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Συνάδελφοι, 

∆ιανύουμε ιστορικές στιγμές, υπό τη συγκυρία της χρηματοοικονομικής 

κρίσης. Τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται χαράζουν μία δυσοίωνη προοπτική 

για την ελληνική οικονομία. Στην καθημερινότητα 

των Ελλήνων έχουν παρεισφρήσει πλέον τα 

συναισθήματα του φόβου και της ανασφάλειας για το 

τι μέλλει γενέσθαι και ο μέσος Έλληνας ασφυκτιά 

μέσα στο διάχυτο κλίμα δυσθυμίας. ∆υστυχώς όμως 

οι δυσκολίες αυτές που βιώνουμε δεν είναι το μέγιστο πρόβλημα, όταν μία μερίδα 

ανθρώπων επιχειρεί, εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες, να τραβήξει το χαλί κάτω 

από τα πόδια μας. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πως σε δύσκολες εθνικές ή 

υπερεθνικές στιγμές, πάντα υπάρχει ένας ..«ακατανόμαστος» να παραπλανήσει, 

να παγιδέψει, να αποπροσανατολίσει. Και εμείς, οι καθημερινοί αγωνιστές της 

Εμπορικής Τράπεζας, καλούμαστε να κρατήσουμε τις Θερμοπύλες, να  

εντοπίσουμε τις κακοτοπιές και να τις αποφύγουμε. 

 

Συνάδελφοι, 

Η δύναμή μας βρίσκεται στον εντοπισμό της μίας και μοναδικής 

αλήθειας. Εχθρός μας, δυστυχώς, δεν είναι το ψέμα. Και λέμε δυστυχώς γιατί ένα 

αμιγώς ψέμα γίνεται αμέσως 

αντιληπτό από τον αποδέκτη του και ο 

τελευταίος δεν πέφτει στην παγίδα του. 

Εχθρός μας είναι η αποσιώπηση ή η 

παραποίηση της αλήθειας, 

δυσκολότερα εντοπίσημη και λίαν 

επικίνδυνη, καθώς εμφωλεύει μέσα 

μας ως αλήθεια, χωρίς καμία έγερση αμφιβολίας.  
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Στην αλήθεια μπορεί να προσάψει κανείς πολλές ιδιότητες … ευχάριστη, 

πικρή, σκληρή και τόσες άλλες, είναι όμως μοναδική, μακροπρόθεσμα 

τουλάχιστον ευεργετική, και έχει ένα πρόσωπο. Στον αντίποδα η παραποίησή 

της, ως άλλη λερναία ύδρα, με πολλά πρόσωπα. Και τα πολλά της πρόσωπα 

οφείλονται στις οπτικές γωνίες προσέγγισής της, ανάλογα με τα μικρο – ή 

μεγαλο- συμφέροντα της εκάστοτε ομάδας. Η προσκόλληση λοιπόν της εκάστοτε 

«κάστας» στα θεωρούμενα ως συμφέροντά της την καθιστούν μυωπική και δεν 

μπορεί να δει καθαρά την 

μία και μοναδική αλήθεια. 

Βέβαια ο αντίλογος στα πιο 

πάνω θα μπορούσε να 

υποστηρίξει πως ορισμένοι, 

λόγω λάθους εκτίμησης ή 

άγνοιας, οδηγούνται σε 

λανθασμένη «μετάφραση» 

της αλήθειας, την οποία και 

διαδίδουν. Φυσικά και 

αντιμετωπίζονται με 

επιείκεια, όμως 

διερωτώμεθα στο σημείο 

αυτό. Ενώ διακυβεύεται το 

μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τον 

στροβιλισμό μας γύρω από ένα ψέμα; Γιατί κατ΄ ουσίαν η αποσιώπηση ή 

παραποίηση της αλήθειας, σε μία εποχή έντονης οικονομικής ύφεσης με 

αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, εξισώνεται αν μη τι 

άλλο με ψέμα. 

Η αναζήτηση της αλήθειας είναι πλέον μονόδρομος. Όχι απλά για να 

αποκατασταθεί η γνώση μας περί των τεκταινομένων γύρω μας, αλλά γιατί 

συνιστά την πυξίδα που θα μας δείξει το δρόμο των ορθών επιλογών, για το καλό 
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πρωτίστως όλων εμάς των συναδέλφων. Και η αναζήτησή της περισσότερο 

προσιδιάζει σε κυνήγι τρούφας, καθώς δεν αποκαλύπτεται μπροστά μας. 

