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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

 Στην τελευταία επικοινωνία μαζί σας σας εκθέσαμε το μεγάλο ψέμα του άλλου 

Συλλόγου για την δήθεν διετή σύμβαση που καταρτίστηκε μεταξύ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΣΥΕΤΕ, 

επιφυλασσόμενοι να επεκταθούμε περαιτέρω στην περίπτωση που προκληθούμε. Ο 

άλλος Σύλλογος έκανε το λάθος και μας προκάλεσε. ∆εν έχει 

καταλάβει όμως πως οι προκλήσεις αυτές είναι για εμάς μία 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναδεικνύουμε ένα βήμα 

παραπάνω κάθε φορά τις ακροβασίες του ανάμεσα σε 

ψέματα, κουκουλώματα, ανακοινώσεις και δηλώσεις κενών 

περιεχομένου και άνευ στοιχείων και φυσικά να 

αποκαθιστούμε την αλήθεια. Μάλιστα για τους πολύ νέους 

συναδέλφους - διότι οι παλιοί γνωρίζουν - με παρρησία 

δηλώνουμε πως μόνο αλήθειες θα ακούσουν από εμάς και προκαλούμε τον οποιονδήποτε 

για το αντίθετο. 

 

 

 Εμείς ως ΣΕΠΕΜΠΤΕ απευθυνόμαστε δια ανακοινώσεων σε εσάς τους συναδέλφους 

μόνο όταν έχουμε να επικοινωνήσουμε άξια λόγου ζητήματα, προτάσεις και ιδέες. Ως 

εκ τούτου στη φιλοσοφία μας όχι μόνο παρέλκει η ανάγκη κάθε είδους προβολής αλλά 

ακόμη και από τους συναδέλφους, τους οποίους έχουμε συνδράμει συνδικαλιστικά, δεν 

ζητούμε καν να γίνουν μέλη μας, γιατί το θεωρούμε υποχρέωσή μας καθώς 

διαφορετικά νιώθουμε ότι θα τους προσβάλαμε. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε πως ο 

συνδικαλισμός δεν είναι επάγγελμα και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τον 

μετατρέπει σε αρένα αντιπαραθέσεων και ανταγωνισμού, παρά είναι λειτούργημα και 

ο συνδικαλιστής δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνά τον στόχο του, στον οποίο πρέπει να 

είναι προσηλωμένος και σε αυτόν να αφιερώνει την φαιά ουσία του. Καταλείπουμε 

στην κρίση σας αυτή την επιλογή μας.  
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 Φυσικά και δεν εμφορούμαστε από τη διάθεση να αποδυθούμε σε μεγάλες 

αναδρομές ή σε ουρανομήκεις παρούσες αναφορές. Η συνδικαλιστική μας ωστόσο 

ταυτότητα μας επιβάλλει τουλάχιστον να τεκμηριώνουμε τον λόγο και αντίλογό μας με 

παράθεση απτών στοιχείων με κίνδυνο ίσως να επεκταθούμε πολύ και να γίνουμε 

κουραστικοί. 

Γι΄ αυτό συναδέλφισσες και συνάδελφοι φυλάξτε την ανακοίνωση αυτή και διαβάστε 

την έστω και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ή τμηματικά, γιατί αξίζει τον κόπο 

να ξεχωρίζεται η ήρα από το στάρι. 

Πρέπει επιτέλους να αρθεί η παρακμή του συνδικαλιστικού κινήματος και να 

εξοβελιστούν από το προσκήνιο βαρίδια, δικτατορίσκοι και λοιπά δεινά που διαβρώνουν 

τις ορθές συνδικαλιστικές ιδέες, προτάσεις αλλά και κεκτημένα. 

 Ας πραγματευτούμε αφενός (υπό Ι) ένα - ένα τα θέματα στα οποία ο 

έτερος σύλλογος έχει υποπέσει σε κραυγαλέα σφάλματα, ψέματα και ανακρίβειες αλλά 

και θέματα - λαβράκια που δεν θα ήθελε να έχουν αλιευθεί αλλά να παραμείνουν 

κουκουλωμένα στο βυθό της θάλασσας αφετέρου (υπό ΙΙ) την υπογραφή του 

απολογισμού δράσης του ΣΥΕΤΕ από έναν συνάδελφο και κυρίως τα «παρελκόμενα» 

αυτής. 

 

 
1. Επιχειρησιακή σύμβαση 

  

 Αφού διαπότισαν τον κόσμο με το μεγάλο ψέμα της χρονικής διάρκειας της 

καταρτισθείσης επιχειρησιακής σύμβασης,1 «πήραν θάρρος και βγάζουν και γλώσσα». 

Πίσω από τη δήθεν σκληρή διαπραγματευτική κυοφορία της επιχειρησιακής σύμβασης 

κρύβεται η πραγματική αλήθεια, η οποία και ξεδιπλώνεται παρακάτω. 

                                                 
1 Επισυνάπτουμε στο τέλος της ανακοίνωσης τον νόμο που μεταξύ άλλων ορίζει και τη χρονική 
διάρκεια των συμβάσεων.  
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 Θα έπρεπε να προηγηθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ, όπως 

είθισται μέχρι σήμερα. Ευθύνη τους ήταν να πείσουν και να πιέσουν την ∆ιοίκηση να 

περιμένει δύο (2) με τρεις (3) μήνες μέχρι την συνομολόγηση της ΣΣΕ. 

 Οι μισθολογικές μειώσεις για τις οποίες γίνεται μνεία στην επιχειρησιακή 

σύμβαση ήταν πολύ μεγάλες και γι΄ αυτό άλλωστε και η ∆ιοίκηση ανέλαβε την ευθύνη, 

στην περίπτωση που στη ΣΣΕ οι μισθολογικές μειώσεις ανέρχονται σε ποσοστό άνω του 

3% να επιστραφεί στους συναδέλφους το 3%. Άρα για ποια επιτυχία μιλά ο έτερος 

Σύλλογος; 

 Έξι μήνες από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης παρήλθαν άπρακτοι, 

χωρίς δηλαδή ουσιαστική διαπραγμάτευση για να «προσεγγιστούν» και να προβούν στην 

κατάρτιση της επιχειρησιακής σύμβασης τα δύο μέρη μέσα σε 24 ώρες.  

 Ο ΣΥΕΤΕ είχε δεσμευθεί απέναντι στους συναδέλφους να ερωτηθούν έστω και 

τυπικά - δηλαδή για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους - από μία έστω και 

«στημένη» Γ.Σ, από μία Γ.Σ. παρωδία. Τελικά ούτε αυτό έπραξαν. Αιτιολογημένα βέβαια 

καθώς  φοβήθηκαν μία νέα 4η ∆εκεμβρίου 2010. 

 Έχουν το θράσος να εκτοξεύουν λάσπη και ύβρεις. Η υιοθετηθείσα εκ μέρους τους 

τακτική των συναλλαγών έχει παροπλίσει την ιδιότητά 

τους ως ουσιαστικό συνδικαλιστικό φορέα με απότοκη 

συνέπεια να απευθύνονται σε εμάς τους παλιούς και σε 

πολλά νέα παιδιά ξεχνώντας πως και ξέρουμε να 

διαβάζουμε και να κρίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε πότε μας περιπαίζουν. Ξεχνούν 

ότι τα νέα παιδιά είναι «μπολιασμένα» με νέες ιδέες μακριά από κομματικές γραμμές 

και αρτηριοσκληρωτικές συμπεριφορές και πολύ μορφωμένα σε σημείο που απ΄ ότι 

φαίνεται δεν τους υπολογίζουν καν όταν απευθύνονται σε αυτούς. 

