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Συνάδελφοι, 

Στις 27.01.2014 έλαβα επιστολή του «ΕΝΑΣ», την οποία και 
επισυνάπτω προς ενημέρωσή σας. Το φαίνεσθαι της υπόψη ανακοίνωσης 
δυστυχώς απέχει έτη φωτός από το είναι της και γι΄ αυτό το λόγο 
δημιουργεί αν μη τι άλλο πολλά ερωτηματικά και προβληματισμούς. Ενώ, 
λοιπόν, οι συντάκτες της φρόντισαν να απευθύνουν μία επιμελημένη στην 
εικόνα της γραφής πρόταση με διάθεση δήθεν συνδικαλιστικής 
συσπείρωσης, η ουσία αυτής πάσχει πανταχόθεν.  

 

Και επειδή πάντα ομιλώ, επικαλούμενος απτά στοιχεία, έρχομαι 
εύλογα όπως ο μέσος συνάδελφος αναγνώστης της επιστολής αυτής 
καταρχήν να αναρωτηθώ, με αφορμή αυτή 

 

 

 

• γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια δεν προέβη ο Σύλλογος αυτός σε 
αντίστοιχο διάβημα; 

• γιατί εμφορούνταν εν  τοις πράγμασι από την άποψη πως παν μη 
μέλος του Συλλόγου τους βάρβαρος; 

• γιατί όρθωναν αδιαλείπτως εμπόδια στη λειτουργία του Συλλόγου 
μας;  
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• γιατί έθεταν βέτο σε κάθε μας ενέργεια, πρόταση ή ιδέα , σε 
βαθμό μάλιστα που ακόμη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της τ. 
Εμπορικής Τράπεζας, όταν εκείνη βρισκόταν υπό τη σκέπη του 
Ομίλου της Credit Agricole, Alan Strub αναγκάστηκε να μας 
παροτρύνει να διεκδικήσουμε δια της δικαστικής οδού τη 
συνδικαλιστική θέση που αρμόζει στο Σύλλογό μας, ώστε να 
ικανοποιήσει ακολούθως τα δίκαια αιτήματά μας; 

• γιατί εκφόβιζαν τους συναδέλφους να μην εγγράφονται στο 
Σύλλογό μας με τον επαπειλούμενο κίνδυνο υπηρεσιακής τους κατ΄ 
ουσίαν δυσμένειας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις 
«υποδείξεις» τους; 

 

 

 

 

 

• γιατί «επιβράβευαν» όσους διαγράφοντο από το Σύλλογό μας, ως 
εκ της θέσεως των συνδιοικητών που κατείχαν ατύπως τα 
τελευταία δέκα χρόνια; 

 

Και βέβαια, εάν προκληθούμε, έχουμε σωρεία καταγγελιών και 
γεγονότων να επικοινωνήσουμε προς περαιτέρω επίρρωση των 
απαντήσεων που αβίαστα απορρέουν από τα παραπάνω ερωτήματά μας, 
πολλά εκ των οποίων γεγονότα ήδη τελούν σε γνώση ή υποψία των 
συναδέλφων, ιδίως δε των παλαιοτέρων. 
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Η επιστολή όμως αυτή γεννά περαιτέρω ερωτήματα τιθέμενη στο 
χωροχρόνο του συνδικαλιστικού γίγνεσθαι, παρελθόντος και παρόντος. 
Συγκεκριμένα: 

• ακόμη και αληθής υποτιθέμενος ο ισχυρισμός πως το 
ενδιαφέρον τους, έστω και όψιμο, είναι ειλικρινές, πώς είναι 
δυνατόν μέσα σε ένα σαββατοκύριακο να έλαβαν την 
επιφοίτηση του αγίου πνεύματος και συνεπώς να άλλαξαν 
κατά 1800 την τακτική τους, ώστε να διαπνέονται πλέον από 
αγνή και καθάρια ενωτική συνδικαλιστική διάθεση; 

• ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως εκείνο της 
επιχειρησιακής σύμβασης, που θίγουν στην επιστολή τους 
δεν θα έπρεπε να έχει τεθεί έγκαιρα στα μέρη που την 
απευθύνουν, στην περίπτωση που πράγματι εμφορούνταν 
από ειλικρινή διάθεση συνασπισμού συνδικαλιστικών 
δυνάμεων στο όνομα της προστασίας του συναδέλφου; 

• ποιοι οι λόγοι που όχι μόνον δεν απηύθυναν την πρόσκλησή τους 
αυτή έγκαιρα αλλά έθεσαν και ασφυκτικό χρονικό περιθώριο για 
την προγραμματισθείσα αυτή συνάντηση1; 

• μήπως αυτές οι 
σπασμωδικές κινήσεις γίνονται στην 
απεγνωσμένη προσπάθειά τους να 
εμφανιστούν ως δημοκράτες, ώστε να 
παρασύρουν τους συναδέλφους ως άλλα 
πρόβατα επί σφαγής για την πλήρωση 
των ευτελών τους σκοπών; 

• ή μήπως διαπνέονται από 
ειλικρινή διάθεση συνδικαλιστικής 
συνεργασίας και επομένως θέτοντας 
αυτά τα χρονικά περιθώρια είναι σε 
θέση να τα ακολουθήσουν με συνέπεια 
και αποτελεσματικότητα, υπερνικώντας 
σε τελική ανάλυση το χρόνο; 
Ερευνητέον, βέβαια, επιστημονικά είναι 
ένα τέτοιου είδους φαινόμενο, σε 

περίπτωση που πράγματι υφίσταται. 

