
 
  

 

 

 

Αθήνα, 19/11/2021 

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΨΗΦΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ 
 

______________________________________________________________________________________ 

Προχωράμε χωρίς συμβιβασμούς 

τιμώντας την ιστορία μας 
 

Το φθαρμένο κατεστημένο του χθες 

δεν μπορεί να γίνει νέο 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Τις επόμενες μέρες καλούμαστε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης να προσέλθουμε στις 

κάλπες για να εκλέξουμε τη νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, που θα διαχειριστεί τα ζητήματα της 

Υγείας μας για τα επόμενα τρία χρόνια. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ΤΥΠΕΤ δεν αποτελεί απλώς έναν φορέα Υγείας για εμάς τους 

ασφαλισμένους, αλλά πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές μονάδες της 

χώρας, εάν λάβουμε υπόψη τα οικονομικά μεγέθη και τους 500 και πλέον εργαζόμενους 

που απασχολούνται στις δομές του. 

Κατά συνέπεια, η ψήφος μας στις εκλογές αποκτά κρίσιμη σημασία. 

Η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση είναι ευθύνη όλων όσοι ενδιαφέρονται 

πραγματικά για το μέλλον του ΤΥΠΕΤ μακριά από μεγαλοστομίες, λαϊκισμούς, αθλιότητες, 

σπίλωση στελεχών και ανεύθυνες υποσχέσεις, που υπονομεύουν τον θεσμό του ΤΥΠΕΤ, τις 

δομές και τη λειτουργία του. 

Οι εργαζόμενοι απαιτούν να γνωρίζουν όλη την αλήθεια.  

Ιδιαίτερα, πρέπει να γνωρίζουν για κάποιους δήθεν «όψιμους σωτήρες» του ΤΥΠΕΤ που 

εμφανίζονται τάχα ως αμόλυντοι και καθαροί, καταγγέλλουν τους πάντες και τα πάντα και 

εμφανίζουν μια τραγική εικόνα για το ΤΥΠΕΤ, ελπίζοντας ότι έτσι θα πάρουν κάποιες 

ψήφους για να εκλεγούν ως σύμβουλοι στο νέο Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ. Δυστυχώς για αυτούς, 

γνωριζόμαστε όλοι στην Εθνική. 

 



 

Έτσι, επιγραμματικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τα εξής: 

Για την παράταξη «Μπροστά για τον Συνάδελφο» 

• Ο κ. Πούπκος είχε ξαναδιασπάσει τη ΔΗΣΥΕ το 2011 και είχε δημιουργήσει τη 

«ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» συμμετέχοντας στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ το 2011 και στις εκλογές του 

ΣΥΕΤΕ το 2012. Μαζί με τον ΣΥΤΑΤΕ και τότε. 

Τα ίδια ακριβώς έλεγε και τότε! Σαν να μην πέρασε μια μέρα! 

 

• Μιλάει για «αφωνία» της ΔΗΣΥΕ, αλλά η δική μας αποτελεσματική διεκδίκηση είναι 

αυτή που έφερε στο ΤΥΠΕΤ € 27 εκ. ως στήριξη από την Τράπεζα. Υπάρχει κανείς άλλος 

που μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει διεκδικήσει και πετύχει να εισφέρει στο ΤΥΠΕΤ έστω 

ένα (1) ευρώ;  

 

• Μιλάει για «ανίερη συμμαχία» ΔΗΣΥΕ - Ανοιχτής Γραμμής, αλλά ας μας απαντήσει: 

➢ Γιατί παρέμενε επί 10 χρόνια Αντιπρόεδρος και ψήφιζε «με τα δύο χέρια» τις 

αποφάσεις του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ μαζί με την «Ανοιχτή Γραμμή»; Γιατί λοιπόν δεν 

παραιτούνταν όλα αυτά τα χρόνια, αφού διαφωνούσε;  

Ποιος είχε τελικά αποκτήσει «αφωνία» για την καρέκλα; 

 

• Μας λέει ότι «Μπαίνει μπροστά για το ΤΥΠΕΤ», με ποιους όμως ακριβώς; 