 

2. Υπηρεσιακά συμβούλια 

 

 Μας κατηγορούν ότι δεν συμμετέχουμε στα υπηρεσιακά συμβούλια. Είτε 

αγνοούν την αλήθεια, όπου η άγνοια - σημειωτέον - είναι επικίνδυνη πόσο μάλλον στον 

συνδικαλιστικό χώρο είτε εθελοτυφλούν και έκθυμα κωφεύουν. Να τους 
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υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι εδώ και κάποιους μήνες έχουμε κερδίσει μέσω της 

Επιθεώρησης Εργασίας την συμμετοχή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια,2 με τη θετικά 

προσκείμενη ως προς την εξέλιξη αυτή ∆ιοίκηση να 

υλοποιήσει την επιταγή της  Επιθεώρησης Εργασίας, 

όπως άλλωστε συμβαίνει στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

την Εθνική Τράπεζα και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. Να τονώσουμε επίσης την ασθενή τους 

μνήμη, θυμίζοντας πως η ∆ιοίκηση ποτέ δεν ήταν 

αρνητική προς την δίκαιη αυτή διεκδίκηση του Συλλόγου μας, αλλά πάντα έθετε επί 

τάπητος τα προσκόμματα, αντιδράσεις και αντιρρήσεις που έθετε και εξεδήλωνε ο 

ΣΥΕΤΕ σε μια τέτοια συμμετοχή. Βλέπετε συναδέλφισσες και συνάδελφοι δεν χάνουν 

την ευκαιρία να δείξουν πόσο δημοκράτες είναι σε όλες τις εκφάνσεις της 

συνδικαλιστικής τους δράσης. 

 

3. Μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε αγωνιστεί για τίποτα.  

 

 Συμμετέχουμε σε όλες τις απεργίες που προκηρύσσονται υπό την αιγίδα της 

ΟΤΟΕ καθώς και σε όλους τους αγώνες του κλάδου και της ΓΣΣΕ. Όσο για το γεγονός της 

κοιτάξουν τον καθρέφτη τους 

για να δουν τους υπαιτίους 

... Πως άλλωστε είναι 

δυνατόν ν  προκηρύξουμε 

απεργία και να μην είναι 

συνδικαλιστικά καλυμμένοι 

οι συνάδελφοι που δεν 

ανήκουν στο δυναμικό του 

Συλλόγου μα ; Γι΄ αυτό το 

λόγο επανειλημμένως έχουμε προκαλέσει τον έτερο Σύλλογο να δεσμευτεί ότι θα 

μη προκήρυξης απεργίας, οι κύριοι του ΣΥΕΤΕ μπορούν να 

α

ς

                                                 
2 Για του λόγου το αληθές επισυνάπτουμε την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας, την αγωγή και το 

εξώδικο του Συλλόγου μας προς την Τράπεζα. 
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λειτουργήσει για τους πιο πάνω συναδέλφους ως συνδικαλιστική ασπίδα κατά την 

προκηρυχθείσα από εμάς απεργία, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε 

απεργία το 8% και να είναι εκτεθειμένοι, εξαιτίας έλλειψης συνδικαλιστικής κάλυψης, 

οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αποδείξτε με την παραπάνω κίνηση, στην οποία σας 

προκαλούμε να προβείτε, το πραγματικό συνδικαλιστικό σας ενδιαφέρον για τον 

συνάδελφο και θα διαπιστώσετε πολύ γρήγορα, κύριοι του ΣΥΕΤΕ, τη «γραφή» μας και σ΄ 

αυτό το συνδικαλιστικό πεδίο.  

 Θυμίζουμε στους παλαιότερους συναδέλφους και ενημερώνουμε τους νέους 

οιοι δι

Επικαλούνται την νομοθεσία όπως τους βολεύει για να πετύχουν τον αποκλεισμό μας 

π αχρονικά περιφρουρούν και διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πτυχιούχων, ποιοι 

αγωνίστηκαν και μάλιστα πολύ πρόσφατα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ακόμη 

αγωνίζονται για την ανάσχεση των δυσμενών για τους εργαζομένους όρους του και 

κυρίως εκδήλωσης αυτών στην καθημερινότητα των συναδέλφων ... Και ο αγώνας μας 

αυτός δεν εκτυλίσσεται σε λόγια και πομπώδεις εκφράσεις αλλά σε έργα που με κάθε 

ευκαιρία τα αποτυπώνουμε με απτά στοιχεία στις ανακοινώσεις, στις οποίες 

συνάδελφοι μπορείτε να ανατρέξετε.  

 

4. 

από  κάθε είδους εκδηλώσεις - πτυχές του συνδικαλιστικού γίγνεσθαι. 

 

 Σε κάθε ευκαιρία, δημόσια ή κατ΄ ιδίαν σε επαφές μας με συναδέλφους, έχουμε 

Α ∆ Ε τ

 

δ

σ

δηλώσει πως όταν πληρωθεί το δίπτυχο 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙ  - ΙΑΦΑΝ ΙΑ σε όλες ου τις 

εκφάνσεις στην Τράπεζά μας, δεν έχουμε 

κανέναν εν οιασμό να παραδώσουμε τα κλειδιά 

των γραφείων μας στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, 

γιατί εκεί ανήκουν, τη δε περιουσία του Συλλόγου 

τον ΣΕΠΕΜΠΤΕ ανέρχεται στο ποσό των 13.000 € -  

και όλοι οι συνάδελφοι να είμαστε ενταγμένοι σε έναν Σύλλογο Εργαζομένων που θα 

πρέπει να υπάρχει. 

μας στα μέλη του - διότι το εφάπαξ 
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 Όταν επομένως θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου της «κάθαρσης» στους κόλπους 

της Εμπορικής Τράπεζας, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε έναν Σύλλογο 

από την ίδια αφετηρία προς τον κοινό σκοπό και στόχο, δηλαδή το συμφέρον του 

εργαζόμενου και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος.  

 Μέχρι τότε όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν του άλλου Συλλόγου να θέτει 

προσκόμματα στην εκδήλωση της συνδικαλιστικής μας δράσης ερειδόμενος τάχα σε 

διατάξεις νόμων, προβαίνοντας στην αλλοίωση του αξιολογικού και σημασιολογικού τους 

περιεχομένου. Τρανό παράδειγμα; Η συμμετοχή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως 

το ζήτημα αναλύεται παραπάνω υπό 2. 

 

 5. Μας κατηγορούν ότι αναπαράγουμε τις ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ και  ΓΣΣΕ.  