                                                           
1 Η εν λόγω επιστολή σας έφτασε στα χέρια μου στις 27.01.2014 και ώρα 15:02, ήτοι σχεδόν 
στην εκπνοή του εργασιακού ωραρίου. Επομένως, εξαιρεθείσας της ημέρας της 
συνάντησης, καταλείψατε σε εμάς κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο για την προετοιμασία 
συμμετοχής μας σε μία συνδιάσκεψη επί ενός τόσο φλέγοντος ζητήματος. Βέβαια στο 
σημείο αυτό ιδιαίτερη έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός πως ο Σύλλογος «ΕΝΑΣ» έλαβε 
την πρωτοβουλία να λάβει χώρα η συνάντηση αυτή τα μεσάνυχτα, κάτι που δεν είθισται να 
συμβαίνει στο συνδικαλιστικό χώρο. 
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Συνάδελφοι, 

Ο «ΕΝΑΣ» εξακολουθεί να υιοθετεί την πάγια τακτική του, να παίζει 
παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων και ιδίως τώρα, αποδυναμωμένος 
γαρ συνδικαλιστικά, επιχειρεί εναγωνίως να γαντζωθεί από οποιαδήποτε 
λαβή μπορέσει, για να περισώσει ό,τι μπορεί από τα περασμένα μεγαλεία 
της εξουσίας και συνδιοίκησής του. Αλλά και πάλι το όψιμο ενδιαφέρον 
του, παρότι θα ήταν συνδικαλιστικά πλέον ατελέσφορο, θα ήταν και πάλι 

καλοδεχούμενο εάν ήταν γνήσιο και 
ειλικρινές. Δυστυχώς, όμως, η ηγεσία του 
«ΕΝΑΣ» πανικοβλημένη από την απώλεια της 
εξουσίας, μόνο γνήσια και ειλικρινή 
πρόθεση δεν έχει. Του λόγου το αληθές 
αποδεικνύεται και από το ότι απευθύνει την 
εν λόγω πρόσκληση σε ένα Σύλλογο μη 
αναγνωρισμένο καν από την ΟΤΟΕ, στην 
απέλπιδα προσπάθειά του να φανεί προς 
τους συναδέλφους ένας σύλλογος 
δημοκρατικός και λαϊκιστής. Και ας μην 
σπεύσουν να σας παραπλανήσουν με το 
επιχείρημα πως ο Σύλλογος αυτός απαριθμεί 

μόνον τριάντα μέλη και εξ΄ αυτού του λόγου δεν έχει αναγνωριστεί από 
την ΟΤΟΕ, διότι και άλλοι Σύλλογοι με λιγότερα εγγεγραμμένα μέλη στο 
δυναμικό τους έχουν τύχει αναγνώρισης από την ΟΤΟΕ εδώ και πολλά 
χρόνια. Άγνοια νόμου, επίσης, δεν συγχωρείται, σε περίπτωση που την 
επικαλεστούν, πόσο μάλλον εν προκειμένω όταν ο Πρόεδρος του «ΕΝΑΣ» 
είναι Αντιπρόεδρος της ΟΤΟΕ και ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Συλλόγου 
αυτού διατελεί Πρόεδρος του ΙΝΕ-ΟΤΟΕ. Στην αγωνιώδη, με άλλα λόγια, 
προσπάθειά τους να φανούν βασιλικότεροι του βασιλέως, έρχεται η 
αυτοαναίρεσή τους.  

Ως προς το ζήτημα της επιχειρησιακής σύμβασης, το θέμα έχει 
απασχολήσει εμάς όσο και τον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο από το 
Δεκέμβριο του 2012. Άλλωστε όλοι ενθυμούμαστε την εννεάμηνη 
επιχειρησιακή σύμβαση που κατήρτισε παλαιότερα ο «ΕΝΑΣ» με τους 
γάλλους συνεταίρους του βαπτίζοντάς την τότε διετή. Απορίας δε άξιον 
είναι ποιος ο λόγος που εκθειάζουν μία τέτοιου είδους επιχειρησιακή 
σύμβαση, με την οποία απεμπόλησαν το 3% του επιχειρησιακού 
επιδόματος. Και η Διοίκηση της Alpha, παρότι είχε τη δυνατότητα να την 
καταγγείλει από την 31.12.2012, δεν το έπραξε προς όφελος των 
εργαζομένων και συνάμα ο αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος όχι μόνον 
δεν απεμπόλησε το 3%, όπως έπραξε ο «ΕΝΑΣ», αλλά προέβη σε περαιτέρω 
ενέργειες - οιωνούς ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους 
συναδέλφους. Ενδεικτικά όταν για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα 
ξεπουλούσε το δικαίωμα να μην μειώνονται οι αποδοχές των 
εργαζομένων που λαμβάνουν μισθό κάτω των 1.800 € δυνάμει 
επιχειρησιακών ή κλαδικών συμβάσεων, ο αντιπροσωπευτικότερος 



