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Συνάδελφοι, 

Με αφορμή την από 4.02.2014  λίαν επιεικώς αναίσχυντη 

ανακοίνωση του Συλλόγου του «ΕΝΑΣ», όχι μόνον δικαιούμαστε αλλά 

έχουμε χρέος και καθήκον να 

αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Πρεσβεύουμε 

ακράδαντα την άποψη πως η μειλιχιότητα εν 

γένει ταιριάζει μόνο σε ανθρώπους που 

εμφορούνται από ειλικρινείς και αγνές 

προθέσεις. Αντιθέτως όταν πρόκειται για 

ανθρώπους εκ πεποιθήσεως δόλιους, οι οποίοι 

κάνουν χρήση τεχνικών απατηλών, προκειμένου να διαστρέφουν πλήρως 

την πραγματικότητα, τότε οφείλουμε, ιδίως λόγω της συνδικαλιστικής μας 

ιδιότητας, να αποκαλύψουμε τις πλανερές, απατηλές και εκβιαστικές 

μεθόδους τους, επικαλούμενοι - όπως πάντα - απτά στοιχεία και γεγονότα.  

Συνεπής στην ιστορία της, όπως άλλωστε έχει καταγραφεί κυρίως 

από σωρεία ανακοινώσεών μας και γενικότερα δημοσίου λόγου μας, η 

ηγεσία του «ΕΝΑΣ» καταφεύγει και πάλι στη γνώριμη για εκείνη 

εκβιαστική λογική του «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» 

την οποία μάλιστα κλιμακώνει όλως τυχαίως ενόψει των επικείμενων 

εκλογικών διαδικασιών του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου. Τη 

λασπολογία της την περιβάλλει με το επικαλούμενο από εκείνη «ήθος του 

αγνού συνδικαλιστή», επίκληση απαραίτητη για να καλύψει την έλλειψη 

στοιχείων και να «θεμελιώσει» την ευφάνταστη έκθεση ιδεών της.  
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Γνωστή τοις πάσι αυτή η τακτική … γιατί όσο πιο διεφθαρμένος 

είναι κάποιος τόσο περισσότερο φωνάζει 

λασπολογώντας, για να σβήσει στους εκτός του 

οίκου του κάθε υποψία ηθικής του κατάπτωσης 

και ξεπεσμού. Και μιας και ομιλούν για 

καθρέφτες, ας αντικρίσουν έναν καθρέφτη και 

ας μας πουν τι είδωλο βλέπουν σε αυτόν. Μήπως 

βλέπουν τα πρόσωπα εκείνα που επί μία δεκαετία  

 είχαν τον πρώτο λόγο στις προσλήψεις, επιδιδόμενοι 

μάλιστα κατ΄ εξακολούθηση στην προσφιλή τους τακτική 

των τραμπών (για να μην ξεχνιόμαστε); 

 είχαν τον πρώτο λόγο στις τοποθετήσεις; 

 είχαν τον πρώτο λόγο στις προαγωγές; 

 είχαν τον πρώτο λόγο στις πειθαρχικές διαδικασίες; 

Και σε όλα τα παραπάνω, μη εξαντλητικώς σε έκταση και βάθος 

αναφερόμενα, είχαν αναπτύξει σχετικές αγοραπωλησιακής φύσεως 

διαδικασίες. Μετουσίωναν εν τοις πράγμασι την πραγματική έννοια του 

συνδικαλισμού σε μέσο ωμού εκβιασμού των συναδέλφων, για υφαρπαγή 

όχι μόνο της ψήφου τους αλλά και λήψη αδρών ανταλλαγμάτων εφ΄ όρου 

της υπηρεσιακής τους ζωής. Στο αλισβερίσι δε αυτό, ως όρο υλοποίησης 

των «υποσχέσεών» τους έθεταν τη διαγραφή των συναδέλφων από μέλη 
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του Συλλόγου μας και εγγραφή στο δικό τους, τακτική που μάλιστα 

υιοθετούσαν όχι μόνο προεκλογικά αλλά σε καθημερινή βάση. 

 

Η ηγεσία του «ΕΝΑΣ» δεν δίσταζε να διακηρύττει αφενός από το 

βήμα του συνδικαλιστή τις αρχές και αξίες από τις οποίες 

δήθεν διαπνέεται, αφετέρου να «προστατεύεται» κάτω 

από το μανδύα πλήρους διαπλοκής και συναλλαγής, 

ξεπουλώντας υπόληψη και αξιοπρέπεια χωρίς ίχνος αιδούς. 

Ως άλλοι συνδιοικητές με ελληνικές και γαλλικές 

διοικήσεις, επιδίδονταν στην τέχνη της κοπτοραπτικής και 

όχι μόνο. Αλησμόνητες είναι για παράδειγμα οι επαφές 

τους με τις διοικήσεις εν μέσω μαλακίων και λαβρακίων. 

