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 Ευτελισμός: Εξοργισμένοι οι εργαζόμενοι στην 

Eurobank από την επαίσχυντη απόφαση του 

Σωματείου Union να «εξαγοράσει» ψήφους στις 

επικείμενες εκλογές του. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Όπως και εσείς, έτσι και εμείς, μείναμε άφωνοι όταν διαβάσαμε την ανακοίνωση του  Σωματείου Union 

233/ 16 -09-2021 και μάλιστα με πρόταση του Προέδρου Σ. Χαρίτου και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

  

Η θέση του Σωματείου Union «διανομή μερίσματος-οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ στα μέλη που θα 

εκπληρώσουν τις εκλογικές τους υποχρεώσεις» ανάγεται σε αλήστου μνήμης εποχές και πρακτικές. Είναι 

απλά μια αδιανόητη συνδικαλιστική στάση. Μια απίστευτη απόπειρα «εξαγοράς» και εκμαυλισμού 

συνειδήσεων για ψηφοθηρικούς λόγους. 

 

Δεχτήκαμε στο Σύλλογό μας εκατοντάδες τηλεφωνήματα εξοργισμένων συναδέλφων για την εν λόγω 

ανακοίνωση η οποία προσβάλλει και απαξιώνει την προσωπικότητά τους. 

 

Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι εν έτει 2021 υπάρχει Σύλλογος που τολμά δημόσια να εξαγοράσει 

συνειδήσεις με αντάλλαγμα τη ψήφο. 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σύλλογος Εργαζομένων  
Eurobank Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
 

 

 2  Σύλλογος Εργαζομένων Eurobank Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου – www.sett.gr – email: syllogos@sett.gr – 211 411 4001-5 fax 211 40 300 20  

 

Δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν.  

Το Σωματείο Union είτε θεωρεί όλους εμάς τους εργαζόμενους, ανήθικους χωρίς αρχές και αξίες, που 

μπορεί να μας εξαγοράσει, είτε αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο με αναχρονιστικές και 

αλαζονικές συμπεριφορές. Προφανώς, η εν λόγω ανακοίνωση με τις φαρδιές πλατιές υπογραφές τους 

αποδεικνύει και τα δύο. 

 

Δυστυχώς, αγαπητοί Συνάδελφοι, αυτό το Σωματείο είναι το αντιπροσωπευτικό στην Τράπεζα. 

Δυστυχώς με αυτές τις λογικές και νοοτροπίες υπογράφει τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις. 

 

Θα περίμενε κανείς, μετά την «τιτανοτεράστια» επιτυχία της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  

όπου μοίρασαν καθρεφτάκια σε ιθαγενείς και φόρτωσαν τα φτυάρια τους με λάσπη προς κάθε «εχθρό», να 

σπεύσουν τα μέλη του Union στις εκλογές  προς επιβράβευση. 

 

Όμως οι πρωτοπόροι συνάδελφοι του αντιπροσωπευτικού σωματείου αποφάσισαν να πέσουν ακόμα πιο 

χαμηλά, «εξαγοράζοντας» τους συναδέλφους για να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στις επικείμενες 

εκλογές του σωματείου Union, εκμηδενίζοντας κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη που 

έχουν στους εργαζόμενους στην Eurobank. 

 

Αφού αντιλαμβάνονται έτσι την ελεύθερη βούληση και τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, φανταστείτε 

συνάδελφοι τη συνδικαλιστική τους δράση στα ζητήματα της προάσπισης των συμφερόντων των 

εργαζόμενων.   

 

Είμαστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι στην Eurobank δε θα ανεχθούν αυτή την προσβολή και τον εξευτελισμό 

και με τη στάση τους θα κρατήσουν ψηλά την αξιοπρέπειά τους. 

 

Είναι σαφές ότι τέτοιες πρακτικές μας οδηγούν δεκαετίες πίσω σε σκοτεινές και διχαστικές εποχές που 

έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

 

Πρακτικές που ευτελίζουν τη συνδικαλιστική δράση και τον ρόλο των συνδικάτων σε θεσμικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Δημιουργούν δε, αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα και στην ανιδιοτελή προσφορά των 
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εκπροσώπων των εργαζομένων. 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 

Εύλογα θα αναρωτηθεί ο συνάδελφος, άλλοι Σύλλογοι στην Τράπεζα δεν δίνουν οικονομικές ενισχύσεις στα 

μέλη τους; Σαφώς και δίνουν, αλλά οι οικονομικές ενισχύσεις των Συλλόγων προς τα μέλη τους, άμεσες ή 

έμμεσες, γίνονται προς όλους χωρίς ανταλλάγματα, δωροδοκίες και ευτελισμούς. 

 

Πλέον πέφτει και το τελευταίο φύλλο συκής, με τη «δωροδοκούμενη» ψήφο εμπιστοσύνης. Ο βασιλιάς 

είναι γυμνός και πάνω στον πανικό του χάνει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας.  

 

Οι εργαζόμενοι στη Eurobank: 

 

Έχουν γνώση και μνήμη για τα τεκταινόμενα  στη Τράπεζα. 

 

Γνωρίζουν ποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τους Συναδέλφους. 

 

Δεν Ξεπουλιούνται και δεν επιτρέπουν ανήθικες πρακτικές. 

  

Όχι αγαπητοί Συνάδελφοι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 

 

Έχουμε αρχές, πιστεύουμε σε αξίες, δρούμε συλλογικά και το αποδεικνύουμε καθημερινά. 

Σας καλούμε, όλοι μαζί, να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια μας, το ρόλο και τη συμβολή της θεσμικής 

συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