  

 

6 

Σύλλογος έμεινε όρθιος συνδικαλιστικά και όχι μόνο δεν απεμπόλησε το 
δικαίωμα αυτό αλλά καταρτίζοντας την από 7.07.2013 έκτακτη 
επιχειρησιακή σύμβαση, το επέκτεινε ώστε να απολαμβάνουμε και οι 
εργαζόμενοι οι προερχόμενοι από τους κόλπους της Εμπορικής πολλά από 
τα οφέλη που έχουν οι συνάδελφοί μας της Alpha. Εάν, λοιπόν, ο 
αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος είναι εργοδοτικός, όπως τον έχει 
ταμπελοποιήσει στα διαβήματά του ο «ΕΝΑΣ», τότε εμείς τασσόμαστε με 
τους εργοδοτικούς και όχι με τους καταστροφείς των εργαζομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O «ENAΣ», ακόμη, θυμήθηκε τώρα μετά το πέρας των εκλογών του 
το καίριο ζήτημα της επιχειρησιακής σύμβασης. Έως σήμερα ανάλωσε όλη 
τη συνδικαλιστική φαιά ουσία του στο θέμα των εκλογών, οι οποίες 
έλαβαν χώρα κατόπιν παρέλευσης δεκαοκταμήνου από τις προηγούμενες 
(τον Νοέμβριο του 2013), παρακάμπτοντας μάλιστα την απόφαση της 
τελευταίας Γ.Σ. του για διενέργεια εκλογών κάθε τρία έτη (όπου τότε θα 
διενεργούνταν τον Απρίλιο του 2015) αντί δύο ετών. Η απόφαση όμως 
αυτή ουχί μόνον υλοποιήθηκε αλλά καταστρατηγήθηκε απομειώνοντας 
έτι περαιτέρω το μεσολαβούν χρονικό διάστημα ανάμεσα στις εκλογικές 
του διαδικασίες, καθότι η απόφαση αυτή της Γ.Σ. έθετε, βλέπετε, 
προσκόμματα στις ευτελείς φιλοδοξίες της ηγεσίας του «ΕΝΑΣ». 
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Εν κατακλείδι, συνάδελφοι, εάν ο «ΕΝΑΣ» εμφορείται από 
πραγματική ενωτική διάθεση, δεν έχει παρά να συσπειρωθεί γύρω από τον 
αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο, όπως εμείς, ειδάλλως θα τους μείνουν 
μόνον τα ντουβάρια να αντικρίζουν και τα κλειδιά των γραφείων του 
Συλλόγου τους να κρατούν.  Μέχρι σήμερα, άλλωστε, ο 
αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος έχει να επιδείξει πλούσιο 
συνδικαλιστικό έργο, κάτι που προοιωνίζει ένα καλύτερο αύριο για όλους 
εμάς τους συναδέλφους. Τύποις, επομένως, ενωτική διάθεση του «ΕΝΑΣ» 
που να υποσκάπτει στην ουσία κάθε γνήσια συνδικαλιστική προσπάθεια 
και δη με απώτερο σκοπό να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο έχει βρεθεί 
και να εξυπηρετήσει τους χαμερπείς στόχους του δεν είναι ανεκτή στο 
συνδικαλιστικό κίνημα, πόσο μάλλον στη συγκυρία της 
χρηματοοικονομικής ύφεσης. Εάν επιθυμούν δε πραγματικά να 
απαγκιστρωθούν από νοσούσες νοοτροπίες, δεν έχουν παρά να κοιτάξουν 
το καθρέφτη, να ασκήσουν την αυτοκριτική τους, ώστε να 
συνειδητοποιήσουν τα εγκληματικά λάθη που έχουν διαπράξει τα 
τελευταία δέκα έτη και εν τέλει να αυτοκαθαρθούν. Εάν, όμως, δεν 
θέλουν ή δεν μπορούν να εξυγιάνουν τον οίκο τους, ας μην ορθώνουν 
τουλάχιστον εμπόδια στο υγιές τμήμα του συνδικαλισμού, μόνο και μόνο 
για να προσποριστούν ευτελή προσωπικά οφέλη. 

Συνάδελφοι, 

Ο αγώνας δεν μπορεί παρά να έχει μία κατεύθυνση, την προστασία 
του εργαζομένου άνευ ετέρου. Ας πορευτούμε στο δρόμο που ήδη έχουμε 
διαγράψει με πυξίδα την αρχή ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας 
συσπειρωθούμε όλοι, λοιπόν, γύρω από τον αντιπροσωπευτικότερο 
Σύλλογο. 
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