Θα πρέπει επιτέλους να απαγκιστρωθούμε από μυωπικές κομματικές 

πεποιθήσεις, μικροσυμφέροντα ομάδων και να καταβάλλουμε όλοι προσπάθειες, ο 

καθένας από το πόστο του, ώστε 

να ληφθούν ορθές αποφάσεις, οι 

οποίες και θα χαράξουν το 

μέλλον μας. ∆εν υπάρχουν 

σωτήρες και δεν νοείται, έχοντας 

βιώσει στο παρελθόν παρόμοιες 

καταστάσεις, να δεχθούμε άλλοι 

να στρώνουν το κρεβάτι το δικό 

μας. Η διαλεκτική σχέση μεταξύ 

των συναδέλφων είναι το κλειδί 

για ένα ευοίωνο μέλλον στον κυοφορούμενο Όμιλο. 

Οφείλουμε ακόμη να διδαχθούμε από την ιστορία μας, γιατί όποιος ξεχνά 

την ιστορία του αναγκάζεται να την ξαναζήσει. Ας ξαναθυμηθούμε τα 

παθήματα των συναδέλφων της 

θυγατρικής μας Ιονικής, οι οποίοι 

παραπλανήθηκαν από μία ομάδα 

αυτόκλητων σωτήρων και εντέλει 

οδηγήθηκαν σε μαρασμό. Μη αποβάλλοντας τον παρωχημένο μανδύα της 

προηγούμενης Τράπεζας οι «σωτήρες» ως νέα Άρεια φυλή εισήλθαν σε μία 

ομάδα εργαζομένων, προκαλώντας - όπως ήταν αναμενόμενο - ένα «ντόμινο» 

αρνητικών αντιδράσεων στα πρόσωπα των ίδιων και όσων τους ακολούθησαν 

τυφλά. Εφόσον οι ίδιοι ακόμη υιοθετούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, 

εξακολουθούν να πιστεύουν πως θα ενσωματωθούν «αναίμακτα» στη νέα τάξη 

πραγμάτων;   
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Και μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης ανασφάλειας, αβεβαιότητας 

και δυσθυμίας κάνει την εμφάνισή της μία 

εξαιρετικά μεν καλογραμμένη έκθεση ιδεών από τον 

έτερο Σύλλογο, εκτός τοπικής και χρονικής συγκυρίας 

δε. Αυτό αποδεικνύει αν μη τι άλλο πως ο συντάκτης 

της θεωρεί ότι οι 4.000 αποδέκτες της είναι εύκολα 

θύματα της προσπάθειας διαβουκόλησής τους, για να 

μην αναφέρουμε την δυσμενέστερη ιδιότητα που 

έχει για όλους εμάς τους εργαζομένους στο μυαλό του. 

Ηλίου φαεινότερο πως το ζευγαράκι (∆ΗΣΥΕ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ) χώρισε και, 

ορμώμενος του διαζυγίου, ο ∆ΗΣΥΕ εξαπολύει μύδρους κατά της ∆ιοίκησης. 

Πάσχει όμως από επιλεκτική αμνησία, ξεχνώντας τις εκατέρωθεν δοσοληψίες 

τους τα τόσα χρόνια που πέρασαν 

και που όλοι εμείς θεωρούσαμε πως 

θα σταματούσαν με την εξαγορά 

της Εμπορικής Τράπεζας από την 

Credit Agricole. Στον αντίποδα 

όμως εκείνοι συνέχισαν, ως άλλη 

∆ιοίκηση, να διανέμουν θέσεις, 

προαγωγές, τοποθετήσεις και το 

χειρότερο; Όλους εμάς τους 

συναδέλφους εξακολουθούν να μας 

θεωρούν τόσο μωρούς που θεωρούν πως μία καλογραμμένη μεν, έκθεση ιδεών 

δε, είναι ικανή να διαγράψει από το μυαλό μας όλα τα παραπάνω και να μας 

πείσει για το πόσο αγγελικά πλασμένοι είναι ως συνδικαλιστές και για τα ταπεινά 

και ανιδιοτελή τους κίνητρα.  
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Συνάδελφοι, 

Αφ ης στιγμής δεν υπάρχει ψήγμα αυτοκριτικής στα ειπωμένα τους, δεν 

παραδέχονται τα σφάλματά τους και δεν ζητούν συγγνώμη για τα πεπραγμένα 

τους από το σύνολο των συναδέλφων, να είστε σίγουροι πως είναι έτοιμοι να 

επαναλάβουν την ίδια τακτική της κλίκας και του κουμπάρου. Ο σοφός λαός μας 

λέει πως εάν ξεχάσεις τι πέρασες, είναι 

προδιαγεγραμμένο να το ξαναπεράσεις. Και εμείς θα 

επιτρέψουμε εκείνους που η ιστορία έχει φέρει στην 

επιφάνεια τα «αμαρτήματά» τους να μας νουθετούν, για 

να ξαναβιώσουμε τα ίδια; ∆ιαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους, 

ποιοι; Εκείνοι που μοίραζαν θέσεις, που βολεύονταν οι 

ίδιοι, οι κουμπάροι και οι οικογένειές τους; Οποία 

ειρωνεία! Όλοι εμείς, πρέπει επί του πρακτέου, να 

απομονώσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα και ανθρώπους που τα καλλιεργούν. 