 

 Ξεχνούν οι κύριοι του ΣΥΕΤΕ ή καλύτερα για να ακριβολογούμε δεν θέλουν να 

θυμούνται ότι τα τελευταία χρόνια που έχουμε αναλάβει εμείς τη διοίκηση του 

ΣΕΠΕΜΠΤΕ ξεκίνησαν οι συνάδελφοι να μπολιάζονται γόνιμα με τις ενημερώσεις για τα 

τεκταινόμενα στην ΓΣΣΕ, ΕΚΑ, ΟΤΟΕ, δηλαδή για τα συμβαίνοντα στο εργατικό κίνημα 

και τα κλαδικά μας ζητήματα; Μέχρι τότε η ενημέρωση ήταν επιλεκτική σε βάθος και 

έκταση έως και μηδενική ... γιατί άραγε;  

 Ξεχνούν ότι οι ανακοινώσεις τους είναι στείρες χωρίς όραμα και διαμόρφωση 

στόχων μέσω νέων ιδεών και προτάσεων. Στον 

αντίποδα εμείς - συνεπείς στο συνδικαλιστικό 

μας καθήκον - καταπιανόμαστε με ζητήματα που 

προβληματίζουν έντονα τους συναδέλφους. Μέσω 

της ενδελεχούς ανάλυσής τους, ανταλλαγής 

ιδεών και κατάθεσης συγκεκριμένων 

καινοτόμων προτάσεων, που συνάδουν στις 

επιταγές των ημερών και δη των εξελίξεων στο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενεργοποιούμε τους 

συναδέλφους, προκειμένου να σχηματίσουν ορθή κρίση. Όλως ενδεικτικά 

αναφερόμαστε στις ανακοινώσεις μας για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τον οργανισμό 
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προσωπικού, την επιχειρησιακή σύμβαση, το ΤΕΑΠΕΤΕ, την αλλαγή του συστήματος 

προαγωγών, προσλήψεων και μετακινήσεων με απτές ασφαλιστικές δικλείδες 

διασφαλίζουσες πλήρη διαφάνεια και αξιοκρατία και φυσικά τις ανακοινώσεις μας για 

την προκήρυξη τελέσφορων κλαδικών απεργιών, απεργιών δηλαδή που δεν πλήττουν 

επιχειρηματικά την Τράπεζα, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, αλλά που προωθούν 

και δικαιώνουν τα συνδικαλιστικά μας αιτήματα.3 Και φυσικά οι προτάσεις και ιδέες 

μας προκαλούν δυσφορία σε ορισμένους του ΣΥΕΤΕ που επιδίδονται σε συναλλαγές, 

εκβιασμούς και απειλές για να 

«κερδίσουν» συνδικαλιστικά τον 

συνάδελφο. Έχουν μάθει να δρουν 

χτίζοντας σχέσεις εξάρτησης και 

εμείς τους χαλάμε τη μαγιά. Έτσι 

έχουν μάθει να ζουν, να δουλεύουν ... απλοί καθρέφτες της Ελλάδας του σήμερα και 

των πολιτικών της. Φτάσαμε να έχουμε δήθεν ως πολιτικό, συνδικαλιστικό κ.λπ. 

κέλυφος ανθρώπους υποδεέστερούς μας, που όμως ελλείψει ικανοτήτων και 

ενδιαφέροντος για τους «διοικούμενους» έχουν αναπτύξει άλλους μηχανισμούς 

μηχάνευσης και μεθόδευσης για να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα και 

στόχους.   

 

6. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε εκδρομές. 

 

 Οι κύριοι του ΣΥΕΤΕ έχουν το θράσος να επικαλούνται τέτοιες ανακρίβειες και 

ψεύδη ενώ πλειστάκις τα έχουμε ανασχέσει με παράθεση γεγονότων. Ή δεν ξέρουν να 

διαβάζουν, οπότε μόνο οίκτο μπορούν να μας προκαλέσουν λαμβανομένης υπόψη και της 

θέσης τους, είτε σκόπιμα ανακυκλώνουν ψέματα με σκοπό να παραπλανήσουν το 

συνάδελφο, ελλείψει επιχειρημάτων και τεκμηριωμένου λόγου, οπότε και είναι ανάξιοι 

του λειτουργήματός τους. 

 Συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια που έχουμε αναλάβει την διοίκηση του ΣΕΠΕΜΠΤΕ 

δεν έχουμε κάνει ούτε μία εκδρομή. Αυτοί που στο παρελθόν για μικρές περιόδους 

                                                 
3 Οποιοσδήποτε συνάδελφος επιθυμεί να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση του Συλλόγου μας και 
δεν την έχει πρόχειρη, μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία του ΣΕΠΕΜΠΤΕ. 
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επιχείρησαν να «καρπωθούν» ως ιδιοκτησία τους και να εκμεταλλευτούν τον Σύλλογο, 

περιθωριοποιήθηκαν και αποπέμφθηκαν από εμάς πριν κάνουν κακό. Αντιθέτως στον 

ΣΥΕΤΕ ανδρώθηκαν κάποιοι σε «εκδρομικό περιβάλλον» και με την συνταξιοδότησή 

τους ίδρυσαν τουριστικές εταιρείες που ζουν και βασιλεύουν και όχι μόνο ... άφησαν 

δυστυχώς για τον έτερο Σύλλογο και τους συνεχιστές τους σε αυτόν. Ποιος άραγε 

σύλλογος λοιπόν κινδυνεύει να εξελιχθεί δαρβινικά εν τοις πράγμασι, αν δεν έχει 

γίνει ήδη, σε συνδικαλιστικό μόρφωμα; 

 

 Και επειδή η διαφάνεια για το Σύλλογό μας είναι πολυπρισματική και καλύπτει 

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, ακόμη και στο πακέτο καλοκαιρινών διακοπών 

προτείνουμε ξενοδοχεία από τη συμφωνία της ΓΣΣΕ και 

επιδοτούμε με 200 ευρώ κάθε συνάδελφο που συμμετέχει στο εν 

λόγω πρόγραμμα και ο οποίος μας προσκομίζει την απόδειξη 

παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Εσείς κύριοι του ΣΥΕΤΕ τι 

κάνετε, που είναι η διαφάνεια και ποια η αλήθεια; Φέτος γιατί 

δεν προσφέρατε στους συναδέλφους πακέτο καλοκαιρινών 

διακοπών; Μήπως επειδή έχετε συνηθίσει να κάνετε μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα; 

 

 Εμείς όταν διοργανώνουμε την ετήσια γιορτή σε κέντρο διασκεδάσεως όχι μόνο 

επιδοτούμε κάθε μέλος μας με δωρεάν πρόσκληση αλλά κατά μείζονα λόγο τα free του 

κέντρου (μίζα) τα βάζουμε στο ταμείο του Συλλόγου μας, κάτι που αποδεικνύεται από τα 

βιβλία του Ταμείου μας. Εσείς; Εμείς αντικαταστήσαμε για λόγους διαφάνειας αλλά και 

ικανοποίησης των τέκνων των συναδέλφων τα χριστουγεννιάτικα παιδικά δώρα με 

δωροεπιταγές και την έκπτωση που ανέρχεται σε ποσοστό 16% (μίζα) την βάζουμε 

επίσης στο ταμείο του Συλλόγου. Εσείς τι κάνετε μέχρι σήμερα; ∆εν οφείλετε να 

ενημερώσετε τα μέλη σας, ιδίως εν όψει των εκλογών σας; Πόσο μάλλον αν λάβει 

κανείς υπόψην του πως φέτος τα ξεχάσατε τα παιδιά των συναδέλφων - μελών του 

Συλλόγου σας, τα οποία και δεν έλαβαν τα δώρα τους. Αλλά συγχωρέστε μας ... 

ξεχάσαμε πως έχετε συνηθίσει να κάνετε μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα. 
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7. Μας κατηγορούν για μεσιτικά.  

 

 Ως γνωστόν, η βασική διπολική δραστηριοποίηση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας 

του Συλλόγου μας συνίσταται στην εφάπαξ παροχή στα συνταξιοδοτούμενα μέλη και 

στην παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και επιδόματος τοκετού 300,00€ για το 

πρώτο παιδί 300,00€ για το δεύτερο παιδί και 600,00 € για κάθε επόμενο. Για να 

καλύψει τις ως άνω παροχές το Ταμείο έχει αναπτύξει μία εκτεταμένη 

επιχειρηματική δράση, μεταξύ άλλων την πώληση ακινήτων για εξοχική κατοικία, 

προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια και συνεπαγωγικά να δημιουργηθούν αποθεματικά 

για την εκπλήρωση των δύο βασικών αυτών αρμοδιοτήτων του. 

