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Είναι ολοφάνερο πλέον ότι σαν πολίτες και σαν εργαζόµενοι βιώνουµε ίσως τη χει-Είναι ολοφάνερο πλέον ότι σαν πολίτες και σαν εργαζόµενοι βιώνουµε ίσως τη χει-
ρότερη σε µέγεθος και ένταση κρίση που πέρασε η πατρίδα µας  στην µεταπολεµική ρότερη σε µέγεθος και ένταση κρίση που πέρασε η πατρίδα µας  στην µεταπολεµική 
της ιστορία.της ιστορία.

Σαν πολίτες αυτής της χώρας µε θλίψη βλέπουµε την πατρίδα µας να «µικραίνει» Σαν πολίτες αυτής της χώρας µε θλίψη βλέπουµε την πατρίδα µας να «µικραίνει» 
όλο και περισσότερο, να χάνει σηµαντικά κοµµάτια της εθνικής της ανεξαρτησίας όλο και περισσότερο, να χάνει σηµαντικά κοµµάτια της εθνικής της ανεξαρτησίας 
παραδοµένη στις ορέξεις των δανειστών, των αγορών, και των διεθνών διευθυντηρίων. παραδοµένη στις ορέξεις των δανειστών, των αγορών, και των διεθνών διευθυντηρίων. 
Δυστυχώς η κρίση δανεισµού που γρήγορα έγινε οικονοµική κρίση, αποκάλυψε περί-Δυστυχώς η κρίση δανεισµού που γρήγορα έγινε οικονοµική κρίση, αποκάλυψε περί-
τρανα µια άλλη πολύ µεγαλύτερη που σοβεί χρόνια τώρα και αφορά τα θεµέλια που τρανα µια άλλη πολύ µεγαλύτερη που σοβεί χρόνια τώρα και αφορά τα θεµέλια που 
πάνω τους χτίστηκε το µεταπολεµικό ελληνικό κράτος. Ένα κράτος που απέτυχε να πάνω τους χτίστηκε το µεταπολεµικό ελληνικό κράτος. Ένα κράτος που απέτυχε να 
εγγυηθεί την αδιατάραχτη πρόοδο της κοινωνίας, ακριβώς γιατί στηρίχτηκε σε λάθος εγγυηθεί την αδιατάραχτη πρόοδο της κοινωνίας, ακριβώς γιατί στηρίχτηκε σε λάθος 
οικονοµικό µοντέλο, σε λάθος παραγωγική διαδικασία, σε λάθος µοντέλο  παιδείας, οικονοµικό µοντέλο, σε λάθος παραγωγική διαδικασία, σε λάθος µοντέλο  παιδείας, 
υγείας, δικαιοσύνης και κυρίως σε ένα πολιτικό σύστηµα εξουσίας που απέτυχε να υγείας, δικαιοσύνης και κυρίως σε ένα πολιτικό σύστηµα εξουσίας που απέτυχε να 
διαχειριστεί πόρους και ανθρώπινο δυναµικό προς όφελος της κοινωνικής συνοχής διαχειριστεί πόρους και ανθρώπινο δυναµικό προς όφελος της κοινωνικής συνοχής 
και της ατοµικής προόδου των πολιτών του. και της ατοµικής προόδου των πολιτών του. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το πρό-Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το πρό-
βλημα εξόχως πολιτικό και όχι απλά τεχνοκρατικό. Γι’ αυτό και οι λύσεις που βλημα εξόχως πολιτικό και όχι απλά τεχνοκρατικό. Γι’ αυτό και οι λύσεις που 
απαιτούνται είναι βαθιά πολιτικές, αγγίζουν ζητήματα δημοκρατίας είναι επώ-απαιτούνται είναι βαθιά πολιτικές, αγγίζουν ζητήματα δημοκρατίας είναι επώ-
δυνες και απαιτούν τη συμμετοχή όλων μας. δυνες και απαιτούν τη συμμετοχή όλων μας. 

Σαν εργαζόµενοι βρισκόµαστε στο επίκεντρο µιας άνευ προηγουµένου επίθεσης Σαν εργαζόµενοι βρισκόµαστε στο επίκεντρο µιας άνευ προηγουµένου επίθεσης 
που αφορά το σύνολο των εργασιακών, µισθολογικών και ασφαλιστικών µας δικαι-που αφορά το σύνολο των εργασιακών, µισθολογικών και ασφαλιστικών µας δικαι-
ωµάτων. Αυτοί που θεωρούν ότι το πρόβληµα είναι απλώς µια πρόσκαιρη µείωση ωµάτων. Αυτοί που θεωρούν ότι το πρόβληµα είναι απλώς µια πρόσκαιρη µείωση 
µισθών και συντάξεων είτε δεν θέλουν είτε δεν µπορούν να κατανοήσουν την πραγ-µισθών και συντάξεων είτε δεν θέλουν είτε δεν µπορούν να κατανοήσουν την πραγ-
µατικότητα. µατικότητα. 

Δυστυχώς µε αφορµή την οικονοµική κρίση αποτελεί στρατηγική επιλογή για τα Δυστυχώς µε αφορµή την οικονοµική κρίση αποτελεί στρατηγική επιλογή για τα 
εθνικά και υπερεθνικά κέντρα εξουσίας, στα πλαίσια ενός νέου καταµερισµού εργα-εθνικά και υπερεθνικά κέντρα εξουσίας, στα πλαίσια ενός νέου καταµερισµού εργα-
σίας, η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους, η εσωτερική υποτίµηση που σηµαίνει σίας, η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους, η εσωτερική υποτίµηση που σηµαίνει 
δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων µέσα δραµατική µείωση µισθών και συντάξεων, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων µέσα 
από την απαλλοτρίωση ενός ολόκληρου νοµοθετικού πλαισίου που άλλαξε τα µνηµό-από την απαλλοτρίωση ενός ολόκληρου νοµοθετικού πλαισίου που άλλαξε τα µνηµό-
νια 1 και 2. Αποτελεί στρατηγική επιλογή η διάλυση της µεσαίας τάξης που δηµιουρ-νια 1 και 2. Αποτελεί στρατηγική επιλογή η διάλυση της µεσαίας τάξης που δηµιουρ-
γήθηκε µετά την µεταπολίτευση και η επιστροφή σε ένα παραγωγικό µοντέλο που η γήθηκε µετά την µεταπολίτευση και η επιστροφή σε ένα παραγωγικό µοντέλο που η 
εργασία θα είναι φτηνή και απροστάτευτη, και οι εργαζόµενοι ανασφαλείς, φοβισµέ-εργασία θα είναι φτηνή και απροστάτευτη, και οι εργαζόµενοι ανασφαλείς, φοβισµέ-
νοι, έρµαια ατοµικών συµβάσεων, χωρίς ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. νοι, έρµαια ατοµικών συµβάσεων, χωρίς ατοµικά και συλλογικά δικαιώµατα. 

Είναι καιρός να κατανοήσουμε όλοι μας ότι ζούμε στην επόμενη μέρα της Είναι καιρός να κατανοήσουμε όλοι μας ότι ζούμε στην επόμενη μέρα της 
κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και της διάλυσης των εργασιακών δικαι-κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και της διάλυσης των εργασιακών δικαι-
ωμάτων. Με την ανεργία πάνω από 22% και τη φτωχοποίηση της μεσαίας τά-ωμάτων. Με την ανεργία πάνω από 22% και τη φτωχοποίηση της μεσαίας τά-2



ξης, ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να είναι κατεξοχήν πολιτικός, ενωτικός ξης, ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να είναι κατεξοχήν πολιτικός, ενωτικός 
και διαρκής, έτσι ώστε η δημοσιονομική υστερία να μην κυριαρχήσει εις βάρος και διαρκής, έτσι ώστε η δημοσιονομική υστερία να μην κυριαρχήσει εις βάρος 
της παραγωγής και της ισόρροπης ανάπτυξης.  Τα νεοφιλελεύθερα μοντέλα να της παραγωγής και της ισόρροπης ανάπτυξης.  Τα νεοφιλελεύθερα μοντέλα να 
μην κυριαρχήσουν εις βάρος του κοινωνικού κεκτημένου της μεταπολιτευτικής μην κυριαρχήσουν εις βάρος του κοινωνικού κεκτημένου της μεταπολιτευτικής 
περιόδου. περιόδου. 

Συναδέλφισσες, ΣυνάδελφοιΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Δεν είναι σκοπός µας να κάνουµε άλλη µια ανάλυση για την κρίση, άλλωστε δεν Δεν είναι σκοπός µας να κάνουµε άλλη µια ανάλυση για την κρίση, άλλωστε δεν 
θα µπορούσαµε να το κάνουµε µε τη δέουσα σοβαρότητα στις λίγες γραµµές µιας θα µπορούσαµε να το κάνουµε µε τη δέουσα σοβαρότητα στις λίγες γραµµές µιας 
ανακοίνωσης. Απλά θέλουµε να τονίσουµε ότι η κρίση που βιώνουµε σαν Έλληνες και ανακοίνωσης. Απλά θέλουµε να τονίσουµε ότι η κρίση που βιώνουµε σαν Έλληνες και 
σαν εργαζόµενοι δεν είναι συγκυριακή. Είναι µια συνολική κρίση θεσµών και δοµών, σαν εργαζόµενοι δεν είναι συγκυριακή. Είναι µια συνολική κρίση θεσµών και δοµών, 
είναι δυστυχώς µια νίκη των αγορών και της αγοραίας λογικής, που σε ευρωπαϊκό και είναι δυστυχώς µια νίκη των αγορών και της αγοραίας λογικής, που σε ευρωπαϊκό και 
τοπικό επίπεδο επιβλήθηκαν στην πολιτική, την πραγµατική οικονοµία και τις ανά-τοπικό επίπεδο επιβλήθηκαν στην πολιτική, την πραγµατική οικονοµία και τις ανά-
γκες της κοινωνίας.γκες της κοινωνίας.

Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει την πολιτική πάλι στο προσκήνιο. Όσοι πίστευαν Αυτό ακριβώς είναι που φέρνει την πολιτική πάλι στο προσκήνιο. Όσοι πίστευαν 
ότι αρκεί να αλλάξουµε τον µηχανοδηγό γρήγορα κατάλαβαν ότι αυτό που θέλει αλ-ότι αρκεί να αλλάξουµε τον µηχανοδηγό γρήγορα κατάλαβαν ότι αυτό που θέλει αλ-
λαγή είναι οι ράγες του τραίνου για µια άλλη πορεία.λαγή είναι οι ράγες του τραίνου για µια άλλη πορεία.

Εμείς στη ΔΗΣΥΕ γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Για μια άλλη πολιτική. Για μια Εμείς στη ΔΗΣΥΕ γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Για μια άλλη πολιτική. Για μια 
πολιτική που δεν θα απαντάει στο απλοϊκό ερώτημα ποιος ; Αλλά στο πολιτική που δεν θα απαντάει στο απλοϊκό ερώτημα ποιος ; Αλλά στο 
πραγματικό διακύβευμα, για ποιο σύστημα ; Για ποια οικονομία ; πραγματικό διακύβευμα, για ποιο σύστημα ; Για ποια οικονομία ; 
Για ποια κοινωνία ; Για ποιους πολίτες ; Για ποια κοινωνία ; Για ποιους πολίτες ; 
  
Για την ΔΗΣΥΕ ο αγώνας για την προστασία της εργασίας και τη διασφάλιση Για την ΔΗΣΥΕ ο αγώνας για την προστασία της εργασίας και τη διασφάλιση 

αµοιβών και συντάξεων, είναι πλέον µια µάχη που εξελίσσεται στο πλαίσιο ενός αµοιβών και συντάξεων, είναι πλέον µια µάχη που εξελίσσεται στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου πολέµου ανάµεσα στη βαρβαρότητα των αγορών και του νεοφιλελευθερι-ευρύτερου πολέµου ανάµεσα στη βαρβαρότητα των αγορών και του νεοφιλελευθερι-
σµού από τη µια και των πραγµατικών αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας.σµού από τη µια και των πραγµατικών αναγκών της οικονοµίας και της κοινωνίας.

Η ΔΗΣΥΕ έχοντας υπερβεί από καιρό διαχωριστικές γραµµές και αγκυλώσεις του Η ΔΗΣΥΕ έχοντας υπερβεί από καιρό διαχωριστικές γραµµές και αγκυλώσεις του 
παρελθόντος, έχοντας κατανοήσει τις δυσκολίες του παρόντος και τις ανάγκες του παρελθόντος, έχοντας κατανοήσει τις δυσκολίες του παρόντος και τις ανάγκες του 
µέλλοντος, καλεί όλους τους εργαζόµενους σε ένα διαρκή αγώνα για να αλλάξουµε µέλλοντος, καλεί όλους τους εργαζόµενους σε ένα διαρκή αγώνα για να αλλάξουµε 
την πολιτική που µας έφερε µέχρι εδώ. Σ’ ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει δραµα-την πολιτική που µας έφερε µέχρι εδώ. Σ’ ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει δραµα-
τικά εις βάρος των εργαζοµένων, είµαστε σίγουροι ότι η µόνη λύση είναι ο ενωτικός, τικά εις βάρος των εργαζοµένων, είµαστε σίγουροι ότι η µόνη λύση είναι ο ενωτικός, 
αγωνιστικός, ακηδεµόνευτος συνδικαλισµός, που µε τη συµµετοχή όλων µας θα µπο-αγωνιστικός, ακηδεµόνευτος συνδικαλισµός, που µε τη συµµετοχή όλων µας θα µπο-
ρέσει σήµερα να διασφαλίσει και να προστατεύσει δικαιώµατα και κατακτήσεις και ρέσει σήµερα να διασφαλίσει και να προστατεύσει δικαιώµατα και κατακτήσεις και 
αύριο να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα αξιοπρεπές και ασφαλές µέλλον. Για εµάς αύριο να διεκδικήσει και να κερδίσει ένα αξιοπρεπές και ασφαλές µέλλον. Για εµάς 
και τα παιδιά µας. και τα παιδιά µας. 

Οι εκλογές του Συλλόγου µας στις 3,4,5 και 6 Απρίλη είναι µια ιστορική αφετηρία Οι εκλογές του Συλλόγου µας στις 3,4,5 και 6 Απρίλη είναι µια ιστορική αφετηρία 
για τους εργαζόµενους, που καλούνται µε τη µαζική τους συµµετοχή να πυκνώσουν για τους εργαζόµενους, που καλούνται µε τη µαζική τους συµµετοχή να πυκνώσουν 
τις τάξεις του Συλλόγου µας και να δώσουν ένα ενωτικό και αγωνιστικό µήνυµα σε τις τάξεις του Συλλόγου µας και να δώσουν ένα ενωτικό και αγωνιστικό µήνυµα σε 
Κυβέρνηση και εργοδοσία. Κυβέρνηση και εργοδοσία. 
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Είναι όµως και µια ιστορική αφετηρία για τις παρατάξεις που διεκδικούν τη ψήφο Είναι όµως και µια ιστορική αφετηρία για τις παρατάξεις που διεκδικούν τη ψήφο 
των εργαζοµένων να αποδείξουν ότι µπορούν να υπερβούν αγκυλώσεις, ιδεοληψίες, των εργαζοµένων να αποδείξουν ότι µπορούν να υπερβούν αγκυλώσεις, ιδεοληψίες, 
κοµµατικές εξαρτήσεις και να λειτουργήσουν ενωτικά και αγωνιστικά προς όφελος κοµµατικές εξαρτήσεις και να λειτουργήσουν ενωτικά και αγωνιστικά προς όφελος 
των συναδέλφων. Είναι επιτακτική ανάγκη ο κάθε ένας που διεκδικεί τη ψήφο των των συναδέλφων. Είναι επιτακτική ανάγκη ο κάθε ένας που διεκδικεί τη ψήφο των 
εργαζοµένων, που αρθρώνει δηµόσιο λόγο, που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει επάξια εργαζοµένων, που αρθρώνει δηµόσιο λόγο, που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει επάξια 
το σύνολο των συναδέλφων να καταθέσει δηµόσια και καθαρά την άποψή του αν την το σύνολο των συναδέλφων να καταθέσει δηµόσια και καθαρά την άποψή του αν την 
έχει. Πρέπει µα βάλουµε ένα τέλος στη συντηρητική λογική συλλογής ψήφων µε τη έχει. Πρέπει µα βάλουµε ένα τέλος στη συντηρητική λογική συλλογής ψήφων µε τη 
«φιλική» απολίτικη και άνευρη προσέγγιση αυτών που δεν έχουν να προτείνουν τί-«φιλική» απολίτικη και άνευρη προσέγγιση αυτών που δεν έχουν να προτείνουν τί-
ποτα γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Πρέπει να βάλουµε ένα τέλος στη δήθεν ποτα γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Πρέπει να βάλουµε ένα τέλος στη δήθεν 
αριστερή συνεχή καταγγελιολογία και καταστροφολογία που ανεύθυνα και ανέξοδα αριστερή συνεχή καταγγελιολογία και καταστροφολογία που ανεύθυνα και ανέξοδα 
µοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα αθροίζοντας ψήφους διαµαρτυρίας για στενό µοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα αθροίζοντας ψήφους διαµαρτυρίας για στενό 
κοµµατικό και µόνο όφελος. κοµµατικό και µόνο όφελος. 

Η ΔΗΣΥΕ µε άποψη, µε τόλµη, µε ευθύνη και συνέπεια υπερβαίνοντας περιχαρα-Η ΔΗΣΥΕ µε άποψη, µε τόλµη, µε ευθύνη και συνέπεια υπερβαίνοντας περιχαρα-
κώσεις και ιδεοληψίες, καταρρίπτοντας στερεότυπα, αναθεωρώντας, µε µεγάλη δόση κώσεις και ιδεοληψίες, καταρρίπτοντας στερεότυπα, αναθεωρώντας, µε µεγάλη δόση 
αυτοκριτικής και αυτογνωσίας, λάθη του παρελθόντος, αγωνίζεται για να αλλάξει αυτοκριτικής και αυτογνωσίας, λάθη του παρελθόντος, αγωνίζεται για να αλλάξει 
αυτή η πολιτική. αυτή η πολιτική. 

Θέλουμε μιαΘέλουμε μια ΕυρώπηΕυρώπη των λαών και των πολιτών. Μια Ευρώπη µε ενιαίες αναπτυ- των λαών και των πολιτών. Μια Ευρώπη µε ενιαίες αναπτυ-
ξιακές πολιτικές, µε δηµοκρατικές διαδικασίες, µε κοινοτική αλληλεγγύη. Μια Ευρώπη ξιακές πολιτικές, µε δηµοκρατικές διαδικασίες, µε κοινοτική αλληλεγγύη. Μια Ευρώπη 
πραγµατικά ενωµένη πολιτικά και οικονοµικά και όχι µια Ευρώπη δυο ταχυτήτων, µε πραγµατικά ενωµένη πολιτικά και οικονοµικά και όχι µια Ευρώπη δυο ταχυτήτων, µε 
το φτωχό νότο να τιµωρείται µε σύµφωνα σταθερότητας και µνηµόνια και να καταδι-το φτωχό νότο να τιµωρείται µε σύµφωνα σταθερότητας και µνηµόνια και να καταδι-
κάζεται σε µόνιµη υπανάπτυξη και εξάρτηση. κάζεται σε µόνιµη υπανάπτυξη και εξάρτηση. 

Θέλουµε µια Ευρώπη µε ηγεσίες που έχουν ευρωπαϊκό όραµα και όχι ηγέτες Θέλουµε µια Ευρώπη µε ηγεσίες που έχουν ευρωπαϊκό όραµα και όχι ηγέτες 
ενεργούµενα των αγορών και του Χρηµατοπιστωτικού Κεφαλαίου. Μια Ευρώπη µε ενεργούµενα των αγορών και του Χρηµατοπιστωτικού Κεφαλαίου. Μια Ευρώπη µε 
κοινωνική συνοχή, µε κοινωνικό κράτος και προστασία των πολιτών και όχι µια Ευρώ-κοινωνική συνοχή, µε κοινωνικό κράτος και προστασία των πολιτών και όχι µια Ευρώ-
πη που κυριαρχούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδα λαούς και πη που κυριαρχούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν σε αδιέξοδα λαούς και 
απλούς πολίτες.απλούς πολίτες.