Άλλωστε ένα πρώτο δυνατό βήμα έγινε στις 10.12.2010, 

όταν όλοι εμείς - οι μη έχοντες και μη κατέχοντες – με 

ανακοινωθέν ποσοστό όχι πάνω από 20%, βάσει των 

αποτελεσμάτων που για άλλη μία φορά μαγειρεύτηκαν 

και καρυκεύτηκαν, καταφέραμε πανηγυρικά να 

διασώσουμε τον υφιστάμενο οργανισμό ως είχε παρά τις 

υποσχέσεις, απειλές και εκβιασμούς που αναίσχυντα 

εκτοξεύονταν μέχρι και από μικροφώνου. Και δεν φτάνει 

αυτό … έρχονται σήμερα ξεδιάντροπα οι θύτες του 

αποπειραθέντος εγκλήματος αυτού, που αποτρέψαμε με 

νύχια και με δόντια, για να καρπωθούν τις κατακτήσεις μας και να καυχώνται για 

τον οργανισμό που έχουμε ως ένας από τους ελάχιστους καλούς που υπάρχουν 

στην Ελλάδα του σήμερα. 
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 Συνάδελφοι, 

Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας όλα τα κακώς κείμενα και να 

παραδεχτούμε πως, όπως όλοι εμείς οι εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας 

διακατεχόμαστε από ανασφάλεια και 

αναμονή για τις εξελίξεις, ενόψει της 

ανάδειξης ενός νέου Ομίλου με 

συνιστώσες την Εμπορική και την 

Alpha Bank, τα ίδια συναισθήματα 

καταλαμβάνουν, ίσως σε μικρότερο 

βαθμό, και τους συναδέλφους της 

Alpha. Εύλογο είναι λοιπόν πως εάν 

εμείς ενδυθούμε συμπεριφορές Άρειας φυλής, σίγουρα οι εργαζόμενοι της Alpha 

θα προβληματιστούν, θα «οχυρωθούν» και θα μας αντιμετωπίσουν ως εισβολείς. 

Ως εκ τούτου, αναζητώντας σε καθημερινή βάση την αλήθεια, θα 

συνειδητοποιήσουμε ποια συμπεριφορά θα πρέπει να υιοθετήσουμε απέναντι 

στις εξελίξεις, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για 

όλους τους συναδέλφους. 

Τότε και μόνο τότε δεν 

έχουμε να φοβηθούμε 

τίποτα. «Ας μην κοιτάμε 

πίσω με θυμό, ούτε 

μπροστά με φόβο, αλλά γύρω με επίγνωση». Εμείς, ως Επιστημονικός Σύλλογος, 

πιστεύουμε ακράδαντα πως φόβο πρέπει να διακατέχει μόνο τους φυγόπονους, 

τους κλέφτες και τους απατεώνες. Σίγουρα πρόκειται για μία πολύ μικρή μερίδα 

συναδέλφων, δεν παύει μολοταύτα να υφίσταται. Οι λοιποί όμως δεν έχουμε να 

φοβηθούμε τίποτα, αρκεί να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάναμε μέχρι 

σήμερα και να δηλώνουμε το «παρών» στα καθημερινά τεκταινόμενα, ώστε να 

μην γίνουμε έρμαια των παραποιητών της αλήθειας, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή 

και εσκεμμένα καμία φορά. 
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Συνάδελφοι, 

Όσον αφορά την πρόσφατη απεργία, δεδομένης της έκδοσης σχετικής 

ανακοίνωσής μας την παραμονή της, δε θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτή. 