 Σημειωτέον πως το εφάπαξ των συναδέλφων έχει σήμερα ανέλθει στο ποσό 

των 13.000 €, τη στιγμή μάλιστα που η μηνιαία συνδρομή στον Σύλλογό μας είναι 0,8% 

και όχι 1% όπως είναι στον ΣΥΕΤΕ, ήτοι 20% κάτω. 

Επιπροσθέτως με την ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας αυτής 

προσφέρουμε - με τα εχέγγυα του Συλλόγου μας - οικόπεδα σε 

συναδέλφους που ικανοποιούν τις ανάγκες τους, όταν άλλοι - 

ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε εκτός αν 

προκληθούμε - πουλούν αέρα και φούσκες. Και φυσικά όλα αυτά υπό πλήρως διαφανείς 

διαδικασίες οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλους τους συναδέλφους.  

  

8. Μας κατηγορούν ότι παίζουμε με τις διοικήσεις. 

 

 Η απάντησή μας αντλείται μέσα από μία μικρή ανασκόπηση, υπενθυμίζοντας τα 

οικία κακά τους. Να θυμηθούμε ότι στήριζαν αφενός την πώληση της ΙΟΝΙΚΗΣ αφετέρου 

την πολιτική Στουρνάρα για την κατάργηση του άρθρου 5, υπερακονίζοντας με τον τρόπο 

αυτό μία συνδικαλιστική κατάκτηση ετών; Να θυμηθούμε ότι σφύριζαν αδιάφορα 

μπροστά στη δήλωση του Στουρνάρα ότι τα 280 δις. από την πώληση της ΙΟΝΙΚΗΣ 

χάθηκαν στον στρόβιλο του χρηματιστηρίου; Μπορούμε να ξεχάσουμε πως την περίοδο 

που εμείς προτείναμε λύσεις για το ζήτημα του ΤΕΑΠΕΤΕ, εκείνοι είχαν βρει το 

πρόσχημα της αντίθεσής τους με την πώληση της Εμπορικής για να σιωπήσουν προς το 
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φλέγον αυτό ζήτημα; Σημείωση: Μιλάμε για εποχή Προβόπουλου. Η μήπως μπορούμε να 

λησμονήσουμε την αγορά στην οποία προέβη η Εμπορική στις στέπες της Ρωσίας και 

στο θέμα αυτό η σιωπή του ΣΥΕΤΕ ήταν εκκωφαντική; 

 Εμείς δίναμε τον αγώνα μας για να εξευρεθούν λύσεις ενώ κάποιοι το πρωί 

έβαζαν αλυσίδες στις πόρτες, το μεσημέρι κάποια συνεταιράκια τους στις καρέκλες 

της Γ.Σ. και το βράδυ τηρούσαν σιγή ιχθύος στα ουσιαστικά και ακανθώδη 

συνδικαλιστικά θέματα. Και μιας και μιλάμε για ... ψάρια, έχουμε 

έναν προβληματισμό που μας έχει κυριεύσει εδώ και καιρό. Κάποιοι 

συνέτρωγαν το βράδυ με την ∆ιοίκηση. Πείτε και σε μας, βρε παιδιά, 

τι ψάρια τρώγατε? Κάποιοι αριστεροί λένε για αστακούς. Επειδή όμως 

οι καιροί είναι δύσκολοι, μην μας αφήνετε άλλο σε αγωνία ... δεν μας 

ενημερώνετε να ησυχάσουμε και εμείς οι απλοί συνάδελφοι? 

 

9. Λιβελογραφούν αποκαλώντας μας συνδικαλιστικό μόρφωμα  

 

Ο Τόμπρας έφυγε, ο τομπρισμός όμως έμεινε ... Το συνδικαλιστικό ύφος και 

ήθος του ΣΥΕΤΕ μέσω λιβελογραφημάτων γνωστό και γνώριμο. Αυτό όμως που 

εξεγείρει τους συναδέλφους είναι πως τολμούν οι ολίγοι του ΣΥΕΤΕ να υποτιμούν την 

κρίση και νοημοσύνη τους, μην παραθέτοντας κανένα στοιχείο. Εμείς τους προκαλούμε 

να το πράξουν, διαφορετικά να τους παραινέσουμε να σιωπήσουν, καθώς εκτίθενται 

ανεπανόρθωτα και προκαλούν κατ΄ ελάχιστον σαρδόνιο γέλωτα.  

Από την πλευρά μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε εν ολίγοις τους νέους 

συναδέλφους ότι στην Αθήνα έχουμε αποσπασμένο έναν συνάδελφο, τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου μας. ∆ραστηριοποιείται στον ΣΕΠΕΜΠΤΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια, 

ως Γενικός Σύμβουλος στην ΟΤΟΕ, έχει διατελέσει κατά καιρούς στην εκτελεστική 

γραμματεία της ΟΤΟΕ, θέση στην οποία βρίσκεται και σήμερα, κάτι που μπορεί να 

ελεγχθεί και από την επίσημη ηλεκτρονική σελίδα της ΟΤΟΕ. Του έχουν ανατεθεί 

πλέον των δύο γραμματειών της ΟΤΟΕ τις τελευταίες τριετίες, ενώ κατά την τρέχουσα 

τριετία μέχρι το επόμενο συνέδριο του έχει ανατεθεί η Γραμματεία Υγιεινής και 

Ασφάλειας. Πρωτοστατεί μαζί με άλλους συναδέλφους σε όλες τις απεργίες της ΓΣΣΕ, 
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ΟΤΟΕ, ΕΚΑ και όσοι παρευρίσκονται σε αυτές το έχουν διαπιστώσει ιδίοις όμμασι. Ε 

λοιπόν ο πιο πάνω δεν μπορεί να είναι επικεφαλής ενός συνδικαλιστικού μορφώματος.  

  

10. Λίγα για τις ημέρες και έργα του ΣΥΕΤΕ («ιστορία μου αμαρτία μου») 

 

 Ο Σύλλογός μας είναι αμιγώς συνδικαλιστικό όργανο και αυτό συνεπάγεται αν μη 

τι άλλο στο ότι μοναδικός σκοπός του είναι η περιφρούρηση και προαγωγή των 

δικαιωμάτων των συναδέλφων χωρίς ψήγμα διάθεσης ή επιθυμίας συνδιοίκησης. Μας 

ενδιαφέρει καθαρά να θέσουμε και να εμπεδωθούν αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια 

σε όλες τις εκφάνσεις επί του πρακτέου της αξιοκρατίας και διαφάνειας στους κόλπους 

της Εμπορικής Τράπεζας. Γι΄ αυτό δεν έχουμε παρωπίδες, είμαστε ανοικτοί σε ιδέες 

και προτάσεις και προβαίνουμε καθημερινά στην αυτοκριτική μας, ώστε να 

βελτιώνουμε την συνδικαλιστική μας δράση. Εκείνοι δεν πρέπει να προβούν 

τουλάχιστον στην αυτοκάθαρσή τους; Να τους θυμίσουμε τα εξής: 

 Στην Γ.Σ. της 4.12.2010 στελέχη του ΣΥΕΤΕ «πουλούσαν» και «προωθούσαν»  

προαγωγές, απαλλαγές από πειθαρχικά παραπτώματα και άλλα ρουσφέτια και μάλιστα 

αναίσχυντα από μικροφώνου. Μάρτυρες σε αυτό το επικίνδυνο και αξιολύπητο συνάμα 

θέαμα έγιναν όλοι οι συμμετέχοντες στη Γ.Σ. συνάδελφοι.  