Θέλουµε µια δηµοκρατική και προοδευτική Ευρώπη και όχι µια αγοραία συντηρη-Θέλουµε µια δηµοκρατική και προοδευτική Ευρώπη και όχι µια αγοραία συντηρη-
τική και φοβική ένωση. τική και φοβική ένωση. 

Γι’ αυτήν την Ευρώπη αγωνιζόµαστεΓι’ αυτήν την Ευρώπη αγωνιζόµαστε.

4



Θέλουμε μια ΕλλάδαΘέλουμε μια Ελλάδα εθνικά υπερήφανη, χωρίς αναπηρίες και εξαρτήσεις από εθνικά υπερήφανη, χωρίς αναπηρίες και εξαρτήσεις από 
οικονοµικά κέντρα και δανειστές, δηµοκρατική και κοινωνικά δίκαιη. Μια Ελλάδα ίσων οικονοµικά κέντρα και δανειστές, δηµοκρατική και κοινωνικά δίκαιη. Μια Ελλάδα ίσων 
ευκαιριών, που όλοι θα πληρώνουν το µέρισµα που τους αναλογεί µε αλληλεγγύη και ευκαιριών, που όλοι θα πληρώνουν το µέρισµα που τους αναλογεί µε αλληλεγγύη και 
κοινωνική συνοχή.   κοινωνική συνοχή.   

      ΑπαιτούμεΑπαιτούμε µία άλλη πολιτική εξόδου από την κρίση που µας οδήγησε η νεοφι- µία άλλη πολιτική εξόδου από την κρίση που µας οδήγησε η νεοφι-
λελεύθερη µνηµονιακή στρατηγική της τρόικας και των κυβερνήσεων.λελεύθερη µνηµονιακή στρατηγική της τρόικας και των κυβερνήσεων.

      ΑπαιτούμεΑπαιτούμε αυτονοµία της πολιτικής και των πολιτικών απέναντι σε παλιά και  αυτονοµία της πολιτικής και των πολιτικών απέναντι σε παλιά και 
νέα δίκτυα επιχειρηµατικών συµφερόντων.νέα δίκτυα επιχειρηµατικών συµφερόντων.

      ΑπαιτούμεΑπαιτούμε µία Εθνική πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας απέ- µία Εθνική πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας απέ-
ναντι στην πολιτική φτώχειας και ανεργίας της τρόικας και των αγορών.ναντι στην πολιτική φτώχειας και ανεργίας της τρόικας και των αγορών.

      ΑπαιτούμεΑπαιτούμε κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη απέναντι στην κοινωνική ισοπέδω- κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη απέναντι στην κοινωνική ισοπέδω-
ση εισοδηµάτων και δικαιωµάτων.ση εισοδηµάτων και δικαιωµάτων.

   Δεν νοσταλγούμε   Δεν νοσταλγούμε την Ελλάδα του χθες, δεν υπερασπιζόµαστε τη φούσκα της  την Ελλάδα του χθες, δεν υπερασπιζόµαστε τη φούσκα της 
κοινωνικής ευµάρειας µε δανεικά, δεν ψάχνουµε χαµένους ιδεολογικούς παρα-κοινωνικής ευµάρειας µε δανεικά, δεν ψάχνουµε χαµένους ιδεολογικούς παρα-
δείσους.δείσους.

   Ζητάμε   Ζητάμε µια άλλη Ελλάδα που θα βασίζεται στις πραγµατικές της δυνάµεις.  µια άλλη Ελλάδα που θα βασίζεται στις πραγµατικές της δυνάµεις. 
Απαιτούµε µία άλλη πολιτική που θα αποκαθιστά άµεσα την οικονοµική και Απαιτούµε µία άλλη πολιτική που θα αποκαθιστά άµεσα την οικονοµική και 
ανθρωπιστική καταστροφή των µνηµονίων, που θα επαναφέρει δικαιώµατα που ανθρωπιστική καταστροφή των µνηµονίων, που θα επαναφέρει δικαιώµατα που 
κατεδάφισε η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα.κατεδάφισε η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα.

   Απαιτούµε ένα Εθνικό σχέδιο που θα δίνει ρευστότητα στην αγορά, θα επιταχύ-   Απαιτούµε ένα Εθνικό σχέδιο που θα δίνει ρευστότητα στην αγορά, θα επιταχύ-
νει την ανάπτυξη, θα αναδιανέµει τον κοινωνικό πλούτο διατηρώντας την κοινω-νει την ανάπτυξη, θα αναδιανέµει τον κοινωνικό πλούτο διατηρώντας την κοινω-
νική συνοχή.νική συνοχή.

Γι’ αυτήν την πατρίδα αγωνιζόµαστε.Γι’ αυτήν την πατρίδα αγωνιζόµαστε.

l

l

l

l

l

l
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δυστυχώς για την Εµπορική Τράπεζα, η οικονοµική κρίση την βρήκε στο χειρότε-Δυστυχώς για την Εµπορική Τράπεζα, η οικονοµική κρίση την βρήκε στο χειρότε-
ρο δυνατό σηµείο της ιστορίας της. Οι συνεχείς ζηµιές, η απώλεια µεριδίων αγοράς, ρο δυνατό σηµείο της ιστορίας της. Οι συνεχείς ζηµιές, η απώλεια µεριδίων αγοράς, 
η εσωτερική αποδιοργάνωση υπήρχαν στην Τράπεζα πολύ πριν το 2010 που ξέσπα-η εσωτερική αποδιοργάνωση υπήρχαν στην Τράπεζα πολύ πριν το 2010 που ξέσπα-
σε η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα.σε η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα.

Είναι τουλάχιστον ανιστόρητη και αποτελεί φτηνή δικαιολογία  η άποψη που δι-Είναι τουλάχιστον ανιστόρητη και αποτελεί φτηνή δικαιολογία  η άποψη που δι-
ακινείται σε Ελλάδα και Γαλλία από στελέχη, ότι για όλα φταίει αφ’ ενός η ελληνική ακινείται σε Ελλάδα και Γαλλία από στελέχη, ότι για όλα φταίει αφ’ ενός η ελληνική 
πραγµατικότητα και αφ’ ετέρου η σύνθεση του προσωπικού.πραγµατικότητα και αφ’ ετέρου η σύνθεση του προσωπικού.

Μας προσβάλλει βάναυσα υποτιµώντας παράλληλα την νοηµοσύνη µας, η φτηνή Μας προσβάλλει βάναυσα υποτιµώντας παράλληλα την νοηµοσύνη µας, η φτηνή 
δικαιολογία αυτών που έχουν τις πραγµατικές ευθύνες για την πορεία της Τράπεζας. δικαιολογία αυτών που έχουν τις πραγµατικές ευθύνες για την πορεία της Τράπεζας. 
Αντί να εργάζονται µε συλλογικότητα για την ανάπτυξή της, µεταφέρουν τις ευθύνες Αντί να εργάζονται µε συλλογικότητα για την ανάπτυξή της, µεταφέρουν τις ευθύνες 
της αποτυχίας τους στις πλάτες των εργαζοµένων. της αποτυχίας τους στις πλάτες των εργαζοµένων. 

Οι ευθύνες για τη συνεχιζόμενη ζημιογόνα πορεία έχουν ονοματεπώνυμο Οι ευθύνες για τη συνεχιζόμενη ζημιογόνα πορεία έχουν ονοματεπώνυμο 
και φέρουν Ελληνογαλλική  ’’υπηκοότητα’’, δεν είναι συλλογικές και δεν αφο-και φέρουν Ελληνογαλλική  ’’υπηκοότητα’’, δεν είναι συλλογικές και δεν αφο-
ρούν τον απλό εργαζόμενο που μοχθεί καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθή-ρούν τον απλό εργαζόμενο που μοχθεί καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθή-
κες.κες.

Να θυµίσουµε στους δήθεν φωστήρες της αγοράς ότι πολύ πριν από αυτούς η Να θυµίσουµε στους δήθεν φωστήρες της αγοράς ότι πολύ πριν από αυτούς η 
Εµπορική στηριζόµενη στους εργαζοµένους της, που απαξιωτικά σήµερα αποκαλούν Εµπορική στηριζόµενη στους εργαζοµένους της, που απαξιωτικά σήµερα αποκαλούν 
Εµπορικάριους, είχε ηγετική θέση στην αγορά και ήταν ανταγωνιστική και κερδοφό-Εµπορικάριους, είχε ηγετική θέση στην αγορά και ήταν ανταγωνιστική και κερδοφό-
ρα.ρα.

Να τους θυµίσουµε ακόµη ότι αυτήν την πάλαι ποτέ ηγετική θέση ζήλεψαν και Να τους θυµίσουµε ακόµη ότι αυτήν την πάλαι ποτέ ηγετική θέση ζήλεψαν και 
διάλεξαν την Εµπορική ως το επόµενο βήµα στην επαγγελµατική τους καριέρα αφή-διάλεξαν την Εµπορική ως το επόµενο βήµα στην επαγγελµατική τους καριέρα αφή-
νοντας τα µικροµάγαζα που µέχρι τότε εργάζονταν.νοντας τα µικροµάγαζα που µέχρι τότε εργάζονταν.

Είναι τουλάχιστον αµετροέπεια και ανευθυνότητα να κατηγορούν σήµερα την Είναι τουλάχιστον αµετροέπεια και ανευθυνότητα να κατηγορούν σήµερα την 
εταιρική κουλτούρα, το προσωπικό και τις διαδικασίες της επιχείρησης που εργάζο-εταιρική κουλτούρα, το προσωπικό και τις διαδικασίες της επιχείρησης που εργάζο-
νται.νται.

Μακριά από κάθε λαϊκισµό, χωρίς καµία ισοπεδωτική λογική που απαξιώνει αν-Μακριά από κάθε λαϊκισµό, χωρίς καµία ισοπεδωτική λογική που απαξιώνει αν-
θρώπους και καριέρες, για άλλη µία φορά θέλουµε να θυµίσουµε εντελώς επιγραµ-θρώπους και καριέρες, για άλλη µία φορά θέλουµε να θυµίσουµε εντελώς επιγραµ-
µατικά γνωστά ερωτήµατα που αν και τα έχουµε διατυπώσει άπειρες φορές, ακόµη µατικά γνωστά ερωτήµατα που αν και τα έχουµε διατυπώσει άπειρες φορές, ακόµη 
περιµένουµε απάντηση. Για αυτοκριτική ούτε λόγος.περιµένουµε απάντηση. Για αυτοκριτική ούτε λόγος.

