
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepab.gr/


  

 

2 

Συνάδελφοι, 

Πριν χρόνια όταν καλούμασταν να λάβουμε μία απόφαση για το 

ποιον θα υποστηρίξουμε σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής έως και 

των μικρότερων με την ευρεία έννοια πολιτικών 

υπομονάδων, ως αυτές δραστηριοποιούνται στις 

οιεσδήποτε πτυχές της ζωής μας, αναμέναμε, οι 

περισσότεροι από εμάς, να μας αναπτύξουν οι 

«υποψήφιοι» τις ιδέες, το όραμά τους αλλά και το 

πρόγραμμα υλοποίησης αυτών δυστυχώς άνευ ετέρου, 

προκειμένου να αποφανθούμε για το ποιον θα εμπιστευτούμε. 

 Μετά όμως από τον σχεδόν καθημερινό κόλαφο που βιώνουμε τα 

τελευταία χρόνια, προερχόμενος μεταξύ άλλων από την κεντρική πολιτική 

σκηνή και τον συνδικαλισμό, οφείλουμε να είμαστε υποψιασμένοι και να 

μην περιοριζόμαστε στα ακούσματα που λαμβάνουμε από τους 

«υποψηφίους». Θα πρέπει, επομένως, ο καθένας μας, προτού αποφασίσει 

ποιον θα εμπιστευτεί, να γνωρίζει το ποιόν, την πορεία και εν γένει το 

παρελθόν του οιουδήποτε καλείται να υποστηρίξει. Η υποστήριξη 

προαπαιτεί ιδίως στις μέρες μας γνώση και η γνώση είναι απαραίτητη για 

τη διερεύνηση της αλήθειας και του ψέματος στα λόγια εκείνων που 

ζητούν την υποστήριξή μας. Και αυτό διότι σήμερα πληρώνουμε την πίστη 

μας σε ψεύτικες υποσχέσεις που μας έδωσαν χθες. Επομένως εφόσον 

επιβεβαιώσουμε την αλήθεια, την ορθότητα και την υλοποιησιμότητα των 

ιδεών από τις οποίες κάποιος εμφορείται, τότε και μόνον τότε θα πρέπει 

να αποδώσουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και σε όσα εκείνος 

πρεσβεύει. 
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 Στο δια ταύτα λοιπόν συνάδελφοι, ο ΕΝΑΣ εξέδωσε μία 

ανακοίνωση που απευθύνεται στο σύνολο των συναδέλφων της Alpha, 

επομένως και στους συναδέλφους εκείνους που δεν γνωρίζουν το 

αμαρτωλό του παρελθόν. «Επενδύουν» δε στους τελευταίους 

ευελπιστώντας πως ενδύοντας τις ψεύτικες και πλανερές τους υποσχέσεις 

με ένα μανδύα αληθοφάνειας και ηθικοφάνειας θα μπορέσουν να 

υφαρπάξουν εξίσου απατηλά και πλανερά την εμπιστοσύνη τους. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν τούτων, αδήριτη είναι η ανάγκη οι ως άνω συνάδελφοι να γίνουν 

κοινωνοί της γνώσης του παρελθόντος του Συλλόγου ΕΝΑΣ και της 

παρεούλας του και συγκεκριμένα να μάθουν πως: 

 Ήταν καθ΄ όλα εργοδοτικοί. 

 Ασκούσαν συνδιοίκηση με τις εκάστοτε διοικήσεις είτε ήταν 

ελληνικές είτε γαλλική. 

 Εάν κάποιος συνάδελφος δεν ήταν τουλάχιστον αρεστός του 

Συλλόγου αυτού και της παρέας του αυτομάτως δεν κρινόταν 

άξιος προαγωγής. 
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 Οι τοποθετήσεις ελάμβαναν χώρα ως διαγράφονταν από τον 

ΕΝΑΣ. 