Θα αρκεστούμε μόνο να τονίσουμε πως η ως άνω ανακοίνωση εκδόθηκε παρά 

τη δημιουργία συγκυριών από ορισμένους που υπέσκαπταν την συγγραφή και 

εμφάνισή της, καθώς επιδίωκαν να θέσουν προσκόμματα στην επικοινωνία των 

απόψεών μας προς τους συναδέλφους. Παρά δε το γεγονός πως η επίσημη 

ενημέρωση από τη ∆ιοίκηση έλαβε χώρα την παραμονή της απεργίας, και 

μάλιστα με ώρα έναρξης της συνάντησης τις 13:00, προβήκαμε στην έκδοση 

της ανακοίνωσης ευθύς αμέσως μετά, λαμβάνοντας θετικά σχόλια από όλους 

εσάς. Στο σημείο αυτό αισθανόμαστε 

ειλικρινά την ανάγκη να σας 

εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για 

την δική σας μέθεξη και σύμπραξη 

στο Σύλλογό μας, που συνιστά εκ των 

ων ουκ άνευ για τη δράση μας και μας 

δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον 

αγώνα μας με μεγαλύτερο ζήλο. 

Σημειωτέον, στην περίπτωση που 

κάποιοι συνάδελφοι δεν διάβασαν, για 

κάποιο λόγο, την ανακοίνωσή μας 

αυτή, θα μπορούσαν να τη διατρέξουν, γιατί συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για 

την εξεύρεση της αλήθειας, που είναι τόσο πολύτιμη ανάμεσα στις εκτενώς 

διαδιδόμενες φημολογίες και ψέματα.  
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Συνάδελφοι, 

Στις 20.10.2012 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση. Εμείς, ως 

Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, τασσόμαστε υπέρ του θεσμού αυτού, αλλά 

παράλληλα πιστεύουμε ακλόνητα πως επιδέχεται πολλών αλλαγών, προκειμένου 

να ανταποκρίνεται εν τοις πράγμασι στην αιτιολογική βάση εισαγωγής του. 

Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να λαμβάνει χώρα 

συχνότερα, να είναι δε προσανατολισμένη προς συγκεκριμένο τελολογικό 

πλαίσιο, που δεν είναι άλλο από την ανταλλαγή απόψεων, αναζήτηση της 

αλήθειας και ψήφιση κάποιων αποφάσεων. Και τι εννοούμε με αυτά: 

 

 Αποφάσεις 

 

 Βέβαια, εν αναμονή συμφωνίας μεταξύ Εμπορικής Τράπεζας και Alpha 

Bank, προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για λήψη αποφάσεων με 

συνδικαλιστική χροιά και ορθώς η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης δεν έθεσε 

τέτοιου είδους θέμα.  

 

 Αναζήτηση της Αλήθειας 

 Ποια αναζήτηση της αλήθειας, άραγε, τη στιγμή που τα γνωστά – άγνωστα 

«παπαγαλάκια» έχουν τρομοκρατήσει, ιδίως το τελευταίο εικοσαήμερο, τους 

συναδέλφους, κυρίως του ∆ικτύου; Μάλιστα 

«δηλητηρίασαν» σε τέτοιο βαθμό τους συναδέλφους, που 

χρειάστηκε η επιστράτευση, στη Γενική Συνέλευση, του 

Προέδρου της ΟΤΟΕ, για την αποκατάσταση των 

πραγμάτων. Παρά όμως την πολύτιμη επικουρία του και 

τις φιλότιμες προσπάθειές του, το κλίμα δεν 

αντιστράφηκε, γεγονός που καταδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο την ύπαρξη 
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του «ακατανόμαστου» και της διεισδυτικότητας του αποδοκιμαστέου και 

αποκρουστικού έργου του. 

 Ανταλλαγή απόψεων 

Το διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας, ρευστότητας που τροφοδότησαν, 

ενισχύοντάς το με καλλιέργεια φόβου και τρόμου, οι 

περιπλανώμενοι «ακατανόμαστοι» της Εμπορικής, δεν 

άφησε ζωτικό χώρο για ανάπτυξη και ανταλλαγή 

απόψεων. Τα ψυχικά αποθέματα των συναδέλφων 

στερεύουν και το κλειδί του μέλλοντος, η επικοινωνία 

μεταξύ μας, φαίνεται να εγκαταλείπεται. 

 

Συνάδελφοι, 

Ενώ κρίνεται το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, και υπό την 

παγκόσμια και εθνική οικονομική ύφεση, ακόμη – ακόμη και η επιβίωση 

ορισμένων οικογενειών, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη διαιώνιση μίας 

διαβρωτικής κατάστασης. Και να είστε σίγουροι πως όταν σηκώσουμε το 

ανάστημά μας, θα έλθουν πολλές επιτυχίες, ακολουθώντας το παράδειγμα της 

Γενικής Συνέλευσης της 10ης ∆εκεμβρίου του 2010.  