1. Ποίοι και πότε αύξησαν δραµατικά τις προβλέψεις, πέρα και έξω από κάθε 1. Ποίοι και πότε αύξησαν δραµατικά τις προβλέψεις, πέρα και έξω από κάθε 
µέσο όρο της αγοράς; Αφορούν οι προβλέψεις µόνο παλιά δάνεια ή µήπως και µέσο όρο της αγοράς; Αφορούν οι προβλέψεις µόνο παλιά δάνεια ή µήπως και 6



του 2006 και µετέπειτα; Ποίοι τιµολογούσαν και ενέκριναν δάνεια και προϊόντα του 2006 και µετέπειτα; Ποίοι τιµολογούσαν και ενέκριναν δάνεια και προϊόντα 
εκείνη την εποχή; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!εκείνη την εποχή; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!

2. Ποίοι έδιναν οδηγίες τύπου δώστε-δώστε, πουλάτε-πουλάτε και µας κατηγο-2. Ποίοι έδιναν οδηγίες τύπου δώστε-δώστε, πουλάτε-πουλάτε και µας κατηγο-
ρούσαν για ανεπαρκείς και γραφειοκράτες που δεν έχουν ιδέα από την αγορά; ρούσαν για ανεπαρκείς και γραφειοκράτες που δεν έχουν ιδέα από την αγορά; 
Ποίοι ενέκριναν από το 2006 και µετά θαλασσοδάνεια; Πάντως όχι οι απλοί ερ-Ποίοι ενέκριναν από το 2006 και µετά θαλασσοδάνεια; Πάντως όχι οι απλοί ερ-
γαζόµενοι! γαζόµενοι! 

3. Ποίοι µας οδήγησαν από το 2006 και µετά στην τεράστια απώλεια καταθέσεων; 3. Ποίοι µας οδήγησαν από το 2006 και µετά στην τεράστια απώλεια καταθέσεων; 
Ποίοι διαλαλούσαν ότι έχουµε φτηνό χρήµα από την C.A. άρα αφήστε τις ακρι-Ποίοι διαλαλούσαν ότι έχουµε φτηνό χρήµα από την C.A. άρα αφήστε τις ακρι-
βές καταθέσεις να φύγουν; Ποίοι δηµιούργησαν µε την ανόητη πολιτική τους το βές καταθέσεις να φύγουν; Ποίοι δηµιούργησαν µε την ανόητη πολιτική τους το 
τεράστιο κενό χορηγήσεων-καταθέσεων; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!τεράστιο κενό χορηγήσεων-καταθέσεων; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!

4. Ποίοι µέχρι πριν από ένα χρόνο δεν είχαν καµία πολιτική διακανονισµού των 4. Ποίοι µέχρι πριν από ένα χρόνο δεν είχαν καµία πολιτική διακανονισµού των 
δανείων; Όταν ακόµα υπήρχε χρήµα στην αγορά ποίοι ακολουθούσαν αρτηρι-δανείων; Όταν ακόµα υπήρχε χρήµα στην αγορά ποίοι ακολουθούσαν αρτηρι-
οσκληρωτική πολιτική αρνούµενοι διακανονισµούς, όταν όλη η αγορά έκανε το οσκληρωτική πολιτική αρνούµενοι διακανονισµούς, όταν όλη η αγορά έκανε το 
αντίθετο; Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να καταλάβουν ότι πρέπει να αντίθετο; Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να καταλάβουν ότι πρέπει να 
αναδιοργανωθούν οι καθυστερήσεις; Ούτε και σε αυτό φταίνε οι απλοί εργαζό-αναδιοργανωθούν οι καθυστερήσεις; Ούτε και σε αυτό φταίνε οι απλοί εργαζό-
µενοι!µενοι!

5. Ποίοι από  το 2006 έως το 2010 επέµεναν να βλέπουν το µέλλον στην λιανική 5. Ποίοι από  το 2006 έως το 2010 επέµεναν να βλέπουν το µέλλον στην λιανική 
τραπεζική αγνοώντας την επερχόµενη κρίση; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!τραπεζική αγνοώντας την επερχόµενη κρίση; Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!

6. Ποίοι µε την άκριτη εθελούσια διέλυσαν το δίκτυο και αποστράτευσαν ικανότα-6. Ποίοι µε την άκριτη εθελούσια διέλυσαν το δίκτυο και αποστράτευσαν ικανότα-
τους συναδέλφους µε µοναδικό γνώµονα το κόστος; Ποίοι µετασχηµατίζουν την τους συναδέλφους µε µοναδικό γνώµονα το κόστος; Ποίοι µετασχηµατίζουν την 
Τράπεζα 4 ολόκληρα χρόνια δηµιουργώντας παγκόσµιο ρεκόρ αναστάτωσης; Τράπεζα 4 ολόκληρα χρόνια δηµιουργώντας παγκόσµιο ρεκόρ αναστάτωσης; 
Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!

7.   Ποίοι απαξίωσαν συναδέλφους; Ποίοι έβγαλαν άχρηστους τους Εµπορικάρι-7.   Ποίοι απαξίωσαν συναδέλφους; Ποίοι έβγαλαν άχρηστους τους Εµπορικάρι-
ους τοποθετώντας γύρω τους ανθρώπους από τον ’’ανταγωνισµό’’, δηµιουρ-ους τοποθετώντας γύρω τους ανθρώπους από τον ’’ανταγωνισµό’’, δηµιουρ-
γώντας µία προσωπική αυλή προνοµιούχων και εργαζόµενους δύο ταχυτήτων; γώντας µία προσωπική αυλή προνοµιούχων και εργαζόµενους δύο ταχυτήτων; 
Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!Πάντως όχι οι απλοί εργαζόµενοι!

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε:Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε:
   Την αφόρητη πίεση που ασκείται σε συναδέλφους µέσα από τον καθορισµό ανέ-   Την αφόρητη πίεση που ασκείται σε συναδέλφους µέσα από τον καθορισµό ανέ-
φικτων στόχωνφικτων στόχων
   Τις συνεχείς µετακινήσεις προσωπικού   Τις συνεχείς µετακινήσεις προσωπικού
   Την µη ύπαρξη καινοτόµων νέων προϊόντων   Την µη ύπαρξη καινοτόµων νέων προϊόντων
   Την ανυπαρξία marketing   Την ανυπαρξία marketing
   Την ανυπαρξία σφιχτής ηγετικής οµάδας µε ενιαία εταιρική κουλτούρα   Την ανυπαρξία σφιχτής ηγετικής οµάδας µε ενιαία εταιρική κουλτούρα
   Την ατέρµονη γραφειοκρατία που δηµιουργεί το πλατύ στην κορυφή του οργα-   Την ατέρµονη γραφειοκρατία που δηµιουργεί το πλατύ στην κορυφή του οργα-
νόγραµµα και οι ατέρµονες συναντήσεις, συσκέψεις και παρουσιάσεις!νόγραµµα και οι ατέρµονες συναντήσεις, συσκέψεις και παρουσιάσεις!

Και κυρίως:Και κυρίως:
      Την μονόπλευρη, μονολιθική και απίστευτα συντηρητική και αμυντική λο-Την μονόπλευρη, μονολιθική και απίστευτα συντηρητική και αμυντική λο-
γική μείωσης του κόστους με κάθε θυσία εις βάρος της ποιότητας και της γική μείωσης του κόστους με κάθε θυσία εις βάρος της ποιότητας και της 
ανάπτυξης.ανάπτυξης.
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Έχουµε αρκετούς νοµίζουµε λόγους που αποδεικνύουν περίτρανα ότι για την συ-Έχουµε αρκετούς νοµίζουµε λόγους που αποδεικνύουν περίτρανα ότι για την συ-
νεχιζόµενη ζηµιογόνα πορεία της Τράπεζας φταίει το management που ασκήθηκε τα νεχιζόµενη ζηµιογόνα πορεία της Τράπεζας φταίει το management που ασκήθηκε τα 
τελευταία χρόνια και όχι οι απλοί εργαζόµενοι που απαξιώνονται, λοιδωρούνται και τελευταία χρόνια και όχι οι απλοί εργαζόµενοι που απαξιώνονται, λοιδωρούνται και 
τελικά πληρώνουν το µάρµαρο της αποτυχίας.τελικά πληρώνουν το µάρµαρο της αποτυχίας.

Αυτή η Εμπορική δεν μας ταιριάζει.Αυτή η Εμπορική δεν μας ταιριάζει.
Αυτή η Εμπορική δεν μας αξίζει.Αυτή η Εμπορική δεν μας αξίζει.
      ΑπαιτούμεΑπαιτούμε εδώ και τώρα δραστικές αλλαγές, έτσι ώστε να αντιστραφεί το κλίµα  εδώ και τώρα δραστικές αλλαγές, έτσι ώστε να αντιστραφεί το κλίµα 
πριν η βλάβη γίνει ανήκεστος.πριν η βλάβη γίνει ανήκεστος.
      Απαιτούμε Απαιτούμε εδώ και τώρα µία άλλη στρατηγική που δεν θα εξαντλείται στην µο-εδώ και τώρα µία άλλη στρατηγική που δεν θα εξαντλείται στην µο-
νοµανία της µείωσης κόστους µε κάθε µέσο αλλά θα έχει και µια σαφή αναπτυ-νοµανία της µείωσης κόστους µε κάθε µέσο αλλά θα έχει και µια σαφή αναπτυ-
ξιακή πολιτική.ξιακή πολιτική.
      Απαιτούμε Απαιτούμε εδώ και τώρα αξιοκρατία, σεβασµό στους θεσµούς, τον Οργανισµό εδώ και τώρα αξιοκρατία, σεβασµό στους θεσµούς, τον Οργανισµό 
και τους Νόµους, πλήρη εφαρµογή των Συµβάσεων και των συµφωνιών µε το και τους Νόµους, πλήρη εφαρµογή των Συµβάσεων και των συµφωνιών µε το 
Σύλλογο.Σύλλογο.
      Απαιτούμε Απαιτούμε εδώ και τώρα µία άλλη πολιτική ανθρώπινου δυναµικού, µε ανθρώ-εδώ και τώρα µία άλλη πολιτική ανθρώπινου δυναµικού, µε ανθρώ-
πινο πρόσωπο, χωρίς αυταρχισµούς, εκβιασµούς και ατοµικούς στόχους.πινο πρόσωπο, χωρίς αυταρχισµούς, εκβιασµούς και ατοµικούς στόχους.