 Στις πειθαρχικές διαδικασίες οι εκλεκτοί και οι φίλοι του ΕΝΑΣ 

είχαν το ελεύθερο να τις ορίζουν κατά το δοκούν ενώ εάν 

συνάδελφοι εγκλωβίζονταν με «έξωθεν» παρέμβαση, έβλεπαν 

να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της 

απόλυσης, εκτός και εάν «υπέγραφαν» πιστοποιητικό 

φρονημάτων στον ΕΝΑΣ. 

 Αιτούμενο του ΕΝΑΣ είναι η Alpha να εγκολπώσει το σύστημα 

προαγωγών, τοποθετήσεων και πειθαρχικών διαδικασιών, ως 

αυτά είχαν διαμορφωθεί στην τ. Εμπορική Τράπεζα. Ζητά 

επομένως να διαιωνιστεί ένα διάτρητο και ρουσφετολογικό προς 

ίδιον χαμερπές όφελός του πλέγμα συστημάτων, όπως είχε τεθεί 

στην υπηρεσία της συνδιοίκησής του τόσα χρόνια εξαιτίας του 

οποίου υπέφεραν οι εργαζόμενοι της Τράπεζας πλην της 

κλικαρίας και των κολάκων του. 

 Ο ΕΝΑΣ ζητά να συμμετέχει στα υπερεσιακά συμβούλια 

προτάσσοντας πως το αίτημά του αυτό συνάδει με τις επιταγές 

του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εύλογα λοιπόν διερωτάται 

κανείς τι πολίτευμα είχε, σύμφωνα με εκείνους, η Ελλάδα την 

δεκαετία που πέρασε, όταν στην Εμπορική όχι μόνον δε 

στήριζαν τη συμμετοχή του Επιστημονικού Συλλόγου σε αυτά 

παρά όρθωναν αδιαλείπτως εμπόδια. Ο μέσος συνετός 

άνθρωπος εξάγει, λίαν επιεικώς, το συμπέρασμα πως για τον 

ΕΝΑΣ η δημοκρατία είναι θέμα ερμηνείας και μάλιστα κατά το 

δοκούν και στο μέτρο που η ερμηνεία αυτή εξυπηρετεί τους 

ποταπούς σκοπούς του. 

 Κατά κόρον ο ΕΝΑΣ ζητούσε διαπιστευτήρια παραταξιακά και 

Συλλόγου, για να τεθεί στη συνδικαλιστική υπηρεσία του 

συναδέλφου, που σε κάθε περίπτωση αυτό θα έπρεπε να 

συνιστά χρέος και καθήκον που να απορρέει απόλυτα από τη 

συνδικαλιστική του ιδιότητα. Και αυτό μπορούν να το 

επιβεβαιώσουν οι εκατοντάδες συνάδελφοι που δεν ήταν 

εγγεγραμμένοι στο Σύλλογό τους έως και οι περίπου χίλιοι 

συνάδελφοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σε κανένα 

πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. 
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 Ο ΕΝΑΣ διακαώς επιθυμούσε να δωρίσει στον κ. Στουρνάρα, 

όταν διατελούσε Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής 

Τράπεζας, το άρθρο 5 του Καταστατικού 

του Ταμείου, κάτι που αποσοβήθηκε την 

τελευταία στιγμή από το σύνολο των 

εργαζομένων. Παρά ταύτα η ηγεσία του 

ΕΝΑΣ έχυσε σωρηδόν τα κροκοδείλια 

δάκρυά της για το χαμό του Πατέρα του 

άρθρου 5 και αγωνιστή, Σωτήρη Αντωνίου. 

Το ηθικό φορτίο των πράξεών τους αυτών 

στη κρίση σας συνάδελφοι. 

 Ο Οργανισμός προοριζόταν ως δώρο από τον ΕΝΑΣ στη Διοίκηση 

των Γάλλων και παρότι εκπροσωπούσε τύποις 

το 82% των εργαζομένων και είχε προηγηθεί εκ 

μέρους του η μεγαλύτερη δυνατή 

«συνδικαλιστική» κινητοποίηση στη Γ.Σ. της 

10.12.2010, εν τέλει «ραπίστηκε» πανηγυρικά 

δια της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

εργαζομένων. Ο Γολιάθ του 82% ηττήθηκε, 

λοιπόν, τότε από τον Δαυίδ του 18% των 

εργαζομένων.  