Κάποιοι ως τώρα είχαν βρει τον τρόπο να μένουν στις καρέκλες τους 

ανεξάρτητα από τη βούληση των 4.000 συναδέλφων. ∆εν 

ήρθε επιτέλους η ώρα, συνάδελφοι, να διορθώσουμε τα κακώς 

κείμενα; Και όχι μόνο για να διασφαλίσουμε τη θέση εργασίας 

μας, αλλά για να διασφαλίσουμε το μέλλον της οικογένειάς 

μας, των παιδιών μας. Προς το παρόν ας κρατήσουν αυτοί τις 

θέσεις τους, αλλά εμείς έχουμε χρέος να λάβουμε ορθές 

αποφάσεις, διότι αυτές θα μας σώσουν και όχι οι «σωτήρες» των τελευταίων 

είκοσι ετών. 
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Είθε γίνει σήμερα η αρχή του τέλους για τα όσα βιώνουμε, με την 

ανάληψη της τύχης στα χέρια μας. 

 Όχι άλλοι αυτόκλητοι σωτήρες 

 Όχι εξυπηρέτηση των μικροσυμφερόντων ορισμένων που σπέρνουν διχόνοια 

με τους συναδέλφους της Alpha για να προσπορίσουν προσωπικά οφέλη 

 Όλοι στον κοινό αγώνα 

 

 Ναι σε μία αρμονική συνύπαρξη με τους συναδέλφους της Alpha, για το καλό 

όλων μας 

 Ναι στην ένταξη σε έναν όχι άγνωστο αλλά οργανωμένο Όμιλο 

 Ναι στους ανοιχτούς ορίζοντες και στην ειλικρινή διάθεση, όχι στο φόβο, 

προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προσκόμματα και προβλήματα, ενόψει του νέου 

Ομίλου 

 Ναι στην εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ναι στην αυτοπεποίθηση, ναι 

στην με παρρησία υποστήριξη των απόψεών μας, ως απόρροια όμως πάντα του 

γνώθι σ΄ εαυτόν και της ανεύρεσης της αλήθειας 

Υ.Γ. 1 Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε εκφράσει την άποψή μας υπέρ της ύπαρξης 

ενός Συλλόγου, υπό την αίρεση ισχύος του διπόλου 

διαφάνειας – αξιοκρατίας  στον τρόπο 

αντιμετώπισης των εργαζομένων, στις 

εργασιακές σχέσεις, προαγωγές, τοποθετήσεις 

κ.λπ. Ουκ ολίγες φορές έχουμε επικοινωνήσει την 

άποψή μας αυτή είτε προφορικά είτε γραπτά και 

εξακολουθούμε να την στηρίζουμε, θέτοντας στη διάθεση της ∆ιοίκησης τα 

κλειδιά του γραφείου μας – όπου και ανήκουν – στην περίπτωση που πληρωθεί η 

αίρεση αυτή. Τώρα όμως που εισερχόμαστε σε μία νέα τροχιά – νέο Όμιλο και 

πλέον ο ΣΥΕΤΕ δεν κατέχει την δύναμη του πρώτου, είναι αποφασιστικής 

σημασίας για τη συνδικαλιστική θωράκιση των συναδέλφων, να μεταφέρει τις 

τοποθετήσεις του επί του κρίσιμου αυτού θέματος. 
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Υ.Γ. 2  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας προέρχεται από μία Αμερικανική Τράπεζα, η 

οποία την δεκαετία του 1980 απεχώρησε από την Ελλάδα. Το δε προσωπικό, στην  

 συντριπτική πλειοψηφία του, παρέμεινε εντός συνόρων και πιο συγκεκριμένα 

διοχετεύτηκε στην Εμπορική Τράπεζα. Τα ως άνω τα αναφέρουμε, προκειμένου 

να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι πως ο Σύλλογός μας φέρει ιδίαν γνώση περί 

εξαγορών, συγχωνεύσεων και λοιπών ανακατατάξεων και αναδιανομών μεταξύ 

τραπεζικών σχημάτων όπως και περί ψυχολογίας των εργαζομένων ένθεν και 

ένθεν. 

Υ.Γ. 3 Ο όρος «ακατανόμαστος» δεν επιλέγεται τυχαία. Αντ΄ αυτού  έχουμε στο 

μυαλό μας μία άλλη ιδιότητα, που σκοπίμως δεν αναφέρεται, γιατί οι 

«ακατανόμαστοι» θα μετέρχονταν της γνωστής τακτικής τους να μεταφέρουν 

τη συζήτηση από το μείζον (δάσος) στο έλασσον (δέντρο), που είναι η χρήση 

μίας ιδιότητας. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να δώσουμε σε αυτούς τους ολίγους, 

που μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, ούτε καν αυτή την ευχέρεια. 
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