγκεκριμένα ο σημερινός Πρόεδρος του Συλλόγου μας, 
Παναγιώτης Σαλεμής, όντας Γεν. Γραμματέας του ΣΕΠΕΜΠΤΕ 
το 2002 ήταν ταυτόχρονα και εγγεγραμμένο μέλος του 
ΣΥΕΤΕ. Εντούτοις στις 3.02.2003 εξέδωσε ανακοίνωση ο 
ΣΥΕΤΕ(No 10) με υπογραφή του σημερινού αλλά και τότε 
Προέδρου του, Γ. Κωνσταντινόπουλου και του τότε Γεν. 
Γραμματέα, κ. Δ. Μιχαλόπουλου, που καυτηρίαζαν τη στάση 
αυτή και ζητούσαν τη διαγραφή μας από τον ΣΥΕΤΕ. 
Υλοποιώντας, λοιπόν, την επιθυμία του ΣΥΕΤΕ, πανηγυρικά 

εκπεφρασμένης μέσω της παραπάνω ανακοίνωσής του, ζητήσαμε τη 
διαγραφή μας από μέλη του ΣΥΕΤΕ, η οποία αίτηση διαγραφής, όπως 
καταλαβαίνετε, έγινε αμέσως δεκτή. 

Συνάδελφοι, 

Μετά από αυτή τη σύντομη αναφορά στο παρελθόν, προς 
υπογράμμιση και μόνον της συνέπειας και συνέχειας των πράξεων, 
απόψεων και αρχών μας στη διάρκεια της συνδικαλιστικής μας πορείας, 
ας έλθουμε στο σήμερα. Παραμένοντας πιστοί, λοιπόν, στην ιστορία μας 
τόσο σε επίπεδο πάγιων αρχών και θέσεών μας όσο και σε επίπεδο 
υλοποίησης αυτών και με δεδομένη τη συγχώνευση της Alpha με την 
Εμπορική, από το συγκερασμό των οποίων δημιουργήθηκε ένας νέος 
Όμιλος, αλλά και τη μέχρι σήμερα γενικότερη στάση του Συλλόγου της 
Alpha, κρίνουμε ότι πρώτοι εμείς οφείλουμε, λόγω συνδικαλιστικής 
ταυτότητας αλλά κυρίως στους εργαζομένους της πρώην Εμπορικής, να 

δώσουμε χέρι φιλίας στο Σύλλογο της 
Alpha, ζητώντας του να μας δεχθεί ως 
μέλη του και όταν πληρωθούν οι 
προϋποθέσεις να ενοποιηθούμε σ΄ ένα 
σωματείο. Η συνδικαλιστική μας ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Είναι ακριβώς η ίδια 
στάση μας απέναντι στον ΣΥΕΤΕ πριν 
από μία δεκαετία. Μόνο που η 
ανεπάρκεια των περισσοτέρων του 
ΣΥΕΤΕ, συνοδευόμενη από έλλειψη 
οράματος, παλαιοκομματικές 
συμπεριφορές που αντιστρατεύονταν 

κάθε αρχή ισότητας, ειλικρίνειας, διαφάνειας και αξιοκρατίας δεν 
άφησαν κανένα περιθώριο όχι μόνον ενοποίησης αλλά και λυσιτελούς 
συνεργασίας προς όφελος των εργαζομένων της Εμπορικής, την οποία 
ενοποίηση υπό το φως των παραπάνω αρχών ή τουλάχιστον 
αποτελεσματική συνεργασία επεδίωκε εμπράκτως ο Σύλλογός μας. 
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Αυτά τα ολίγα επί του παρόντος γιατί οι καιροί επιτάσσουν έτι 
περαιτέρω όχι μόνον να είμαστε τίμιοι αλλά και να φαινόμαστε. Εάν 
βέβαια προκληθούμε, έχουμε να θυμηθούμε πολλά, τα οποία θα θέλαμε 
πραγματικά να λησμονήσουμε γιατί δεν τιμούν το συνδικαλιστικό κίνημα. 

 

 

 

 

Συνάδελφοι, 

 Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, να πάρει ο καθένας την 
τύχη στα χέρια του, να πράξει με γνώμονα το πραγματικό συλλογικό 
συμφέρον των εργαζομένων, της Τράπεζας και των παιδιών μας. Ήρθε η 
ώρα να αφήσουμε τα βαρίδια πίσω μας, αυτούς που δήθεν δούλευαν για 
εμάς, γιατί δυστυχώς δεν εργάζονταν για εμάς, μας ... εργάζονταν! 
Ευχόμαστε, λοιπόν, οι πιο πάνω γραμμές να μας προβληματίσουν και να 
πράξουμε το δέον, απεξαρτημένο από κομματικά και άλλα συμφέροντα, 
πέραν και πλην του συλλογικού συμφέροντος των εργαζομένων.  
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Συνάδελφοι, 

Μαζί με τις ευχές μας για ένα καλό καλοκαίρι, θα θέλαμε να σας 
υπενθυμίσουμε ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση, συμβουλή ή ανταλλαγή απόψεων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, ώστε ο Σεπτέμβρης να φέρει ένα καινούριο ξεκίνημα με 

τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για εμάς, 
τουλάχιστον αυτό έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα. Γιατί 
όλοι κρινόμαστε καθημερινά, δίνουμε εξετάσεις 
ειλικρίνειας, διαφάνειας, αποτελεσματικότητας. Δεν 
υπάρχουν λευκές επιταγές. Αυτές εκδίδονταν παλιά και 

έχουν όλες διαμαρτυρηθεί. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

 

 

 

 

 