 Σε κάποιο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων ο Γάλλος Διοικητής 

απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ, κ. Κούκο δε δίστασε 

να υπογραμμίσει πως ο Πρόεδρος του Συλλόγου (ενν. του ΕΝΑΣ) 

δεν κράτησε τις υποσχέσεις του περί αλλαγής Οργανισμού 

Προσωπικού. Και παρότι έχουμε αποτυπώσει το γεγονός αυτό 

(όπως άλλωστε και σωρεία άλλων) του οποίου το ηθικό φορτίο 

αφήνουμε να αξιολογηθεί από τους συναδέλφους, ουδέποτε 

λάβαμε απάντηση. 
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 Αλησμόνητες είναι οι δηλώσεις μετανοίας των συναδέλφων 

προς τον ΕΝΑΣ δίχως τις οποίες δεν θα εξασφάλιζαν υπηρεσιακή 

ανέλιξη. Αναίσχυντα δε το φαινόμενο αυτό διατυμπάνιζε ο 

ΕΝΑΣ και μάλιστα στη Γ.Σ. της 10.12.2010 από μικροφώνου, όταν 

επιχειρούσε να ξεπουλήσει τον Οργανισμό στους Γάλλους, με 

αντάλλαγμα ποιο; Να απευθύνεται η Διευθύντρια Ανθρώπινου 

Δυναμικού στο κοινό αναφέροντας να μην πειράξουμε τον 

αγαπημένο της συνδικαλιστή, Κωνσταντινόπουλο ή μήπως αυτό 

είναι το επιστέγασμα σε ένα άνευ προηγουμένου αλισβερίσι; 

 Ζητούν ψήφο εμπιστοσύνης προτάσσοντας δήθεν το συλλογικό 

συμφέρον και την ενότητα των εργαζομένων εκείνοι που εν 

τοις πράγμασι τα υπέσκαπταν με κάθε μέσο και σε καθημερινή 

βάση κάνοντας χρήση μικροκομματικών και ρουσφετολογικών 

μόνο κριτηρίων.  

 Διακηρύττουν προς πάσα κατεύθυνση πως δεν έχουν σκοπό να 

μαντρώσουν τα πρόβατα. Ποιους εννοούν πρόβατα και εάν 

εννοούν όλους εμάς τους συναδέλφους, για ποιο λόγο μας 

συμπεριφέρονταν κατ΄ αυτόν τον τρόπο την τελευταία δεκαετία; 

Ας τους ενημερώσει όμως κάποιος πως ο κλέφτης και ο ψεύτης 

τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και επειδή η γνώση είναι δύναμη, 

όλοι οι συνάδελφοι έχουν αφυπνιστεί από τον λήθαργο που μας 

είχαν ρίξει έστω και πρόσκαιρα. Καμία από τις προσφιλείς 

χαμερπείς τακτικές τους δεν είναι πλέον ικανή να κρατήσει 

δέσμιους τους συναδέλφους, όπως στο παρελθόν. 
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Συνάδελφοι, 

Στο Σύλλογο ΕΝΑΣ, όπως διατρανεί η ιστορία του, δεν μπορούμε να 

εμπιστευτούμε να χτίσει το ένα τούβλο πάνω στο άλλο, πόσο μάλλον να 

εμπιστευτούμε τις εργασιακές μας τύχες στα χέρια του. Και δυστυχώς για 

εκείνους η περίοδος που ο καιροσκοπισμός τους έβρισκε έρεισμα στο 

εργασιακό περιβάλλον έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Πλέον απευθύνονται 

είτε σε συναδέλφους από την τ. Εμπορική που γνωρίζουν πολύ καλά το 

«έργο» επί ημερών του είτε σε συναδέλφους που προέρχονται από τους 

κόλπους της  Alpha Bank που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα πεπραγμένα 

του. Άλλωστε τίποτα δεν μένει κρυφό κάτω από τον ήλιο. Κάποια στιγμή 

όλοι ξεγυμνώνονται μπροστά στο σύνολο των συναδέλφων.  