➢ Με «μπροστάρη» επικεφαλής κάποιον, o οποίος αγνοεί τι σημαίνει απεργία, 

διεκδίκηση, αγώνας εδώ και δεκαετίες; Με τον κ. Χάρη Τζούλη, ο οποίος έχει να 

απεργήσει από το 1994, θα «διεκδικήσει αγωνιστικά» από την Εθνική Τράπεζα; 

➢ Και με ποια ομάδα θα το κάνει; Προφανώς με τους 40 υποψήφιους από το 

φυλλάδιο του ψηφοδελτίου, θα σκεφτόταν κάποιος καλοπροαίρετος! Όχι! Σας 

παραπλανεί! Βρήκε κάτι πιο πονηρό: έκρυψε τεχνηέντως τα πρόσωπά τους στο 

φυλλάδιο του και έβαλε στην θέση τους 48 προσωπογραφίες από μοντέλα 

εμπορικής διαφήμισης. Είναι όλοι τους ηθοποιοί! Για να εμφανίζει ότι δήθεν είναι 

μια παράταξη νέων! Τέτοια αλλαγή νοοτροπίας θέλει να φέρει. Τη νοοτροπία της 

παραπλάνησης και της εξαπάτησης των συναδέλφων! Η ΔΗΣΥΕ δεν διαχωρίζει 

ηλικιακά τους εργαζόμενους, αλλά καταντάει αστείο ο κ. Πούπκος να παριστάνει 

εδώ και δεκαετίες τον «νέο», σαν τον «Τρελοπενηντάρη» του παλιού ελληνικού 

κινηματογράφου. 

 

• Μας λένε ότι ενδιαφέρονται για το ΤΥΠΕΤ. 

Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον τους που δεν μπήκαν καν στον κόπο -έστω ένας από 

την Παράταξή τους- να τοποθετηθούν στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ. Ήρθαν, 

ψήφισαν, έφυγαν. Για την ουσία της Γ.Σ. ούτε λόγος. Αυτούς θα εμπιστευτείτε για τη 

φροντίδα της Υγείας της δικής σας και των οικογενειών σας; 



 

 

Για τον ΣΥΤΑΤΕ: (Σύλλογος Ταμειακών-Τεχνικών) 

Από τότε που καταργήθηκε ο συγκεκριμένος κλάδος στην Εθνική Τράπεζα χάθηκε και η 

ταυτότητά του. Μεταμορφώνεται συνεχώς και εμφανίζεται: 

➢ πότε ως Σύλλογος…  

➢ πότε ως Παράταξη…  

➢ πότε και ως Σύλλογος και ως Παράταξη (δύο σε ένα)…  

➢ πότε ως «συμμαχία» με διάφορά σήματα και χρώματα (τρία σε ένα)…  

➢ Τώρα κατεβαίνουν μαζί με τη «ΔΑΚΕ – ΣΥΤΑΤΕ» στην Αθήνα και μαζί με τον «Μπροστά» 

στην Περιφέρεια. Και μαζί με τον ΣΕΠΕΤΕ… 

Δεν μπορούμε πλέον να τον παρακολουθήσουμε. Αύριο κανείς δεν ξέρει πως θα 

εμφανιστεί ξανά… Καλή τύχη μέχρι την επόμενη εμφάνιση. 

 

Για τον ΣΕΠΕΤΕ: (Σύλλογος «Επιστημονικού» Προσωπικού) 

Πρόκειται για μια «γραφική περίπτωση» ενός παρωχημένου συλλόγου, που ενώ ζητάει την 

ψήφο σας για το ΤΥΠΕΤ, παράλληλα προωθεί -στις ίδιες περιοδείες (!)- ιδιωτικό 

ασφαλιστήριο που υπονομεύει τον χαρακτήρα του ΤΥΠΕΤ. 

 

Για την συμμαχία «Μπροστά» και ΣΥΤΑΤΕ 

• Ο «Μπροστά για τον συνάδελφο» και ο ΣΥΤΑΤΕ αποτελούν μια ετερόκλητη συμμαχία 

που συνεργάζονται στην περιφέρεια, κατεβαίνουν ξεχωριστά στην Αθήνα και κρύβουν 

την πραγματική τους ταυτότητα. 

