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Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΝ 
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Συνάδελφοι, 

 

 Εδώ και κάποιο καιρό περιρρέουν στην ατμόσφαιρα διάφορες φήμες που 

είτε μιλούν περί αποχώρησης της 

Credit Agricole είτε βαπτίζουν 

την Εμπορική Τράπεζα 

Πηνελόπη που περιτριγυρίζεται 

από μνηστήρες, χωρίς ωστόσο να 

έχουμε κάποια επίσημη 

ενημέρωση από τους ιθύνοντες 

που να διασκεδάζει ή να 

επιβεβαιώνει κάποια από τις φήμες αυτές. Ελλείψει κάποιας επίσημης 

πληροφόρησης συνειδητά δεν προβήκαμε μέχρι στιγμής στην έκδοση κάποιας 

ανακοίνωσης για το όργιο αυτό φημών, την ανοησία ορισμένων και τους εργάτες 

της ανοησίας αυτής ... τους νεροκουβαλητές.  

Εμείς - όπως πάντα - προσπαθήσαμε να μείνουμε και μένουμε ψύχραιμοι 

σε αυτή την ανεξέλεγκτη πλέον διασπορά φημών και αυτό το γνωρίζουν πρώτοι 

από όλους οι τόσοι πολλοί συνάδελφοι που ήρθαν σε επαφή μαζί μας, είτε 

τηλεφωνικά είτε δια ζώσης στα γραφεία μας. Η απάντησή μας ρητή : να 

κρατήσουν μικρό καλάθι γιατί το σενάριο έχει ξαναπαιχτεί με παρεμφερή πλοκή, 

οι θεατές (όλοι εμείς) οι ίδιοι, μικρή αλλαγή στους πρωταγωνιστές και με έναν 

σκηνοθέτη του οποίου το έργο έχει το ίδιο 

τελολογικό πλαίσιο ... τον φόβο και την 

τρομοκρατία και που γνωρίζει πολύ καλά πού 

οδηγούν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που 

προσπαθεί να ενσπείρει στους θεατές. Αν 

και πολυπαιγμένο έπιανε το «έργο» και 

εξακολουθεί να πιάνει, εφόσον πλέον 

εκμεταλλεύονται επιπροσθέτως και το κλίμα 
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ανασφάλειας των συναδέλφων που έχει καλλιεργήσει η εγχώρια και ευρωπαϊκή 

οικονομική συγκυρία.  Επομένως είναι εύλογο οι συνάδελφοι να έχουν καταστεί 

ευάλωτοι από την εν εξελίξει 

διαμορφούμενη κατάσταση στη χώρα μας 

και γενικότερα στην Ευρώπη και 

δικαιολογείται επομένως το γεγονός ότι 

επηρεάζονται από τις διαδιδόμενες φήμες. 

Δεν δικαιολογούνται όμως οι 

νεροκουβαλητές, αυτοί δηλαδή που ενίσχυαν 

και ενισχύουν τις φήμες και όπως λέει ο 

λαός μας έκαναν την τρίχα τριχιά. Και αν 

εμείς δεχθήκαμε τόσες πολλές κλήσεις 

τηλεφωνικές και δια ζώσης εκκλήσεις για 

ενημέρωση, εκείνοι θα πρέπει να δέχθηκαν 

πολλαπλάσιες. Συνεπώς, γνωρίζουν πολύ καλά 

οι συνάδελφοι τι απαντήσεις πήραν και μπορούν να αντιληφθούν και το γιατί. 

Αυτό που ζητάμε είναι υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, προσκήνιο και όχι 

παρασκήνιο. Δεν θα ανεχθούμε άλλο ανθρώπους με προθέσεις 

μαριονετοποίησης.   