 Εδώ και δύο χρόνια έχουμε φέρει στην επιφάνεια, ύστερα από καταγγελίες 

συναδέλφων, το σκάνδαλο του κυλικείου στην Β. Ελλάδα.  Μη ανταποκρινόμενοι οι 

αρμόδιοι της ∆ιοίκησης και οι κύριοι του ΣΥΕΤΕ στις εκκλήσεις του ΣΕΠΕΜΠΤΕ για 

διερεύνηση του ζητήματος αυτού - που μάλιστα έπρεπε να κόπτονται για να χυθεί 

άπλετο φως στην συγκεκριμένη υπόθεση καθώς εμπλέκεται σε αυτήν ο αντιπρόεδρός 

τους - αναγκαστήκαμε να γίνουμε ρεπόρτερ θαρρείς και δεν υφίστανται ελεγκτικοί και 

θεσμικοί μηχανισμοί όχι μόνο για να δρουν προληπτικά στην εμφάνιση τέτοιου είδους 

φαινομένων αλλά και αν παρουσιάζονται να εξαλείφονται με τιμωρία των υπευθύνων. 

Τα γεγονότα και τα στοιχεία που έχουμε προσκομίσει δημοσίως μαρτυρούν πως κάποιος 

- πολύ αριστοτεχνικά ομολογουμένως - βάζει χέρι στην τσέπη μας, παίρνοντας από τους 

συναδέλφους της Β. Ελλάδας στο βάθος μίας πενταετίας πολλές δεκάδες χιλιάδες ΕΥΡΩ.  
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 Το ερώτημα που εγείρεται εν προκειμένω από κάθε συνάδελφο είναι σε ποια 

τσέπη καταλήγουν τα χρήματα αυτά; Μόνο στην τσέπη του κυλικειάρχη; Ποιοι οι θύτες; 

Εδώ όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε πως υπάρχει και μια επιτροπή που ελέγχει - 

υποτίθεται - τα πάντα σχετικώς. Μια επιτροπή των εργαζομένων που από την έρευνά 

μας ήταν τριμελής και κατόπιν συνταξιοδότησης των δύο 

μελών έγινε μονομελής!!! Μένει ένας, πασάς με άρωμα 

Ρωσίας ... καθώς επικρατεί ομερτά γύρω από τα θέματα που 

ελέγχει η επιτροπή, τους μηχανισμούς ελέγχου αλλά και την 

ίδια την επιτροπή. Εδώ λαμβάνει χώρα μία κατάσταση εις 

βάρος των εν ενεργεία συναδέλφων αλλά και συνταξιούχων με βαρύνουσας σημασίας 

αρνητικό ηθικό φορτίο και νομικές πτυχές, μία κατάσταση στην οποία ανιχνεύονται τα 

δακτυλικά αποτυπώματα του Αντιπροέδρου του ΣΥΕΤΕ.  

 Αντί αυτοκάθαρσης όμως στους κόλπους του ΣΥΕΤΕ, με μέτρα προς 

παραδειγματισμό για τον δικτατορίσκο της Β. Ελλάδος, του έδωσαν και άλλον αέρα για 

τη συνέχιση προφανώς του - πολυμήχανου ομολογουμένως - έργου του. Συγκεκριμένα 

σε μια συζήτηση που είχαμε με στέλεχος του ΣΥΕΤΕ, μας είπε πως δεν μπορούν να 

προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης και της κάθαρσης 

στα του οίκου τους διότι ο δικτατορίσκος αυτός «τους φέρνει τα 

κουκιά». Με τη λογική τους αυτή βέβαια τους αντιπροτείναμε πως 

θα είχαν καλύτερα αποτελέσματα εάν επέλεγαν ανθρώπους της 

νύχτας, εφόσον αυτοσκοπός τους είναι η διαγραφή συναδέλφων από 

μέλη του ΣΕΠΕΜΠΤΕ. 

 Όσον αφορά δε τη ∆ιοίκηση, αντί να τιμωρήσει τους θύτες που όχι μόνο 

έκλεβαν τους συναδέλφους αλλά και εξέθεταν την Τράπεζα σε κίνδυνο μεγάλου 

προστίμου και πληγής του κύρους της, τιμώρησε τα θύματα, ήτοι την πλειοψηφία των 

συναδέλφων με το κλείσιμο του κυλικείου. Άφησε κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν τους 

επιτήδειους να οργανώνουν νέα «επιχειρηματικά» σχέδια. 

 Καταγγείλαμε την άδικη έναντι άλλων συναδέλφων προαγωγή του κ. Σταύρου 

Μούκα και εξηγούμε την αδικία. Ο κ. Μούκας είχε διαζευκτικά είτε δικαίωμα 

προαγωγής από την Τράπεζα ως αποσπασμένος συνδικαλιστής στα τέσσερα χρόνια ή 
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δικαίωμα προαγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 10.4 Αντί αυτών των επιλογών, 

παρατύπως και παρανόμως του εδόθη κατ΄ εκλογήν προαγωγή στα τρία χρόνια, 

αφαιρώντας κατά αυτόν τον τρόπο την κατ΄ εκλογήν προαγωγή από έναν συνάδελφο 

πρώτης γραμμής που την εδικαιούτο. Έχουν παρέλθει, συνάδελφοι, 14 μήνες από την 

καταγγελία και φωνή βοώντος εν τη ερήμω τόσο από την ∆ιοίκηση όσο και από τον 

ΣΥΕΤΕ. Άραγε λοιπόν ποιο είναι το συνδικαλιστικό μόρφωμα που βρίσκει έδαφος και 

επεκτείνεται παρασιτικά;  

 

 

 
Στις 7.02.12 στη συγκέντρωση της ΟΤΟΕ στην Πλατεία Συντάγματος 

παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρός μας, 

κ. Π. Σαλεμής, ο οποίος δεν λείπει από καμία 

συνδικαλιστική εκδήλωση, και ο Πρόεδρος του 

ΣΥΕΤΕ, κ. Γ. Κωνσταντινόπουλος. Από 

απόσταση κάποιων μέτρων ο δεύτερος 

εξέφρασε τα παράπονά του στον Πρόεδρό μας 

για το ότι ο απολογισμός δράσης του ΣΕΠΕΜΠΤΕ ήταν εκτενής, συνοδευόμενα - δεν σας 

κρύβουμε - και από σχόλια από τον περίγυρο. Η πρώτη μας αντίδραση ήταν αφενός η 

ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε που αφιέρωσε πολύ από τον πολύτιμο χρόνο του για τον 

απολογισμό μας αφετέρου να του εκφράσουμε την στενοχώρια μας που του 

δημιουργήσαμε άθελά μας έστω και αυτό το μικρό πρόβλημα. Εξ αποτελέσματος όμως η 

συνέχεια διέψευσε τις αγνές προθέσεις των επισημάνσεών του ... 

Συγκεκριμένα πριν από λίγες μέρες ο ΣΥΕΤΕ εξέδωσε τον απολογισμό δράσης 

του. Βέβαια το γεγονός της υπογραφής του μόνο από έναν άνθρωπο επιτάσσει να 

διαφοροποιήσουμε την παραπάνω πρόταση. Για να ακριβολογούμε λοιπόν ο Γεν. 