Αγωνιζόµαστε για µία Εµπορική σύγχρονη, βιώσιµη, κερδοφόρα και ανταγωνιστι-Αγωνιζόµαστε για µία Εµπορική σύγχρονη, βιώσιµη, κερδοφόρα και ανταγωνιστι-
κή.κή.

Για µία τράπεζα µε ανθρώπινο πρόσωπο που θα στηρίζεται στο ανθρώπινο δυνα-Για µία τράπεζα µε ανθρώπινο πρόσωπο που θα στηρίζεται στο ανθρώπινο δυνα-
µικό της, που θα λειτουργεί προς όφελος της χώρας και της πραγµατικής οικονοµί-µικό της, που θα λειτουργεί προς όφελος της χώρας και της πραγµατικής οικονοµί-
ας.ας.

l

l

l

l

l

l
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η εικόνα της Εµπορικής όπως τη βιώνουµε όλοι καθηµερινά ίσως –παρά τις ιδι-Η εικόνα της Εµπορικής όπως τη βιώνουµε όλοι καθηµερινά ίσως –παρά τις ιδι-
αιτερότητες της- αποτελεί µια µικρογραφία του τραπεζικού συστήµατος της χώρας αιτερότητες της- αποτελεί µια µικρογραφία του τραπεζικού συστήµατος της χώρας 
µας σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και παρατεταµένης ύφεσης.µας σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και παρατεταµένης ύφεσης.

Η οικονοµική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια δοµικές αδυναµίες και παθογένειες Η οικονοµική κρίση έβγαλε στην επιφάνεια δοµικές αδυναµίες και παθογένειες 
ενός τραπεζικού συστήµατος που λειτουργούσε χωρίς ολοκληρωµένο κανονιστικό ενός τραπεζικού συστήµατος που λειτουργούσε χωρίς ολοκληρωµένο κανονιστικό 
πλαίσιο, χωρίς πλήρη και ελεύθερο ανταγωνισµό, εναγκαλισµένο µε το κράτος και πλαίσιο, χωρίς πλήρη και ελεύθερο ανταγωνισµό, εναγκαλισµένο µε το κράτος και 
µε προσωπικά επιχειρηµατικά συµφέροντα του παρασιτικού κεφαλαίου. Εν πολλοίς, µε προσωπικά επιχειρηµατικά συµφέροντα του παρασιτικού κεφαλαίου. Εν πολλοίς, 
η άναρχη πιστωτική επέκταση και η κρατικοδίαιτη λογική των προηγούµενων ετών η άναρχη πιστωτική επέκταση και η κρατικοδίαιτη λογική των προηγούµενων ετών 
συσσώρευσε γιγαντιαία κέρδη στους τραπεζίτες και αφαίρεσε ρευστότητα από τις συσσώρευσε γιγαντιαία κέρδη στους τραπεζίτες και αφαίρεσε ρευστότητα από τις 
τράπεζες και την πραγµατική οικονοµία. Η άναρχη πιστωτική επέκταση οδήγησε σε τράπεζες και την πραγµατική οικονοµία. Η άναρχη πιστωτική επέκταση οδήγησε σε 
τεράστιες προβλέψεις, η κρατικοδίαιτη λειτουργία µέσα από το κούρεµα των οµολό-τεράστιες προβλέψεις, η κρατικοδίαιτη λειτουργία µέσα από το κούρεµα των οµολό-
γων σε µεγάλες ζηµιές και η φυγή των καταθέσεων σε κρίση ρευστότητας.γων σε µεγάλες ζηµιές και η φυγή των καταθέσεων σε κρίση ρευστότητας.

Έτσι λοιπόν, καλείται σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο Έλλη-Έτσι λοιπόν, καλείται σήμερα ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο Έλλη-
νας φορολογούμενος, μέσα από την ανακεφαλαίωση, να δώσει ανάσα ρευστό-νας φορολογούμενος, μέσα από την ανακεφαλαίωση, να δώσει ανάσα ρευστό-
τητας στις τράπεζες διασφαλίζοντας την ύπαρξή τους, κάτι που θα έπρεπε να τητας στις τράπεζες διασφαλίζοντας την ύπαρξή τους, κάτι που θα έπρεπε να 
κάνουν οι μέτοχοι που τόσα χρόνια κερδοσκοπούσαν και η αγορά.κάνουν οι μέτοχοι που τόσα χρόνια κερδοσκοπούσαν και η αγορά.

Αυτές τις στρεβλώσεις δυστυχώς, για µία ακόµη φορά, καλούνται να πληρώσουν Αυτές τις στρεβλώσεις δυστυχώς, για µία ακόµη φορά, καλούνται να πληρώσουν 
οι εργαζόµενοι µε συρρίκνωση εργασιών, µείωση µισθών και συντάξεων, απώλεια ερ-οι εργαζόµενοι µε συρρίκνωση εργασιών, µείωση µισθών και συντάξεων, απώλεια ερ-
γασιακών δικαιωµάτων και ίσως και απώλεια θέσεων εργασίας σε ένα τραπεζικό κλά-γασιακών δικαιωµάτων και ίσως και απώλεια θέσεων εργασίας σε ένα τραπεζικό κλά-
δο διαρκώς συρρικνούµενη  και σε όγκο και σε εργασίες.δο διαρκώς συρρικνούµενη  και σε όγκο και σε εργασίες.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τα πάντα αλλάζουν γύρω µας µε καταιγιστικό ρυθµό. Το συνδικαλιστικό κίνηµα Τα πάντα αλλάζουν γύρω µας µε καταιγιστικό ρυθµό. Το συνδικαλιστικό κίνηµα 
καλείται σήµερα να αγωνιστεί σ’ ένα εχθρικό πολιτικά και οικονοµικά τοπίο. Η Ελ-καλείται σήµερα να αγωνιστεί σ’ ένα εχθρικό πολιτικά και οικονοµικά τοπίο. Η Ελ-
λάδα, ο κλάδος µας, η Εµπορική Τράπεζα, βρίσκονται σε παρατεταµένη κρίση. Το λάδα, ο κλάδος µας, η Εµπορική Τράπεζα, βρίσκονται σε παρατεταµένη κρίση. Το 
πολιτικό σύστηµα, ηττηµένο από τις αγορές και το νεοφιλελευθερισµό αδυνατεί να πολιτικό σύστηµα, ηττηµένο από τις αγορές και το νεοφιλελευθερισµό αδυνατεί να 
δώσει λύσεις.δώσει λύσεις.

Άλλο όμως ήττα και άλλο οικειοθελής προσχώρηση στη λογική των μνημονί-Άλλο όμως ήττα και άλλο οικειοθελής προσχώρηση στη λογική των μνημονί-
ων και της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους.ων και της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους.

Το συνδικαλιστικό κίνηµα και οι εργαζόµενοι οφείλουν, αναλύοντας τα αίτια της Το συνδικαλιστικό κίνηµα και οι εργαζόµενοι οφείλουν, αναλύοντας τα αίτια της 
ήττας, να ανασυνθέσουν την στρατηγική τους έτσι ώστε να διαµορφώσουν µία νικη-ήττας, να ανασυνθέσουν την στρατηγική τους έτσι ώστε να διαµορφώσουν µία νικη-
φόρα προοπτική που θα οδηγήσει στο αύριο.φόρα προοπτική που θα οδηγήσει στο αύριο.

Όραµα µας δεν µπορεί να είναι το χθες που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος Όραµα µας δεν µπορεί να είναι το χθες που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος 
όταν άρχισαν να σπάζουν µία-µία όλες οι ιδεολογικές φούσκες και τα στερεότυπα όταν άρχισαν να σπάζουν µία-µία όλες οι ιδεολογικές φούσκες και τα στερεότυπα 
πάνω στα οποία είχε χτιστεί µια εικονική πραγµατικότητα.πάνω στα οποία είχε χτιστεί µια εικονική πραγµατικότητα.

Όραµά µας δεν µπορεί να είναι οι συντηρητικές αντιλήψεις που θέλουν τον συνδι-Όραµά µας δεν µπορεί να είναι οι συντηρητικές αντιλήψεις που θέλουν τον συνδι-
καλισµό ενσωµατωµένο, άνευρο, απολίτικο, συνδιαχειριστικό και τελικά εργοδοτικό.καλισµό ενσωµατωµένο, άνευρο, απολίτικο, συνδιαχειριστικό και τελικά εργοδοτικό.

Όραµά µας δεν µπορεί να είναι το δήθεν ‘’αριστερό’’ µοντέλο συνδικαλισµού που Όραµά µας δεν µπορεί να είναι το δήθεν ‘’αριστερό’’ µοντέλο συνδικαλισµού που 
καταγγέλλει τα πάντα χωρίς να προτείνει τίποτα. Αυτός ο δήθεν αριστερός συνδικα-καταγγέλλει τα πάντα χωρίς να προτείνει τίποτα. Αυτός ο δήθεν αριστερός συνδικα-
λισµός είναι βαθιά κρατικοδίαιτος, εσωστρεφής και διαιρεί αντί να ενώνει τους εργα-λισµός είναι βαθιά κρατικοδίαιτος, εσωστρεφής και διαιρεί αντί να ενώνει τους εργα-
ζόµενους.ζόµενους.