 Αφού προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη ψυχραιμία των συναδέλφων για 

τη δική τους υγεία και ηρεμία, αλλά και για το καλό 

της Τράπεζας, ζητήσαμε εν συνεχεία άμεση 

συνάντηση με τη Διοίκηση. Η πρώτη τους 

αντίδραση στην πρωτοβουλία μας αυτή ήταν να 

μας ζητήσουν να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα 

της συνάντησης, λες και η Διοίκηση πρόκειται να 

προβεί σε ιατρική γνωμάτευση έχοντας 

συγκεκριμένη ειδικότητα. Αναλύσαμε στη Διοίκηση 

τη σοβαρότητα της κατάστασης, το όργιο των φημών και τις επιπτώσεις που 

έχει στην ψυχολογία των συναδέλφων - ενόψει και των εγχώριων και εξωχώριων 
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πολιτικοοικονομικών τεκταινομένων - και κατ’ επέκταση στην Τράπεζα. Με απλά 

λόγια υπογραμμίσαμε πως η μη διασκέδαση των 

φημών έχει τρομοκρατήσει τους συναδέλφους, οι 

οποίοι κατά συνέπεια ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 

τις φήμες, με τις όποιες συνεπαγόμενες 

επιπτώσεις για την Τράπεζα. Και μη διανοηθεί 

κανείς να θίξει την επαγγελματικότητα των 

συναδέλφων, όπως κάποιοι τόλμησαν πιο παλιά, μετά 

τα δεινά που έχουν υποστεί από τις τελευταίες 

κυβερνήσεις και την αβεβαιότητα των ημερών. Όλες 

οι παραπάνω αντιδράσεις των συναδέλφων είναι 

απολύτως δικαιολογημένες καθώς έχει εμφιλοχωρήσει μέσα τους η ψυχολογία 

των πολλών, ψυχολογία που επιδεινώνεται από την επιλογή της Διοίκησης να 

μην αποκαταστήσει  τα πράγματα. Μέχρι και οι υποτιθέμενοι μνηστήρες και 

ανταγωνιστές μας πήραν ξεκάθαρη θέση. Η δική μας Διοίκηση τι κάνει; 

 

Πιστεύουμε ακράδαντα πως οι λόγοι διασποράς των φημών αυτών 

εδράζονται σε μία παρωχημένη μικροπολιτική που δεν αξίζει ούτε στην 

Εμπορική του σήμερα ούτε στην  Credit Agricole και ο νοών νοείτω. 

 

Ο σοφός λαός μας λέει πως όποιος λυπάται το καρφί χάνει και το πέταλο. 

Εμείς συμπληρώνουμε πως μερικές φορές χάνει ακόμη και 

το άλογο, διότι οι πληγές που δημιουργούνται είναι  μεγάλες 

και δεν μπορούν να επουλωθούν. 

 

 Συνάδελφοι, μέχρι και αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η 

Διοίκηση δεν μας έχει ορίσει ραντεβού. Κατά τα άλλα μας ήθελαν σαν βιτρίνα 

στα εγκαίνια του καταστήματος στην Βαλαωρίτου, που καλώς έγιναν και πρέπει 

να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, όμως με διαφορετικό τρόπο, ώστε τα κέρδη της 
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Τράπεζας να είναι πολλαπλάσια και οι πελάτες που θα διαβούν την πόρτα επίσης 

πολλαπλάσιοι. 

 

Τελικά, συνάδελφοι, την ενημέρωσή σας θα αναλάβουν 

κάποιοι οι οποίοι με τη στάση τους οδήγησαν πολλούς συναδέλφους 

στη μιζέρια και σε πόρτες που προσφέρουν πρόσκαιρα οφέλη και 

μακροχρόνια δεινά, τα οποία ήδη βιώνουμε. 

 

Υ.Γ.  Μέχρι τώρα υποστηρίζαμε την ιδέα ενός ενιαίου Συλλόγου, εφόσον 

παταχθούν νοσούσες νοοτροπίες, και εμμένουμε σε αυτό 

αλλά μήπως όμως αίτημα των καιρών είναι ο πόλος να 

συνίσταται σε κάτι καινούριο; Συνάδελφοι δεν πρόκειται για 

πρόταση υλοποίησης αλλά για προβληματισμό, εκτός βέβαια 

αν τα καλά παιδιά αφήσουν την τακτική να βλέπουν σημάδια 

στα αστέρια και καπνούς και πάρουν στα χέρια τους την 

πυξίδα. Τότε και μόνο τότε εμείς θα είμαστε μαζί τους. 

 

 

 

 

Ευχές για ένα καλό καλοκαίρι για όλους μας και τις οικογένειές μας. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

 