Γραμματέας ήταν αυτός που εξέδωσε έναν οιονεί απολογισμό δράσης, προκαλώντας 

πολλά, καλοπροαίρετα πάντα από εμάς, σχόλια. Καταρχάς υπογράφει μόνο το καλό παιδί, 

                                                 
4 Όποιος δεν γνωρίζει τον σχετικό συνδικαλιστικό νόμο και το άρθρο 10 του Οργανισμού, ας 
απευθυνθεί σε εμάς για ενημέρωση.  
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γεγονός δυστυχώς που παραπέμπει σε ανάθεση συγγραφής έκθεσης με θέμα «Πως 

πέρασα το καλοκαίρι μου» αγναντεύοντας από το θρανίο - καρέκλα Γ.Γ. Και γιατί το λέμε 

αυτό ...  ∆ιότι διαβάζοντας τον μεγάλο απολογισμό, μεγαλύτερο από τον δικό μας, 

διαπιστώσαμε ότι δεν επρόκειτο για 

απολογισμό παρά για μία έκθεση ιδεών που 

εκτός του ότι ήταν εκτός θέματος, 

κλίματος, κακογραμμένη με αντιγραφές 

παλαιότερων απολογισμών και 

ανακοινώσεων του Συλλόγου, διασπαστική 

και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, 

έβριθε επιπροσθέτως λιβελογραφικών 

στοιχείων ενώ διαχεόταν από ύφος 

υπεροπτικό για τα του οίκου τους και απαξιωτικό για τους νέους συναδέλφους, τους 

οποίους επιθυμούν να ποδηγετήσουν με τρόπους παλαιοσοσιαλιστικούς. Για να λέμε 

λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους, ο απολογισμός του ΣΥΕΤΕ περιορίστηκε σε μία 

πολυσέλιδη έκθεση ιδεών, στην οποία γίνεται μνεία για όλα τα άλλα εκτός από 

απολογισμό δράσης. Το ζήτημα του οποίου η ανάλυση συνάδει σε έναν απολογισμό και 

στο οποίο αναφερθήκαν είναι εκείνο της επιχειρησιακής σύμβασης. Ένα θέμα που με 

τόσο στόμφο εξέθεσαν, πανηγύρισαν. Και να είστε σίγουροι, συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι, πως δεν είχαμε καμία διάθεση να διασκεδάσουμε την γιορτινή τους μέρα 

αλλά είχαν το θράσος να θίξουν την αξιοπρέπειά μας, την κρίση μας, την παιδεία και 

την μόρφωσή μας. Και βέβαια οι περισσότεροι από εμάς τους συνδικαλιστές είμαστε εν 

δυνάμει συνταξιούχοι, οπότε και πάλι δεν θα τους χαλούσαμε, παρά την πρόκλησή τους 

αυτή, την πανηγυρική τους μέρα. Τόλμησαν όμως να «αγγίξουν» και να θίξουν τα νέα 

παιδιά, τα μορφωμένα παιδιά. Ε και αυτό το θράσος δεν μπορεί να προσπεράσει 

«ατιμώρητο».   

Και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, αρχής γενομένης τον περασμένο 

Ιούλιο, οπότε και έλαβε χώρα η καταγγελία των συμβάσεων. Πραγματοποιήθηκε ένα 

ραντεβού ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΕΤΕ και επιστρατεύοντας την τεχνική της όξυνσης οι κύριοι 

του έτερου συλλόγου αποχωρούν και ξεχνούν το θέμα για έξι μήνες, πέραν λίγων 
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ημερών που η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ μαζί με στελέχη του ΣΥΕΤΕ βρισκόταν στη Γαλλία. Αυτές δε τις 

ημέρες κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια και φήμες, ορισμένες από τις οποίες 

επιβεβαιώθηκαν στη συνάντηση ΣΥΕΤΕ -  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Σε επόμενη συνάντησή του με τη 

∆ιοίκηση, ο ΣΥΕΤΕ κατακλυζόμενος από την «επαναστατικότητά» του, αποχώρησε και 

προκαλούμενος από την Τράπεζα προκήρυξε 48ωρη απεργία. Η εν λόγω απεργία 

στέφθηκε, όπως αναμενόταν, από επιτυχία. Άλλωστε η θετική αυτή εξέλιξη ήταν 

μονόδρομος αν συνυπολογίσουμε αφενός πως η απεργία αυτή άγγιζε όλους μας, ακόμη 

και τους νέους συναδέλφους που συνήθως τους έχουμε ξεχασμένους, και αφετέρου 

πως όλοι μας βοηθήσαμε προς την κατεύθυνση αυτή ακόμη και η Τράπεζα (!!!), την 

οποία ο ΣΥΕΤΕ οφείλει να ευχαριστήσει γι΄ αυτό. Η συνδρομή της Τράπεζας συνίστατο 

στο ότι ούτε σκέφτηκε ούτε υλοποίησε επιχειρηματικά απεργοσπαστικά σχέδια και 

οδήγησε με αυτόν τον τρόπο στον θρίαμβο της απεργίας. Κατά τη διάρκεια δε της 

δεύτερης μέρας απεργίας ήρθε και ο από μηχανής θεός και έσωσε κάποιους που είχαν 

ανέβει στο τελευταίο κλαδί του δέντρου της ψευτο-επαναναστατικότητας με την 

κανονισθείσα συνάντηση μεταξύ ΟΤΟΕ - 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΕΤΕ. Φαντάζεστε, 

συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τι θα 

γινόταν αν δεν υποχωρούσε η Τράπεζα 

και δεν έδινε την πολύτιμη σκάλα να 

κατέβει το προεδρείο του ΣΥΕΤΕ από το 

κλαρί; Εμείς οι εργαζόμενοι θα 

βρίσκαμε τον δρόμο μας, αλλά εκείνοι 

θα ήταν ακόμη κρεμασμένοι και θα τους 

έτρωγε το αγιάζι εκεί ψηλά. 

 Στην υπό κρίση συνάντηση προσκαλέστηκαν όλοι ... το Προεδρείο του ΣΥΕΤΕ, 

στελέχη της ΟΤΟΕ πλην του Προέδρου του ΣΕΠΕΜΠΤΕ - Γραμματέα Υγιεινής και 

Ασφάλειας της ΟΤΟΕ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ και κάποιων 

αριστερών παρατάξεων. Συνάδελφοι, εκφράζουν δήθεν φόβους μήπως γίνουμε ∆ούρειοι 

Ίπποι ... υπέρ των εργαζομένων μπορεί. Οι πραγματικοί τους όμως φόβοι αναβλύζουν από 

το να μη συμμετέχουν οι «πληβείοι» γι΄ αυτούς στη συνάντηση για να μη μάθουν οι 
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τελευταίοι, οι πολλοί συνάδελφοι ακόμη και οι ψηφοφόροι τους (άλλωστε δεν τους 

ξεχωρίζουμε αυτούς από τους λοιπούς συναδέλφους, για εμάς είναι όλοι ισότιμοι 

συνάδελφοι) για κάποιο ηθικό τους στίγμα, μην ακουστεί και ειπωθεί κάποια αλήθεια 

που τους «πονάει» και έχουν παρατράγουδα, όπως στη συνάντηση της ΟΤΟΕ - ΣΥΕΤΕ - 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ.  

 Όταν η ΟΤΟΕ επιχείρησε να «στριμώξει» την ∆ιοίκηση, ο κ. Strub 

απάντησε πως εκείνοι από την πλευρά τους τήρησαν ό,τι είχαν συμφωνήσει. 