Στις σηµερινές αρνητικές συνθήκες, η ΔΗΣΥΕ αγωνίζεται µε το σύνολο των εργα-Στις σηµερινές αρνητικές συνθήκες, η ΔΗΣΥΕ αγωνίζεται µε το σύνολο των εργα-
ζοµένων που αγωνιούν για το µέλλον της πατρίδας τους, της εργασίας τους, των παι-ζοµένων που αγωνιούν για το µέλλον της πατρίδας τους, της εργασίας τους, των παι-
διών τους, για ένα συνδικαλισµό:διών τους, για ένα συνδικαλισµό:
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      Ενωτικό, ακηδεμόνευτο, αγωνιστικό, που ιεραρχεί, αναλύει, προτείνει, Ενωτικό, ακηδεμόνευτο, αγωνιστικό, που ιεραρχεί, αναλύει, προτείνει, 
που αγωνίζεται το ίδιο καλά στις αίθουσες των διαπραγματεύσεων, που αγωνίζεται το ίδιο καλά στις αίθουσες των διαπραγματεύσεων, 
όσο και στα πεζοδρόμια.όσο και στα πεζοδρόμια.
      Που δεν χαϊδεύει αυτιά, που δεν κάνει «δημόσιες σχέσεις», δεν δίνει Που δεν χαϊδεύει αυτιά, που δεν κάνει «δημόσιες σχέσεις», δεν δίνει 
μάχες οπισθοφυλακών, που δεν φτάνει να είναι «συμπαθής», αλλά μάχες οπισθοφυλακών, που δεν φτάνει να είναι «συμπαθής», αλλά 
διεκδικεί να είναι «χρήσιμος» στους εργαζόμενους.διεκδικεί να είναι «χρήσιμος» στους εργαζόμενους.
      Που θέτει καθημερινά ζητήματα αλλαγής της πολιτικής των μνημονί-Που θέτει καθημερινά ζητήματα αλλαγής της πολιτικής των μνημονί-
ων, που διεκδικεί μέρισμα από τον κοινωνικό πλούτο, που αφουγκρά-ων, που διεκδικεί μέρισμα από τον κοινωνικό πλούτο, που αφουγκρά-
ζεται ανάγκες, όνειρα και ελπίδες.ζεται ανάγκες, όνειρα και ελπίδες.
      Που μας χωράει όλους, που γίνεται μαγνήτης ανθρώπων που παρά-Που μας χωράει όλους, που γίνεται μαγνήτης ανθρώπων που παρά-
γουν ιδέες, που αναδεικνύει νέα πρόσωπα, που φέρνει μεθοδικά τη γουν ιδέες, που αναδεικνύει νέα πρόσωπα, που φέρνει μεθοδικά τη 
νέα γενιά στο προσκήνιο.νέα γενιά στο προσκήνιο.
      Που λειτουργεί με δημοκρατία, με λογοδοσία, με συνέπεια, με ήθος Που λειτουργεί με δημοκρατία, με λογοδοσία, με συνέπεια, με ήθος 
και με ηθική της ευθύνης.και με ηθική της ευθύνης.
      Που δεν συναλλάσσεται με Κυβερνήσεις και εργοδοσίες, δεν ενσωμα-Που δεν συναλλάσσεται με Κυβερνήσεις και εργοδοσίες, δεν ενσωμα-
τώνεται σε κομματικές λογικές.τώνεται σε κομματικές λογικές.

Η ΔΗΣΥΕ αγωνίζεται για έναν σύλλογο που μπορεί να εγγυηθεί στους εργα-Η ΔΗΣΥΕ αγωνίζεται για έναν σύλλογο που μπορεί να εγγυηθεί στους εργα-
ζόμενους : ζόμενους : 

      Να περάσουμε την  κρίση χωρίς απώλειεςΝα περάσουμε την  κρίση χωρίς απώλειες
      Να πάμε συντεταγμένα στο μέλλον με εργασιακή ασφάλειαΝα πάμε συντεταγμένα στο μέλλον με εργασιακή ασφάλεια
      Να χτίσουμε μια νέα αγωνιστική συλλογική συνείδηση που θα αποτελέσει   Να χτίσουμε μια νέα αγωνιστική συλλογική συνείδηση που θα αποτελέσει   
εφαλτήριο για τις μελλοντικές κατακτήσεις.εφαλτήριο για τις μελλοντικές κατακτήσεις.

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την ψήφιση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων, καλούµαστε να Μετά την ψήφιση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών νόµων, καλούµαστε να 
ζήσουµε και να εργαστούµε σε µία εντελώς διαφορετική πραγµατικότητα. Η απελευ-ζήσουµε και να εργαστούµε σε µία εντελώς διαφορετική πραγµατικότητα. Η απελευ-
θέρωση των απολύσεων, οι µειώσεις µισθών και συντάξεων, η πλήρης διάλυση του θέρωση των απολύσεων, οι µειώσεις µισθών και συντάξεων, η πλήρης διάλυση του 
νοµοθετικού πλαισίου που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και το χτύπηµα των συλ-νοµοθετικού πλαισίου που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και το χτύπηµα των συλ-
λογικών συµβάσεων, δηµιουργούν ένα εχθρικό τοπίο στο οποίο πρέπει να κινηθούµε λογικών συµβάσεων, δηµιουργούν ένα εχθρικό τοπίο στο οποίο πρέπει να κινηθούµε 
στο επόµενο διάστηµα.στο επόµενο διάστηµα.

Η ΔΗΣΥΕ, µε βάση την ανάλυση για την σηµερινή πραγµατικότητα, µε εφαλτήριο Η ΔΗΣΥΕ, µε βάση την ανάλυση για την σηµερινή πραγµατικότητα, µε εφαλτήριο 
την ενότητα των εργαζοµένων και την συσπείρωσή τους γύρω από τον αγωνιστικό την ενότητα των εργαζοµένων και την συσπείρωσή τους γύρω από τον αγωνιστικό 
σύλλογο, από καιρό έχει ξεκαθαρίσει και την στρατηγική της και τους στόχους της σύλλογο, από καιρό έχει ξεκαθαρίσει και την στρατηγική της και τους στόχους της 
για το επόµενο διάστηµα :για το επόµενο διάστηµα :

1. 1. Προστασία της απασχόλησης.Προστασία της απασχόλησης.
2. 2. Διασφάλιση μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.Διασφάλιση μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
3. 3. Αγωνιστική διεκδίκηση για συνολική αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των Αγωνιστική διεκδίκηση για συνολική αλλαγή των συσχετισμών υπέρ των 

εργαζομένων.εργαζομένων.

Σήμερα,Σήμερα, διασφαλίζουµε και προστατεύουµε τον απλό εργαζόµενο µέσα από µία  διασφαλίζουµε και προστατεύουµε τον απλό εργαζόµενο µέσα από µία 
συλλογική οµπρέλα, χτίζουµε µία ενωτική αγωνιστική συλλογική συνείδηση ώστε,συλλογική οµπρέλα, χτίζουµε µία ενωτική αγωνιστική συλλογική συνείδηση ώστε,

Αύριο, Αύριο, µέσα από την λειτουργία των θεσµών να διεκδικήσουµε όλα όσα χάσαµε µέσα από την λειτουργία των θεσµών να διεκδικήσουµε όλα όσα χάσαµε 
και να διευρύνουµε τις κατακτήσεις µας.και να διευρύνουµε τις κατακτήσεις µας.

Η ΔΗΣΥΕ µε βάση τη στρατηγική της, οριοθετεί ξεκάθαρα και αδιαπραγµάτευτα Η ΔΗΣΥΕ µε βάση τη στρατηγική της, οριοθετεί ξεκάθαρα και αδιαπραγµάτευτα 
τους άµεσους στόχους της για το Συνδικαλιστικό κίνηµα και τον σύλλογο µας την τους άµεσους στόχους της για το Συνδικαλιστικό κίνηµα και τον σύλλογο µας την 
επόµενη διετία 2012-2014 :επόµενη διετία 2012-2014 :

1. 1. Προστασία της απασχόλησηςΠροστασία της απασχόλησης : : Η διασφάλιση της εργασίας µας είναι η µητέ- Η διασφάλιση της εργασίας µας είναι η µητέ-
ρα όλων των µαχών. Μετά την ψήφιση του µνηµονίου 2 και την κατάργηση των ρα όλων των µαχών. Μετά την ψήφιση του µνηµονίου 2 και την κατάργηση των 
συµβάσεων ορισµένου χρόνου από τους οργανισµούς προσωπικού, αποτελεί συµβάσεων ορισµένου χρόνου από τους οργανισµούς προσωπικού, αποτελεί 
πρώτο, αδιαπραγµάτευτο στόχο η προστασία των εργαζοµένων από απολύ-πρώτο, αδιαπραγµάτευτο στόχο η προστασία των εργαζοµένων από απολύ-
σεις. Η αντίδραση του συλλόγου µας ήταν άµεση και καταλυτική, µε αποτέ-σεις. Η αντίδραση του συλλόγου µας ήταν άµεση και καταλυτική, µε αποτέ-
λεσµα την ρύθµιση στην πρόσφατη Επιχειρησιακή Σύµβαση, που αποτρέπει λεσµα την ρύθµιση στην πρόσφατη Επιχειρησιακή Σύµβαση, που αποτρέπει 
κάθε απόλυση για το διάστηµα 2012-2014. Ενόψει συρρίκνωσης και συγχωνεύ-κάθε απόλυση για το διάστηµα 2012-2014. Ενόψει συρρίκνωσης και συγχωνεύ-
σεων των Ελληνικών τραπεζών το επόµενο διάστηµα, αποτελεί µία µεγάλη επι-σεων των Ελληνικών τραπεζών το επόµενο διάστηµα, αποτελεί µία µεγάλη επι-
τυχία του συλλόγου και ανοίγει το δρόµο για την προστασία των εργαζοµένων. τυχία του συλλόγου και ανοίγει το δρόµο για την προστασία των εργαζοµένων. 1212



Δεν αρκεί µόνο αυτό. Με αγώνα θα πρέπει να διαφυλάξουµε την εφαρµογή και Δεν αρκεί µόνο αυτό. Με αγώνα θα πρέπει να διαφυλάξουµε την εφαρµογή και 
την επέκταση της ρύθµισης αυτής το επόµενο διάστηµα.την επέκταση της ρύθµισης αυτής το επόµενο διάστηµα.

