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‘Το καραβάνι συνεχίζει, τα σκυλιά ουρλιάζουν’. 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική περίοδο για τους συναδέλφους στην Τράπεζα μας,  με μεγάλη έκπληξη 

λάβαμε στις 12/9, επιστολή διασπαστικής κίνησης από συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας. 

Στην επιστολή αυτή, σε μια καθοδηγούμενη προσπάθεια να δικαιολογήσουν την ενέργεια τους, 

αναφέρονται μεταξύ άλλων στη δήθεν λάθος λειτουργία του συλλόγου, στην ανυπαρξία δημοκρατικών 

διαδικασιών και σε κόκκινες γραμμές. Επιπλέον δηλώνουν πως έκαναν τα πάντα για να αλλάξουν τα 

παραπάνω, χωρίς αποτέλεσμα. 

Κατανοούμε πως η συνδικαλιστική τους απειρία ή η μακροχρόνια απουσία τους από την Τράπεζα σε 

συνδυασμό με την υπέρμετρη φιλοδοξία τους οδήγησε σε λάθος δρόμο. Στο δρόμο της λασπολογίας, της 

αντισυνδικαλιστικής συμπεριφοράς και της εύκολης λύσης. 

Συνάδελφοι της διασπαστικής κίνησης του Συλλόγου μας σας ενημερώνουμε πως οι όποιες διαφωνίες – 

καταγγελίες περί ζητημάτων του Συλλόγου, πρέπει να αποτυπώνονται γραπτώς ή έστω προφορικώς στα ΔΣ, 

στα οποία ουδέποτε υπήρξε ανάλογη αναφορά. 

 

Που ήσασταν?  

 

Γιατί δεν ήρθατε ποτέ στα όργανα του Συλλόγου να αναφέρετε τις διαφωνίες σας και στη συνέχεια να 

ενημερώσουμε το σύνολο των μελών μας? 

 

Η προσπάθεια να δικαιολογήσετε την απόφασή σας με γενικότητες και ανακρίβειες, είναι τουλάχιστον 

πονηρή και επικίνδυνη για τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε. 

Συνάδελφοι της διασπαστικής κίνησης του Συλλόγου μας, η διασφάλιση της εργασίας και οι ζωές των 

συναδέλφων μας δεν είναι παιχνίδι στις προσωπικές κόντρες και τις φιλοδοξίες κανενός. Δεν είναι εργαλείο 

για να υποθάλπετε τη λειτουργία του Συλλόγου, προκειμένου να κερδηθούν προσωπικές συμφωνίες. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Το ακούσαμε και αυτό! 

Ότι θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για ενοποίηση με άλλους συλλόγους. 

Το λένε αυτό στον Πανελλήνιο Σύλλογο, που όπως όλοι γνωρίζουμε, είμαστε ο πρώτος και ο μοναδικός 

σύλλογος στην Τράπεζα που προέρχεται από συνένωση.  

Συνεπώς αερολογίες και υπαινιγμοί για ‘μαγαζάκια’ και ‘καρέκλες’ μάλλον απευθύνονται στους ίδιους τους 

διασπαστές και στο σύλλογο που από εχθές τους φιλοξενεί. 

 

Από τα παραπάνω, εύκολα καταλαβαίνει κανείς τα δόλια κίνητρα των μελών της διασπαστικής κίνησης 

αλλά και του Σωματείου που τους υποδέχεται, το οποίο όπως αποδεικνύεται είχε κρυφή ατζέντα.  
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος όπως όλοι γνωρίζετε, έχει ανταπεξέλθει επιτυχώς σε δύσκολες προκλήσεις 

έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση των μελών του, ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες ένας 

σύλλογος που θυμόμαστε πολύ καλά δεν μας ήθελε στην Τράπεζα του! 

 

Ο Σύλλογός μας είναι ΕΔΩ σήμερα. Έχει παρελθόν και μέλλον!  

Είμαστε όλοι παρόντες όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και έτσι συνεχίζουμε! 

 

Ο Σύλλογος μας αποτελεί ζωντανό κύτταρο της Ομοσπονδίας μας. Πορευόμαστε με τις αξίες του κλάδου. 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας και το Προεδρείο του παραμένουν ως είχε.  Νέα μέλη στο ΔΣ μετά την παραίτηση 

των διασπαστών είναι οι συνάδελφοι Χρήστος Αλεξάκης και Κωνσταντίνος Ριζούλης, τους οποίους και 

καλωσορίζουμε. 

Ότι διαφορετικό ακουστεί είναι καθαρή συκοφαντία και προσπάθεια δημιουργίας άλλοθι για την ανήθικη 

επίθεση που δέχεται το Σωματείο μας.  

 

Δώστε τους την απάντηση που αρμόζει σε διασπαστές! 

 

Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που ασχολούμαστε με τις ανήθικες πρακτικές τόσο των διασπαστών όσο 

και του γνωστού συλλόγου που τους υποδέχεται. Χάρισμα του και καλή επιτυχία! 

 

Σας καλούμε όλους να συνεχίσετε να δείχνετε εμπιστοσύνη στα Όργανα του Συλλόγου και να κλείσετε τα 

αυτιά σας στις επικίνδυνες σειρήνες που έχουν ως γνώμονα μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα. 

Κάθε στιγμή θα είμαστε μαζί σας.  

                 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

 

     Ο Πρόεδρος                         ο Γεν. Γραμματέας 
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