Προσέθεσε όμως πως αντιθέτως ο Πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ δεν τήρησε τον λόγο του για τον 

Οργανισμό. Όπως καταδεικνύουν τα γεγονότα, όλα είχαν αποφασιστεί από τον ΣΥΕΤΕ πριν 

αποφασίσει η Γ.Σ. στις 4.12.10. Τώρα ενώνονται τα κομμάτια του παζλ και εξηγείται η 

πρεμούρα τους για την έκβαση της απόφασης της Γ.Σ. Τώρα αιτιολογείται γιατί 

επέλεξαν να μετέρχονται μιας πολιτικής εκβιασμών και απειλών στην Γ.Σ. με έντονη 

τη γεύση της Β. Ελλάδος, γιατί συγκεκριμένα ο κ. Μούκας πρωτοστατούσε μαζί με τα 

συνεταιράκια του στην εκτόξευση απειλών, εκβιασμών και «πώληση» προαγωγών και 

μάλιστα από μικροφώνου της Γ.Σ. 

Εμείς αγωνιστήκαμε για τον Οργανισμό και παρότι συμφωνούσαμε στην αλλαγή 

ορισμένων αναγχρονιστικών σημαδιών πάνω του, σε καμία περίπτωση δεν θα 

δεχόμασταν την κατάργησή του. Έρχονται λοιπόν, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, και 

προσπαθούν να μας φλομώσουν στα ψέματα. Πέραν του ότι δεν τιμούν τον λόγο και την 

υπογραφή τους, έχουν διαπράξει, οι κύριοι του ΣΥΕΤΕ, τεραστίων διαστάσεων 

επικίνδυνα λάθη και αντί να δείξουν μεταμέλεια, ζητώντας συγγνώμη, συνεχίζουν το 

καταστροφικό τους έργο σαν οδοστρωτήρες.   

Αλλά ας συνεχίσουμε την ανασκόπησή μας σχετικά με την επιχειρησιακή 

σύμβαση. Αφού τα στελέχη του ΣΥΕΤΕ καλοδέχθηκαν την 

σκάλα σωτηρίας που τους ανύψωσε η διοίκηση της 

Τράπεζας, κατέβηκαν από το κλαρί και όρισαν την 

Τετάρτη 15.02.12 ως ημέρα συνάντησης με την ∆ιοίκηση. 

Και ως δια μαγείας μέσα σε 24 ώρες λύθηκαν όλα τα 

προβλήματα και γκρεμίστηκαν όλα τα εμπόδια που είχαν 

ορθωθεί προς την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύσης. Θριάμβευσε η λογική και 
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καταρτίστηκε συνάμα και η συμφωνία. Ηθικό δίδαγμα; Οκτώ (8) μήνες 

διαπραγματευτικής κυοφορίας δεν ήταν αρκετοί, 24 ώρες όμως με ιδανικές συνθήκες 

θερμότητας και υγρασίας ήταν αρκετές για να «προσεγγιστούν» τα δύο μέρη και να 

ανθίσει μία νέα ημέρα. 

 

Οι φήμες αρχές Γενάρη οργίαζαν σχετικά και έλεγαν πως από τότε είχε 

εξευρεθεί λύση. Κανένας μας όμως δεν τις είχε πιστέψει, υπό το φως της σκέψης πως 

ήταν απλά μία προπαγάνδα, διότι αφενός η ∆ιοίκηση ήταν ανένδοτη στις προτάσεις της 

αφετέρου το Προεδρείο  του ΣΥΕΤΕ πλην των αριστερών παρατάξεων ήταν, όπως 

προείπαμε, στο ύψιστο κλαρί της «επαναστατικότητας» και όπως διαφαινόταν πρακτικά 

δεν υπήρχε κανένα σημείο προσέγγισης, ώστε να υφίσταται ενδεχόμενο κατάληξης σε 

κοινή θέση και επομένως από κοινού υιοθέτησης και κατάρτισης επιχειρησιακής 

σύμβασης. Ο ψεύτης και ο κλέφτης όμως τον πρώτο χρόνο χαίρονται λέει ο σοφός λαός 

μας για να επιβεβαιωθεί και στην περίπτωση αυτή. Φαίνεται πως πάνω στην αγωνία 

τους να θριαμβολογήσουν και να πανηγυρίσουν δεν «επικοινώνησαν» ορθώς το ζήτημα 

προς τα έξω και σπεύδοντας μέσα σε 24 ώρες να πουλήσουν ως κατάκτηση μία 

ληφθείσα από Ιανουαρίου απόφαση, εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα επιβεβαιώνοντας 

κατάφωρα τις κασσάνδρες.  

Έτσι λοιπόν ενώ ο απολογισμός του ΣΥΕΤΕ, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν 

θα έπρεπε να εκτεινόταν πάνω από πέντε αράδες ως προς την επιχειρησιακή 

σύμβαση, γιατί έχει πολλούς λάκκους η φάβα, το καλό παιδί 

επέλεξε να καταγράψει όλη την ρητορική του δεινότητα σε 32 

σελίδες συνολικά έκθεσης ιδεών. Και αναφερόμαστε στο καλό 

παιδί γιατί μόνο αυτό υπογράφει τον απολογισμό δράσης του 

Συλλόγου του. Πρώτη φορά αλήθεια στα χρονικά - ελπίζουμε και τελευταία - υπογράφει 

ένας τον απολογισμό, καθώς υπάρχει γενικό consensus ότι ο απολογισμός είναι ευθύνη 

του ∆.Σ. και εγκρίνεται από την Γ.Σ. Θέλουμε να πιστεύουμε πως στην περίπτωση αυτή 

πρόκειται για μία επιεικώς μωρία του ενός στο συγκεκριμένο ζήτημα και απερισκεψία 

των πολλών, μη θέλοντας να αναλωθούμε σε άλλες σκέψεις. Γιατί τότε θα πρέπει να 

τους απασχολήσουμε με πολλές γραμμές έως και σελίδες. Προς το παρόν το κεφάλαιο 

αυτό κλείνει για εμάς με δύο λέξεις: ΜΩΡΙΑ - ΑΠΕΡΙΣΚΕΨΙΑ. 
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 Και ας εισέλθουμε και σε ένα άλλο ζήτημα που επέτεινε την πρόκληση και 

μας οδήγησε στη διασκέδαση της χαράς και των πανηγυριών τους. Άραγε είναι ποτέ 

δυνατόν σε έναν απολογισμό δράσης να αφιερώνεται μία ολόκληρη σελίδα σε ένα άλλο 

συνδικαλιστικό όργανο; Βέβαια στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε 

καθώς μας αποδεικνύουν για άλλη μία φορά πόσο υπολογίσιμη και «επικίνδυνη» για τα 

«σχέδιά» τους δύναμη είμαστε. Εάν ο σκοπός τους δε ήταν απλώς να κατασκευάσουν 

ένα πολυσέλιδο δημιούργημα, θα μπορούσαν κάλλιστα να αναφερθούν στην Γκόλφω και 

τον λήσταρχο Νταβέλη, εξίσου σχετικά ζητήματα με τον απολογισμό δράσης όπως 

εκείνα που ανέπτυξαν σε αυτόν και το περιεχόμενό τους. Αφού λοιπόν επιλέγουν να 

αιθεροβατούν, να τους προτείνουμε σαν ωραίο θέμα ανάπτυξης εκείνο του ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ, 

που κατά μείζονα λόγο εμφανίζει μεγάλη μεταφορική συνάφεια με τα έργα και της 

ημέρες των συντρόφων τους, τον Γιωργάκη ΓΑΠ και 

με την Ελλάδα του σήμερα. ∆υστυχώς μας 

απέδειξαν πως δεν είναι παρά κακέκτυπα του 

σημερινού Έλληνα που στην καθημερινότητά τους 

έχουν εμφιλοχωρήσει ταπεινά ένστικτα. ... «εμείς 

να σωθούμε και γαία πυρί μιχθήτω». Και αυτό θα 

ήταν σαφώς καταδικαστέο συνδικαλιστικά. Πως πρέπει να χαρακτηρίσουμε όμως το ότι 

κατεβαίνουν και άλλα σκαλοπάτια ηθικής παρακμής θέλοντας, κατά την γνωστή 

παραβολή, να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα?  