2. 2. Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας : : Είναι µονόδροµος ο αγώνας για Είναι µονόδροµος ο αγώνας για 
την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Θα δώσουµε αγώνες µεγάλους και δύσκολους µε την την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. Θα δώσουµε αγώνες µεγάλους και δύσκολους µε την 
Ο.Τ.Ο.Ε. για την υπογραφή της. Απαιτούµε από τους Τραπεζίτες την υπογρα-Ο.Τ.Ο.Ε. για την υπογραφή της. Απαιτούµε από τους Τραπεζίτες την υπογρα-
φή Σύµβασης που θα διασφαλίζει το σηµερινό επίπεδο αµοιβών. Δεν αντέχου-φή Σύµβασης που θα διασφαλίζει το σηµερινό επίπεδο αµοιβών. Δεν αντέχου-
µε άλλη οικονοµική αιµορραγία και εργασιακή ανασφάλεια. Θα αγωνιστούµε µε µε άλλη οικονοµική αιµορραγία και εργασιακή ανασφάλεια. Θα αγωνιστούµε µε 
κάθε µέσο για µια ικανοποιητική Κλαδική σύµβαση που θα προστατεύει τους κάθε µέσο για µια ικανοποιητική Κλαδική σύµβαση που θα προστατεύει τους 
εργαζόµενους για το επόµενο διάστηµα.εργαζόµενους για το επόµενο διάστηµα.

3. 3. Αυστηρή τήρηση της Επιχειρησιακής Σύμβασης ΕργασίαςΑυστηρή τήρηση της Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας που πρόσφατα  που πρόσφατα 
υπογράψαµε. Η Επιχειρησιακή σύµβαση είναι οχυρό για την προστασία των υπογράψαµε. Η Επιχειρησιακή σύµβαση είναι οχυρό για την προστασία των 
εργαζοµένων. Διασφαλίζει την απασχόληση σε µια περίοδο απελευθέρωσης εργαζοµένων. Διασφαλίζει την απασχόληση σε µια περίοδο απελευθέρωσης 
των απολύσεων, διατηρεί θεσµικές και οικονοµικές κατακτήσεις ετών, δυνα-των απολύσεων, διατηρεί θεσµικές και οικονοµικές κατακτήσεις ετών, δυνα-
µώνει τον σύλλογο και τους εργαζόµενους, έχει ρήτρα επιστροφής 3% από µώνει τον σύλλογο και τους εργαζόµενους, έχει ρήτρα επιστροφής 3% από 
µελλοντικές απώλειες, ρυθµίζει τα δάνεια των συναδέλφων. Με τις µικρότερες µελλοντικές απώλειες, ρυθµίζει τα δάνεια των συναδέλφων. Με τις µικρότερες 
απώλειες της αγοράς διατηρήσαµε σαν κόρη οφθαλµού την Ε.Σ.Σ.Ε. και απο-απώλειες της αγοράς διατηρήσαµε σαν κόρη οφθαλµού την Ε.Σ.Σ.Ε. και απο-
φύγαµε µειώσεις 20% και απελευθέρωση απολύσεων. Διατηρήσαµε ζωντανό φύγαµε µειώσεις 20% και απελευθέρωση απολύσεων. Διατηρήσαµε ζωντανό 
το θεσµό που αποτελεί εφαλτήριο για νέες διεκδικήσεις µετά από µία διετία το θεσµό που αποτελεί εφαλτήριο για νέες διεκδικήσεις µετά από µία διετία 
προστασίας. Υπογράψαµε µια έντιµη σύµβαση που έγινε δεκτή µε ανακούφιση προστασίας. Υπογράψαµε µια έντιµη σύµβαση που έγινε δεκτή µε ανακούφιση 
από το σύνολο των εργαζοµένων, προβλήθηκε διθυραµβικά από το σύνολο του από το σύνολο των εργαζοµένων, προβλήθηκε διθυραµβικά από το σύνολο του 
τύπου, αποτελεί πρότυπο για όλα τα συνδικάτα και συλλόγους. Κατηγορηθή-τύπου, αποτελεί πρότυπο για όλα τα συνδικάτα και συλλόγους. Κατηγορηθή-
καµε µόνο από λίγους, ευτυχώς αµετροεπείς και ανερµάτιστους επαγγελµατίες καµε µόνο από λίγους, ευτυχώς αµετροεπείς και ανερµάτιστους επαγγελµατίες 
κοµµατικούς παράγοντες και αγωνιστές του γλυκού νερού και του καναπέ.   κοµµατικούς παράγοντες και αγωνιστές του γλυκού νερού και του καναπέ.   
ΣυνεχίζουμεΣυνεχίζουμε και απαιτούµε αυστηρή τήρηση για µία διετία και υπογραφή  και απαιτούµε αυστηρή τήρηση για µία διετία και υπογραφή 
νέας που θα διευρύνει κατακτήσεις και θα αναπληρώσει απώλειες. Ο αγώνας νέας που θα διευρύνει κατακτήσεις και θα αναπληρώσει απώλειες. Ο αγώνας 
συνεχίζεται από καλύτερες θέσεις για τον σύλλογο µας.συνεχίζεται από καλύτερες θέσεις για τον σύλλογο µας.

4. 4. Τήρηση του οργανισμού προσωπικούΤήρηση του οργανισμού προσωπικού, καθώς και του συνόλου των συµφωνι- καθώς και του συνόλου των συµφωνι-
ών µε τον σύλλογο. Δεν θα ανεχτούµε παραβιάσεις στην καθηµερινότητα. Θα ών µε τον σύλλογο. Δεν θα ανεχτούµε παραβιάσεις στην καθηµερινότητα. Θα 
αντιστεκόµαστε µε κάθε συνδικαλιστικό και νοµικό µέσο.αντιστεκόµαστε µε κάθε συνδικαλιστικό και νοµικό µέσο.

5. 5. Ένταξη όλων των συναδέλφων στον Οργανισμό προσωπικούΈνταξη όλων των συναδέλφων στον Οργανισμό προσωπικού: Ο σύλλογος  Ο σύλλογος 
µας έχει καταθέσει αγωγές οι οποίες θα εκδικαστούν το 2013. Είµαστε σίγου-µας έχει καταθέσει αγωγές οι οποίες θα εκδικαστούν το 2013. Είµαστε σίγου-
ροι ότι θα δικαιωθούµε γιατί είναι εµφανές ότι κανένα δικαστήριο δεν µπορεί ροι ότι θα δικαιωθούµε γιατί είναι εµφανές ότι κανένα δικαστήριο δεν µπορεί 
να παραβεί τη βασική αρχή της ισότητας που επιβάλλει τον ίδιο κανονισµό να παραβεί τη βασική αρχή της ισότητας που επιβάλλει τον ίδιο κανονισµό 
εργασίας για όλους. Μέχρι τότε θα αγωνιστούµε µε κάθε συνδικαλιστικό µέσο εργασίας για όλους. Μέχρι τότε θα αγωνιστούµε µε κάθε συνδικαλιστικό µέσο 
και παρ’ ότι χάθηκε µια ιστορική ευκαιρία τον Δεκέµβρη του 2010, πιστεύουµε και παρ’ ότι χάθηκε µια ιστορική ευκαιρία τον Δεκέµβρη του 2010, πιστεύουµε 
ακράδαντα ότι θα καταφέρουµε να εντάξουµε τους νέους συναδέλφους στον ακράδαντα ότι θα καταφέρουµε να εντάξουµε τους νέους συναδέλφους στον 
Οργανισµό. Συνεχίζει να αποτελεί πάντα για τη ΔΗΣΥΕ ζήτηµα τιµής και άµε-Οργανισµό. Συνεχίζει να αποτελεί πάντα για τη ΔΗΣΥΕ ζήτηµα τιµής και άµε-
ση προτεραιότητα η ένταξη στον Οργανισµό γι’ αυτό θα συνεχίσουµε µε κάθε ση προτεραιότητα η ένταξη στον Οργανισµό γι’ αυτό θα συνεχίσουµε µε κάθε 
µέσο µέχρι να το πετύχουµε.µέσο µέχρι να το πετύχουµε.
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6. 6. Κατάργηση όλων των ατομικών συμβάσεων εργασίαςΚατάργηση όλων των ατομικών συμβάσεων εργασίας και µετατροπή τους και µετατροπή τους 
σε συλλογικές. Επιβάλλεται όλοι να αµείβονται και να εργάζονται ενιαία. Θα σε συλλογικές. Επιβάλλεται όλοι να αµείβονται και να εργάζονται ενιαία. Θα 
αγωνιστούµε για να επικρατήσει ισότητα στις αµοιβές και τα δικαιώµατα άµε-αγωνιστούµε για να επικρατήσει ισότητα στις αµοιβές και τα δικαιώµατα άµε-
σα.σα.

7. 7. Άμεση σύγκλιση των συμβουλίων προαγωγών και παραπόνων και τη διε-Άμεση σύγκλιση των συμβουλίων προαγωγών και παραπόνων και τη διε-
νέργεια προαγωγών υψηλόβαθμων.νέργεια προαγωγών υψηλόβαθμων.

8. 8. Πλήρη εφαρμογή του οργανισμού σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτω-Πλήρη εφαρμογή του οργανισμού σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτω-
μάτωνμάτων. Δεν θα επιτρέψουµε καµία απόλυση χωρίς πειθαρχικό συµβούλιο. Δεν θα επιτρέψουµε καµία απόλυση χωρίς πειθαρχικό συµβούλιο.

9. 9. Καταπολέμηση κάθε αυθαιρεσίας και πίεσης συναδέλφωνΚαταπολέμηση κάθε αυθαιρεσίας και πίεσης συναδέλφων : : Πρέπει να  Πρέπει να 
καταγγείλουµε επώνυµα πλέον κάθε τέτοιο κρούσµα. Δεν θα επιτρέψουµε στο καταγγείλουµε επώνυµα πλέον κάθε τέτοιο κρούσµα. Δεν θα επιτρέψουµε στο 
όνοµα των µεγεθών να λοιδορούνται και να απαξιώνονται συνάδελφοι. Η αντί-όνοµα των µεγεθών να λοιδορούνται και να απαξιώνονται συνάδελφοι. Η αντί-
δρασή µας πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική µέχρι να καταλάβουν δρασή µας πρέπει να είναι άµεση και αποτελεσµατική µέχρι να καταλάβουν 
κάποιο “αρχιλοχίες” ότι η Εµπορική δεν είναι µαγαζί του πατέρα τουςκάποιο “αρχιλοχίες” ότι η Εµπορική δεν είναι µαγαζί του πατέρα τους

10. 10. Μη εφαρμογή των ατομικών στόχωνΜη εφαρμογή των ατομικών στόχων που είναι παράνοµοι. Θα χτυπήσουµε  που είναι παράνοµοι. Θα χτυπήσουµε 
άµεσα, µε κάθε νοµικό και συνδικαλιστικό µέσο τη λογική των ατοµικών στό-άµεσα, µε κάθε νοµικό και συνδικαλιστικό µέσο τη λογική των ατοµικών στό-
χων. Δεν θα ανεχτούµε να αµειβόµαστε µε το κοµµάτι.χων. Δεν θα ανεχτούµε να αµειβόµαστε µε το κοµµάτι.

