
 

 

 

 

Αζήλα, 18 Ιαλνπαξίνπ 2021 

 

 Ο θύθινο ηεο  ζπλδηθαιηζηηθήο κνπ δηαδξνκήο θαη παξνπζίαο θιείλεη. 

Θέισ λα ζαο αλαθνηλώζσ ηελ απνρώξεζή κνπ, από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

ΟΤΟΕ κεηά από δεθαηέζζεξα νιόθιεξα ρξόληα θαη κεηά από έλαλ καθξύ 

εξγαζηαθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό βίν. 

 Οη ζηηγκέο απηέο είλαη γηα κέλα ζηηγκέο ζπγθίλεζεο αιιά θαη ραξάο θαη 

ηθαλνπνίεζεο.  Είλαη ζηηγκέο πνπ θέξλνπλ ζηε κλήκε κνπ αλακλήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα πξόζσπα, ηνπο αγώλεο, ηηο δηεθδηθήζεηο καο. Παξαιάβακε ηε 

ζθπηάιε από ηνπο παιαηόηεξνπο θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο όισλ καο θαηαθέξακε 

λα θξαηήζνπκε ςειά, αμηόκαρν θαη δπλαηό ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ 

ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 Έλα ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πνπ έρεη γξάςεη ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε ηζηνξία 

ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηεο ρώξαο καο θαη είκαη βέβαηνο όηη ζα ζπλερίζεη 

λα ην θάλεη θαη ηα επόκελα ρξόληα, αληηκεησπίδνληαο κε κηα γεληά άμησλ 

ζπλαδέιθσλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ καο, ηηο πξνθιήζεηο 

κηαο επνρήο πνπ εμειίζζεηαη δπλακηθά θαη απαηηεί λένπο όξνπο θαη ηξόπνπο 

ζπλδηθαιηζηηθώλ δηεθδηθήζεσλ θαη δξάζεο. 

 Δελ ζα απνθύγσ λα πσ όηη ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή κνπ δηαδξνκή ησλ 

πνιιώλ ρξόλσλ, ππήξμαλ ιάζε θαη παξαιήςεηο, γηαηί δελ επηηξέπσ ζηνλ εαπηό 

κνπ, ιόγσ αξρώλ θαη πεπνηζήζεσλ, νύηε ηελ εγσηζηηθή έπαξζε ηνπ αιάζεηνπ 

νύηε ηελ αιαδνλεία. 
 

Θέισ όκσο λα ζαο δηαβεβαηώζσ, απηέο ηηο ζηηγκέο ηνπ πξνζσπηθνύ κνπ 

απνινγηζκνύ, όηη ε δηαδξνκή κνπ, καδί κε ηα ιάζε κνπ, ήηαλ κηα δηαδξνκή 

ζπλεηδεηήο επηινγήο ζηελ ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο Τξάπεδεο, δηαξθνύο 
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πξνζπάζεηαο, ζπλέπεηαο, επζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε όινπο γηα ηελ ππεξάζπηζε 

θαη ηελ δηεύξπλζε ησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ θιάδνπ καο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

απαζρόιεζεο ζηελ πην δύζθνιε ζπγθπξία ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ.   

Αλ ηα θαηάθεξα ή όρη ζα ην θξίλνπλ νη εξγαδόκελνη θαη ε ηζηνξία ηνπ 

θιάδνπ. 

 Σε θάζε πεξίπησζε, αηζζάλνκαη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνο γηαηί είρα ηελ 

κεγάιε ηηκή λα ππεξεηήζσ ηελ ΟΤΟΕ από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ όια απηά ηα 

ρξόληα, πξνζπαζώληαο λα αληαπνθξηζώ κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ζηελ 

εκπηζηνζύλε ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. 

 Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θάζε ζπλάδειθν πξνζσπηθά, εθείλνπο πνπ 

ζπλεξγάζηεθα ζε ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν, εθείλνπο πνπ ζπγθξνύζηεθα πνιηηηθά 

θαη ζπλδηθαιηζηηθά θαη ηέινο, εθείλνπο ηνπο αγαπεκέλνπο θίινπο πνπ είρα ηελ 

ηύρε λα γλσξίζσ θαη λα ζπλδεζώ καδί ηνπο. 

 Δελ ζέισ λα πσ πεξηζζόηεξα, όρη γηαηί ε ζπγθίλεζε απηήο ηεο ζηηγκήο 

δελ κνπ ην επηηξέπεη, αιιά γηαηί ζεσξώ όηη ην πιήξσκα ηνπ ρξόλνπ είλαη γηα 

όινπο καο ε αδπζώπεηε πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο, ηελ νπνία απνδέρνκαη κε 

ραξά θαη επγλσκνζύλε αιιά θαη κε κηα εηιηθξηλή ζπγλώκε ζε όζνπο 

ελδερόκελα ζηελαρώξεζα. 

 Εύρνκαη ζε όινπο εζάο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζε όιεο ηηο Τξάπεδεο, ηνπο 

εθιεγκέλνπο ζηελ ΟΤΟΕ, ηνπο εθιεγκέλνπο ζε όινπο ηνπο Σπιιόγνπο ηνπ 

θιάδνπ καο, ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζηελ ΟΤΟΕ θαη ηνπο θίινπο πνπ γλώξηζα ζε 

όιν ηνλ εξγαζηαθό κνπ βίν, όηη θαιύηεξν γηα ηελ δσή ζαο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ζαο κε ηελ δηαβεβαίσζε όηη δελ ζα ζαο μεράζσ πνηέ. 
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