Μπορεί επίσης κανείς να ξεχάσει πως Γενικός Διευθυντής 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε κοπή πίτας του «ΕΝΑΣ» είχε 

δημόσια αναφέρει «να προσέξετε να μην πειράξει κανείς 

τον αγαπημένο μου συνδικαλιστή, Κωνσταντινόπουλο»; Τέτοιου είδους 

δηλώσεις από διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας προς συνδικαλιστή μόνον 

εμετικές μπορεί να είναι. 
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Συνεπής, λοιπόν, με την ιστορία της σε όρους διαπλοκής, την 

«τέχνη» της οποίας αναντίρρητα κατέχει, η ηγεσία του «ΕΝΑΣ» αποτελεί 

ανεξάντλητη πηγή αυθάδειας, αναίδειας και αναισχυντίας σε καθημερινή 

βάση. Του λόγου του αληθές, ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του «ΕΝΑΣ» 

και σημερινός έφορος είχε το απαράμιλλο θράσος να εισέλθει πρόσφατα 

ωρυόμενος σε κατάστημα της Β. Ελλάδος, ως άλλος 

στρατάρχης, απαξιώνοντας πλήρως τόσο τον 

Διευθυντή του Καταστήματος και τους λοιπούς 

συναδέλφους οι οποίοι προέβαλαν την αντίρρησή τους 

σε μία τέτοιου είδους συμπεριφορά όσο και την 

πελατεία του Καταστήματος. Η συμπεριφορά αυτή όχι 

μόνο δεν συνάδει σε έναν συνδικαλιστή αλλά 

παραβιάζει μέχρι και τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις που 

φέρει κάθε εργαζόμενος στην Τράπεζα, της οποίας 

τα συμφέροντα αντιστρατεύεται τοιουτοτρόπως. 

Τέτοιων μεθόδων δε εκφοβισμού, οι οποίες κατεξοχήν 

αναπτύσσονται από μη υγιή τμήματα του 

κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι με συγκεκριμένη 

οργανωτική δομή, συνεχώς κάνει χρήση η ηγεσία του 

«ΕΝΑΣ» με αμέσως προηγούμενο χρονικά και ευρέως γνωστό παράδειγμα 

του ιδίου ανθρώπου με παρόμοια εκδηλούμενη συμπεριφορά, εκείνο που 

έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2013. Και εάν βέβαια προβαίνουν σε 

τέτοιου είδους πράξεις σήμερα, μπορούμε όλοι να αναλογιστούμε τι 

έπρατταν την εποχή της παντοδυναμίας τους. 

Ο πρώην λοιπόν αντιπρόεδρος του «ΕΝΑΣ» και οι όμοιοί του που 

λειτουργούν ως άλλοι στρατάρχες εκτοξεύοντας απειλές, ώστε να 

«υποτάξουν» τους συναδέλφους κάτω από το πρόσταγμά τους, έχουν την 

απαράμιλλη αναισχυντία να κατηγορούν άλλους για «ρατσιστικές» 

διαθέσεις και πρακτικές. Γνωστή η συνταγή … ο θύτης να κατηγορεί το 

θύμα!  
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Εν προκειμένω, λοιπόν, φωνάζουν ποιοι; 

 Εκείνοι που κατηγοριοποιούσαν τους συναδέλφους με κριτήριο σε 

ποιο Σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι; 

 Εκείνοι που δημιουργούσαν κάστες και όποιος ήταν εκτός της 

κάστας αυτής, θεωρείτο «εχθρός» και έπρεπε να «εξαφανιστεί»; 

 Εκείνοι που μόνο εάν ήσουν χειροκροτητής τους, μπορούσες να 

γίνεις μέλος της κάστας τους; 

 Εκείνοι που εάν αρνιόσουν να εγγραφείς στο Σύλλογό τους, 

αυτομάτως ήσουν για αυτούς ο αράπης, ο εβραίος, το έκτρωμα; 

Ποια χειρότερη μορφή φασισμού υπάρχει; 

 

 Έχουν το θράσος να ομιλούν για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, ποιοι; 

 Εκείνοι που ξεπούλησαν την επιχειρησιακή σύμβαση με το 

επιχειρησιακό επίδομα του 3%; 

 Εκείνοι που προσπάθησαν να δωρίσουν στον τότε Πρόεδρο της 

Εμπορικής Τράπεζας, κ. Γ. Στουρνάρα, το άρθρο 5 του ΤΕΑΠΕΤΕ; 

 Εκείνοι που προσπάθησαν να δωρίσουν στη Γαλλική Διοίκηση τον 

Οργανισμό; 

 Εκείνοι που κρύβονται πίσω από την ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ και δεν 

λειτουργούν ως γνήσιο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο; 
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 Εκείνοι που αυτοκηρύσσονται φορείς συνδικαλιστικών διεκδικήσεων 

περί βελτίωσης των παροχών υγείας στους συναδέλφους, ενώ 

ακόμη και οι πέτρες γνωρίζουν τις αλλαγές που επέφεραν στο 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των συναδέλφων; 

 Συνάδελφοι, για τα παραπάνω και πλείστα άλλα έχουμε προβεί σε 

δημόσια διαβήματα, έχοντας ιδίως εκδώσει σωρεία ανακοινώσεων, στις 

οποίες προσάγουμε και επικαλούμαστε απτά στοιχεία και γεγονότα με 

ενδελεχείς αναλύσεις. Παρά ταύτα είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν 

αναζητηθείσα περαιτέρω σε έκταση και βάθος ενημέρωση. Η ανοχή των 

ψευτών, απατεώνων και συκοφαντών δεν είναι παρά συνέργεια προς το 

δόλιο έργο τους. Ας μην το νομιμοποιήσουμε με κανέναν τρόπο. 

 

 