11.11. Σταμάτημα των προσλήψεων από την αγοράΣταμάτημα των προσλήψεων από την αγορά : : Θα αγωνιστούµε για την  Θα αγωνιστούµε για την 
αξιοποίηση στελεχών από την τράπεζα. Επιτέλους, µόνο ζηµιές συσσωρεύουν αξιοποίηση στελεχών από την τράπεζα. Επιτέλους, µόνο ζηµιές συσσωρεύουν 
σε πολλές περιπτώσεις οι εισαγόµενοι φωστήρες που προσλαµβάνονται µε σε πολλές περιπτώσεις οι εισαγόµενοι φωστήρες που προσλαµβάνονται µε 
αναξιοκρατικές διαδικασίες λόγω γνωριµίας µε το “αφεντικό” ή λόγω “χαµηλού αναξιοκρατικές διαδικασίες λόγω γνωριµίας µε το “αφεντικό” ή λόγω “χαµηλού 
κόστους”.κόστους”.

12. 12. Για το ασφαλιστικόΓια το ασφαλιστικό : : Αγωνιζόµαστε εδώ και χρόνια, κόντρα σε κυβερνήσεις  Αγωνιζόµαστε εδώ και χρόνια, κόντρα σε κυβερνήσεις 
και µνηµόνια για την και µνηµόνια για την επαναλειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ επαναλειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ και την και την δημιουργία δημιουργία 
ενιαίου ταμείου υγείας Τραπεζοϋπαλλήλωνενιαίου ταμείου υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων. Σήµερα, µε την επιχειρούµε- Σήµερα, µε την επιχειρούµε-
νη κατεδάφιση συντάξεων και παροχών υγείας, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ νη κατεδάφιση συντάξεων και παροχών υγείας, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ 
αυτός ο µακροχρόνιος αγώνας. Συνεχίζουµε και συνδικαλιστικά και δικαστικά αυτός ο µακροχρόνιος αγώνας. Συνεχίζουµε και συνδικαλιστικά και δικαστικά 
(αναµένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου) µέχρι την  τελική δικαίωση των (αναµένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου) µέχρι την  τελική δικαίωση των 
προσπαθειών µας για αξιοπρεπή και ανθρώπινη περίθαλψη.προσπαθειών µας για αξιοπρεπή και ανθρώπινη περίθαλψη.

Θα αγωνιστούµε τη διετία που έρχεται µε τον απλό εργαζόµενο της πρώτης γραµ-Θα αγωνιστούµε τη διετία που έρχεται µε τον απλό εργαζόµενο της πρώτης γραµ-
µής και για τα µεγάλα που αφορούν όλα όσα περιγράψαµε, και για τα µικρά και µής και για τα µεγάλα που αφορούν όλα όσα περιγράψαµε, και για τα µικρά και 
καθηµερινά που τον πνίγουν, που τον κάνουν να νιώθει ανασφαλής και απροστάτευ-καθηµερινά που τον πνίγουν, που τον κάνουν να νιώθει ανασφαλής και απροστάτευ-
τος.τος.

Ο δρόµος που προτείνουµε είναι ο δύσκολος δρόµος της συµµετοχής και του αγώ-Ο δρόµος που προτείνουµε είναι ο δύσκολος δρόµος της συµµετοχής και του αγώ-
να, και αυτόν τον δρόµο ασυµβίβαστα και µε συνέπεια θα ακολουθήσουµε.να, και αυτόν τον δρόµο ασυµβίβαστα και µε συνέπεια θα ακολουθήσουµε.

1414



Συναδέλφισσες, ΣυνάδελφοιΣυναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Στις εκλογές του συλλόγου µας στις Στις εκλογές του συλλόγου µας στις 3,4,5 και 6 Απρίλη3,4,5 και 6 Απρίλη, το διακύβευµα είναι , το διακύβευµα είναι 
πολύ περισσότερο από µία άθροιση ψήφων στα κοµµατικά και προσωπικά σακούλια πολύ περισσότερο από µία άθροιση ψήφων στα κοµµατικά και προσωπικά σακούλια 
των υποψηφίων.των υποψηφίων.

Αυτό που διακυβεύεται είναι η ύπαρξη ενός δυνατού, διεκδικητικού, αγωνιστικού Αυτό που διακυβεύεται είναι η ύπαρξη ενός δυνατού, διεκδικητικού, αγωνιστικού 
και υπεύθυνου συλλόγου που διεκδικεί να επιβάλλει λύσεις προς όφελος των εργαζο-και υπεύθυνου συλλόγου που διεκδικεί να επιβάλλει λύσεις προς όφελος των εργαζο-
µένων.µένων.

Οι συνθήκες τις κρίσης, τα αχαρτογράφητα νερά της ιδιωτικοποίησης και των Οι συνθήκες τις κρίσης, τα αχαρτογράφητα νερά της ιδιωτικοποίησης και των 
µνηµονίων, απαιτούν συµµετοχή και συσπείρωση όλων πέρα από ιδεολογικοπολιτικές µνηµονίων, απαιτούν συµµετοχή και συσπείρωση όλων πέρα από ιδεολογικοπολιτικές 
διαφορές.διαφορές.

Η ενότητα και η δύναµη του Συλλόγου µας δεν µπορεί να είναι επίπλαστη και σα-Η ενότητα και η δύναµη του Συλλόγου µας δεν µπορεί να είναι επίπλαστη και σα-
θρή. Πρέπει να βασίζεται στη στήριξη, τη συµµετοχή και τον αγώνα όλων µας.θρή. Πρέπει να βασίζεται στη στήριξη, τη συµµετοχή και τον αγώνα όλων µας.

Η ΔΗΣΥΕ καταθέτει και πάλι την άποψή της, την στρατηγική της και την πρόταση Η ΔΗΣΥΕ καταθέτει και πάλι την άποψή της, την στρατηγική της και την πρόταση 
της, µε ευθύνη, µε γνώση, µε τόλµη.της, µε ευθύνη, µε γνώση, µε τόλµη.

Επιδιώκουµε την κριτική, τον διάλογο, την σύγκριση µε τους άλλους.Επιδιώκουµε την κριτική, τον διάλογο, την σύγκριση µε τους άλλους.
Ζητάµε να µας συγκρίνετε, ζητάµε να µας κρίνετε, ζητάµε να αποφασίσετε υπεύ-Ζητάµε να µας συγκρίνετε, ζητάµε να µας κρίνετε, ζητάµε να αποφασίσετε υπεύ-

θυνα και κριτικά που θα δώσετε την ψήφο σας.θυνα και κριτικά που θα δώσετε την ψήφο σας.
Απαιτήστε απ’ όλους όσους ζητούν την ψήφο σας να απαντήσουν στα ερωτήµα-Απαιτήστε απ’ όλους όσους ζητούν την ψήφο σας να απαντήσουν στα ερωτήµα-

τα σας για το σήµερα και το αύριο στη χώρα, στον κλάδο, στην Τράπεζα.τα σας για το σήµερα και το αύριο στη χώρα, στον κλάδο, στην Τράπεζα.
Απαιτήστε απ’ όλους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους.Απαιτήστε απ’ όλους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις θέσεις τους.
Αποµονώστε αυτούς που χωρίς καµία ανάλυση και πρόταση σας πλησιάζουν “φι-Αποµονώστε αυτούς που χωρίς καµία ανάλυση και πρόταση σας πλησιάζουν “φι-

λικά” και “απολίτικα”, σας χτυπούν την πλάτη, σας χαϊδεύουν τα αυτιά, σας προ-λικά” και “απολίτικα”, σας χτυπούν την πλάτη, σας χαϊδεύουν τα αυτιά, σας προ-
σελκύουν µε “παρεΐστικους” τρόπους.σελκύουν µε “παρεΐστικους” τρόπους.

Αποµονώστε αυτούς που το παίζουν “αριστεροί” και “ψευτοεπαναστάτες”. Αυ-Αποµονώστε αυτούς που το παίζουν “αριστεροί” και “ψευτοεπαναστάτες”. Αυ-
τούς που για κοµµατικό όφελος καταγγέλλουν και καταστροφολογούν. Αυτούς που τούς που για κοµµατικό όφελος καταγγέλλουν και καταστροφολογούν. Αυτούς που 
συκοφαντούν κάθε προσπάθεια διαλόγου γιατί δεν λογοδοτούν ποτέ για τις αποτυ-συκοφαντούν κάθε προσπάθεια διαλόγου γιατί δεν λογοδοτούν ποτέ για τις αποτυ-
χίες τους. Αυτούς που ονειρεύονται παραδείσους του παρελθόντος, που µοιράζουν χίες τους. Αυτούς που ονειρεύονται παραδείσους του παρελθόντος, που µοιράζουν 
τσάµπα υποσχέσεις, που εύχονται να αποτύχει ο σύλλογος για να κεφαλαιοποιή-τσάµπα υποσχέσεις, που εύχονται να αποτύχει ο σύλλογος για να κεφαλαιοποιή-
σουν τη δυστυχία προς όφελός τους.σουν τη δυστυχία προς όφελός τους.

Δυναμώστε το σύλλογο με τη συμμετοχή σας και δώστε ένα ηχηρό μήνυμα Δυναμώστε το σύλλογο με τη συμμετοχή σας και δώστε ένα ηχηρό μήνυμα 
σε κυβέρνηση και εργοδοσία επιλέγοντας τη στρατηγική του ενωτικού, αγωνι-σε κυβέρνηση και εργοδοσία επιλέγοντας τη στρατηγική του ενωτικού, αγωνι-
στικού και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού.στικού και ακηδεμόνευτου συνδικαλισμού.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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