• Ο «Μπροστά» λέει ότι θέλει να ανανεώσει τον ΣΥΕΤΕ και μετά το ΤΥΠΕΤ με «όχημα» 

τον ΣΥΤΑΤΕ. Εάν η ανανέωση περνάει μέσα από τον ΣΥΤΑΤΕ, τότε η ιστορία σηκώνει τα 

χέρια ψηλά.  

Κουίζ: Πόσα χρόνια ήταν αντιπρόεδρος και αποσπασμένος του ΣΥΕΤΕ ο κ. Πούπκος; 

Πόσα χρόνια ο κ. Παπαϊωάννου είναι Πρόεδρος του ΣΥΤΑΤΕ; Με ποια ακριβώς 

«δημοκρατική» εσωπαραταξιακή διαδικασία έχουν επιλεχθεί; 

Τελικά, αυτή είναι η μόνη αλλαγή στρατηγικής που θέλει να φέρει στον ΣΥΕΤΕ ο κ. Πούπκος, 

όπως γράφει στα προεκλογικά του φυλλάδια: Ο ασφυκτικός έλεγχος του ΣΥΕΤΕ και του 

ΤΥΠΕΤ από τον ΣΥΤΑΤΕ των 400 μελών. 

Εκτός εάν έχουν και άλλους σκοπούς: 

➢ Όταν λένε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο ΤΥΠΕΤ, μήπως 

εννοούν ότι κάποιοι θα απολυθούν και θα προσληφθούν κάποιοι άλλοι, δηλαδή τα 

«δικά τους παιδιά»;  



 

➢ Όταν μιλάνε για 5μελές ή 7μελές ΔΣ, μήπως εννοούν έναν από κάθε ψηφοδέλτιο, με 

αποτέλεσμα το ΤΥΠΕΤ αύριο να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις, αλλά να 

κατατρίβεται από εσωτερικές συγκρούσεις έως ότου ικανοποιήσει τα προσωπικά 

«θέλω» του κάθε συμβούλου – εκπροσώπου Συλλόγου; 

➢ Όταν μιλάνε για αλλαγές και ανατροπές, μήπως εννοούν την αλλαγή του χαρακτήρα 

του ΤΥΠΕΤ και την ανατροπή της ταυτότητάς του, εισάγοντας ιδιωτικά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια; Μήπως κάποιοι τα έχουν βρει ήδη;  

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». 

 

Μήπως όλοι αυτοί τελικά αποτελούν όχημα των πιο ακραίων εργοδοτικών 

συμφερόντων; 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στο ΤΥΠΕΤ ανεύθυνες, κοντόφθαλμες και 

επικίνδυνες απόψεις αυτοκαταστροφής που παράγουν αδιέξοδα. 

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα έχουν μνήμη και διαθέτουν κρίση. Γνωρίζουν, 

αναγνωρίζουν και κρίνουν τα λόγια, τις πράξεις, το ήθος και την προσφορά του κάθε ένα 

από εμάς. 

Απορρίπτουν τις ακρότητες, τους τσαμπουκάδες, τα «fake news», τις μεγαλοστομίες, τα 

συνθήματα χωρίς ουσία και περιεχόμενο, τις παρακμιακές και μεμψίμοιρες 

συμπεριφορές. 

Με συσπείρωση και ενότητα, σε αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες, οι νέες 

γενιές μαζί με τις πιο ώριμες, ΕΝΩΜΕΝΟΙ, θα συνεχίσουν να χτίζουν ισχυρό τείχος 

προστασίας γύρω από τον πιο πολύτιμο αυτοδιαχειριζόμενο θεσμό που αφορά στην Υγεία 

την δική μας και των οικογενειών μας. 

Συνεχίζουμε στον δρόμο της δημιουργίας: 

✓ Η ψήφος σας είναι κρίσιμη για το μέλλον του ΤΥΠΕΤ. 

✓ Η επιλογή σας είναι καθοριστική για την επόμενη μέρα. 

 

Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη 

Ψηφίζουμε ΔΗΣΥΕ  –  «Υγεία - Φροντίδα - Πρόοδος»! 