Παρότι όμως έχουν διαπράξει οι εν λόγω κύριοι βαρύτατα 

εγκλήματα, εξακολουθούν να πιστεύουν πως όχι μόνον θα αποφύγουν τον 

κολασμό τους αλλά και απεγνωσμένα ψάχνουν να βρουν οποιοδήποτε 

σωσίβιο τους επανεντάξει στο τραπέζι της 

εξουσίας, της μοιρασιάς, του ρουσφετιού και της 

συνδιοίκησης. Στην προσπάθεια αυτή δεν 

δίστασαν να χρησιμοποιήσουν ως όχημα τους 

1000 και πλέον εργαζομένους που ζητούσαν 

ένταξη στον Οργανισμό, εμπλέκοντάς τους 

δικαστικά, καίτοι γνώριζαν πως θα απέβαινε η 

δικαστική αυτή εμπλοκή εις βάρος τους. Το δε 

γόρδιο δεσμό που όλως επιμελώς είχε φτιάξει 

ο ΕΝΑΣ προσδοκώντας οφέλη, κατάφερε να 

λύσει η Διοίκηση με τη μικρή επικουρία του 

Συλλόγου μας η οποία συνίστατο στο να 

πείσει τον αντιπροσωπευτικότερο Σύλλογο 

να διεκδικήσει συνδικαλιστικά τα 

δικαιώματα των ως άνω συναδέλφων. Η 

αγωνιστικότητα του Συλλόγου αυτού με το να προβάλλει και 

να επαναθέτει συνεχώς επί τάπητος το εν λόγω ζήτημα στη Διοίκηση είχε 

ως απότοκη συνέπεια την αναγνώριση του γνωσιολογικού υποβάθρου, της 

εργατικότητας και εν γένει των προσόντων των συναδέλφων αυτών 

εντάσσοντάς τους στον Οργανισμό.  
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Συνάδελφοι, 

Θα πρέπει να διδαχθούμε από την ιστορία μας για να μην 

αναγκαστούμε να την ξαναζήσουμε. Δεν υπάρχουν περιθώρια να 

πιστέψουμε, άνευ ετέρου, λόγια παχιά και τακτικές κοπτοραπτικής (π.χ. σε 

επιχειρησιακές συμβάσεις) με πρώτη ύλη παλιά φθαρμένα υλικά που 

οδήγησαν την Εμπορική σε τέλμα. Και επειδή οι συνάδελφοι από τους 

κόλπους της πρώην Εμπορικής Τράπεζας γνωρίζουν πολύ καλά το ποιόν της 

Διοίκησης του ΕΝΑΣ, εκείνος «επενδύει» στους λοιπούς συναδέλφους, 

προβαίνοντας στα σχετικά «συνδικαλιστικά» ανοίγματα ως άλλος 

Δούρειος Ίππος. Στους συναδέλφους αυτούς λοιπόν εφιστούμε την 

προσοχή να είναι υποψιασμένοι, να ρωτήσουν, να διασταυρώσουν πριν 

λάβουν τις αποφάσεις τους.

 



  

 

9 

Όσο δε για τη λάσπη ορισμένων που ισχυρίζονται, ελλείψει 

απαντήσεων στα γεγονότα που εκθέτουμε, πως έχουμε εμμονή με την 

ηγεσία του ΕΝΑΣ, θα περιοριστούμε, 

συνάδελφοι, να σας γνωστοποιήσουμε 

το εξής. Στην ιδέα και μόνο πως ο 

ΕΝΑΣ μπορεί να εγκολπώσει με τις 

απατηλές και πλανερές του μεθόδους 

κάποιους εργαζομένους (είτε λόγω 

άγνοιας είτε λόγω λήθης) πραγματικά 

μας διαπερνάει ρίγος για το αύριο. 

Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί αυτό 

που λέει ο σοφός λαός μας πως όταν 

δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας ή 

δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας 

αναγκαζόμαστε να την ξαναζήσουμε. 

 