Επειδή, όπως προαναφέραμε, τα σχόλιά μας είναι πάντα καλοπροαίρετα - απλά 

επιλέγουμε στην ρίψη λάσπης να απαντούμε με στοιχεία και τεκμηριωμένο λόγο - θα 

θέλαμε να συμβουλεύσουμε τον κατά τα άλλα σωστό συνάδελφο που 

έβαλε την υπογραφή του στον απολογισμό του ΣΥΕΤΕ, να ενημερωθεί 

από τα συντρόφια του για τα τεκταινόμενα, τα έργα και τις ημέρες τους 

πριν πιάσει πένα και χύσει μελάνι, γιατί scripta manent. Επειδή στην 

καρέκλα του Γεν. Γραμματέα οι υποχρεώσεις συνοδεύονται από ευθύνες, η «άγνοια 

νόμου» δεν συγχωρείται. Γι΄ αυτό λοιπόν εάν οι παλιοί του Συλλόγου του δεν τον 

ενημερώνουν, ας έρθει σε εμάς να ακούσει τις αλήθειες. ∆ιότι αν ξαναπροκληθούμε 

θα θυμίσουμε στους συναδέλφους με περισσότερες λεπτομέρειες όλως ενδεικτικά: 
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- Ποιος είχε συνεργασία με την ∆ιοίκηση Προβόπουλου ; 

- Ποιοι διόρισαν τα παιδιά τους, τις ανιψιές τους και τις συμπεθέρες τους ;  

- Ποιοι συνέτρωγαν τα ψάρια τους με την ∆ιοίκηση ; 

- Ποιοι έκαναν πλάτες στην ∆ιοίκηση Στουρνάρα για την κατάργηση του άρθρου 5 και 

για αγορές οικοπέδων στις στέπες της Ρωσίας ; 

- Ποιοι έκαναν πλάτες να πωληθούν αντί πινακίου φακής οι θυγατρικές μας ΙΟΝΙΚΗ και 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τόσες άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις ;  

- Ποιοι τηρούσαν σιγή ιχθύος για το πως και ποιοι κατασπατάλησαν τα έσοδα από τις 

πωλήσεις των ως άνω επιχειρήσεων στα παιχνίδια του χρηματιστηρίου ;  

- Σε ποιες τσέπες πήγαινε και πάει η προμήθεια από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ... 

Γιατί ο καλός συνάδελφος που υπογράφει τον απολογισμό του ΣΥΕΤΕ είχε τέτοιας 

κλίμακας άγνοια που αναρωτήθηκε δημοσίως σχετικά ; 

- Ποιοι είναι πρωταίτιοι και θύτες σκανδάλων από τον οίκο του ;  

- Τους λόγους που ο οίκος του δεν προβαίνει σε αυτοκάθαρση ; 

- Τι ηθικές και νομικές διαστάσεις ενέχουν οι πράξεις του αντιπροέδρου του, του 

οποίου τα δακτυλικά αποτυπώματα εντοπίζονται σε σκάνδαλα, εκβιασμούς και απειλές 

και μάλιστα σε Γ.Σ. και από μικροφώνου ; 

- Ποιο το συνδικαλιστικό και ηθικό ποιόν του αντιπροέδρου του όταν γυρίζει στο δίκτυο 

με τα συνεταιράκια του ως άλλος θίασος τσίρκου και πουλάει φούμαρα και μεταξωτές 

κορδέλες στους συναδέλφους. Εμείς ως Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι δεν αντέχουμε 

τον τουρκικό ζυγό και τον αποτινάξαμε. Θα ανεχτούμε ανθρώπους θεωρούντες εαυτούς 

πασσάδες καθώς και την αυλή τους που έχουν μάθει στην αναρρίχηση περιπαίζοντας, 

ξεγελώντας και πετώντας ξεροκόμματα στους συναδέλφους; Και για αυτούς που 

γνωρίζουν εις βάθος τα της Β. Ελλάδος ... το καλαμπόκη είναι ο πιο αγνός καρπός, όποτε 

όμως έχει απασχολήσει την κοινωνία, αναδύει βρώμα και δυσωδία. Ελπίζουμε να μην 

ασχοληθούμε και εμείς και ξεσκεπάσουμε βόρβορο.5

 

 Συνάδελφοι, τους είχαμε προειδοποιήσει να μην μας προκαλέσουν. Εάν 

επιλέξουν εκ νέου το δρόμο του θράσους και της πρόκλησης - λίαν επιεικώς 

                                                 
5 Οποιοδήποτε ορθογραφικό λάθος έχει γίνει εσκεμμένα. 
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ονομάζουμε κατ΄ αυτόν τον τρόπο τις τεχνικές που μετέρχονται - δεν θα αφήσουμε 

κανένα ερώτημα αναπάντητο. Θα αναφερθούμε εφ΄ όλης της συνδικαλιστικής ύλης και 

επί παντός επιστητού που έχει ηθικές και νομικές διαστάσεις. 

 ∆ύναμή μας το δίκιο, οι καθαρές προτάσεις και φυσικά πάνω από όλα οι 

συνάδελφοι. Όπλα μας η αξιοκρατία, η διαφάνεια. Αναζητούμε πάντα συνομιλητές με 

ίδιους στόχους και εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε συζήτηση και υλοποιούμε κάθε μας 

υπόσχεση. 

 Επισυνάπτουμε δε συμπληρωματικά προς την παρούσα ανακοίνωση την 

συνέντευξη του Προέδρου μας, κ. Π. Σαλεμή στον Τραπεζικό Αγώνα, όπου ανάγλυφα 

σκιαγραφείται η συνδικαλιστική ταυτότητα τόσο του Προέδρου όσο και του Συλλόγου μας. 

 

Υ.Γ. Συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία διασπορά φημών γύρω από το 

ΤΕΑΠΕΤΕ. Κύριοι του Συλλόγου των συνταξιούχων εμείς οι απλοί 

συνάδελφοι οι μη έχοντες κάποια εξέχουσα θέση στα δρώμενα 

του Ταμείου, αλλά που μας αφορούν, πρωτίστως δεν πρέπει να 

ενημερωθούμε σχετικά; Τόσες χιλιάδες οικογένειες 

συνταξιούχων αλλά και εν ενεργεία συναδέλφων, εν δυνάμει συνταξιούχοι, δεν πρέπει 

να πληροφορηθούν τα τεκταινόμενα για ένα ζήτημα τόσο φλέγον και ακανθώδες; Έχετε 

κάτι να κρύψετε ή μήπως έχετε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις στις οποίες δεν 

θέλετε να μας κάνετε κοινωνούς;  

Να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια ή θα την πατήσουμε ως κλασικοί Έλληνες που 

εμπιστευτήκαμε τους εθνοσωτήρες; 
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