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ΗΡΘΕ Η Ω ΡΑ
ΓΙΑ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Εθνική Τράπεζα πέρασε επιτυχώς τα stress tests, τα οποία αξιολόγησαν 129
Ευρωπαϊκές Τράπεζες με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
«Μια νέα περίοδος με προοπτική και διαχρονικό δυναμισμό, ξεκινά για την Εθνική
Τράπεζα», αναφέρει το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου προς όλους τους εργαζόμενους,
μετά την επιτυχία αυτή.
Μέχρι εδώ όχι μόνο δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουμε με
ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διαπίστωση αυτή που αποτελεί, πλέον, αδιαμφισβήτητη
πραγματικότητα.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., έχοντας ιστορική συνδικαλιστική διαδρομή παρέμβασης και δράσης
στην Εθνική Τράπεζα, όχι μόνο υπερασπίζοντας ή διεκδικώντας τα δικαιώματα των
εργαζομένων, αλλά, ταυτόχρονα, παρεμβαίνοντας και στηρίζοντας την πορεία της
Τράπεζας διαχρονικά από τη θέση της Διοίκησης του Συλλόγου, δικαιούται να έχει – και
έχει – μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στην ανάλυση αυτής της επιτυχίας της
Εθνικής Τράπεζας.
Ο ρόλος των εργαζομένων ήταν καταλυτικός – και θα συνεχίσει να είναι – στα
δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Επομένως, η αναφορά στις προσπάθειές τους
δεν αρκεί να έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα, όταν είναι σε όλους γνωστό ότι οι εργαζόμενοι
της Εθνικής Τράπεζας αυτά τα χρόνια έβαλαν «καρδιά και ψυχή» για να υπερασπίσουν
την Εθνική Τράπεζα.
Ακόμα, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι αυτοί οι εργαζόμενοι, έχοντας αρχές και αξίες
ατομικής και συλλογικής δράσης, πιστεύουν στο θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος του
Συλλόγου τους και αντιδρούν όταν επιχειρείται η απαξίωσή του με οποιοδήποτε τρόπο, όπως
έγινε πρόσφατα.
Ο ιδιαίτερος ρόλος της Εθνικής Τράπεζας για την οικονομία, την κοινωνία και τη χώρα,
είναι διαχρονικά καθοριστικός για τη συμπεριφορά του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και
αυτό αποτελεί ειδικό βάρος και ιδιαίτερη ευθύνη για τη Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία οφείλει
να σταθμίζει πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της και τις επιλογές της απέναντι στους εργαζόμενους
και στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο της Εθνικής Τράπεζας, θα
ανταποκριθούν ξανά και θα συμβάλλουν και πάλι καθοριστικά στις νέες προσπάθειες που
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απαιτεί η χρονική συγκυρία για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και για την
ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η αναφορά στο μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου για
«εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε
συνθήκες σταθερού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος», πρέπει να συνοδευτεί από την
έμπρακτη αναγνώριση των διαχρονικών προσπαθειών των εργαζομένων, η οποία θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έμπνευση, κινητοποίηση και όραμα.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε., στο πλαίσιο ανασυγκρότησης και επανίδρυσης της μεγάλης συνδικαλιστικής
δημοκρατικής παράταξης στην Εθνική Τράπεζα, έχει κεντρικό στόχο την αναβάθμιση της
παρέμβασης και της αποτελεσματικής δράσης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θέτοντας ως βασική
προτεραιότητα της δράσης μας τη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών που
υπέστησαν οι εργαζόμενοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα να διεκδικήσουμε την εκκίνηση
αντιστροφής της πολιτικής των απωλειών δίνοντας, έτσι, το μήνυμα αντιστροφής του
κλίματος, με αισιοδοξία, χωρίς μαξιμαλισμούς και αλαζονεία, αλλά με το μέτρο των
πραγματικών αναγκών του σήμερα.
Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. έχει μνήμη, ιστορική διαδρομή και γνώση, που καθορίζουν τις πολιτικές
και συνδικαλιστικές της επιλογές με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια.
Ο στόχος σταδιακής αποκατάστασης των απωλειών των εργαζομένων στην Εθνική
Τράπεζα είναι ευρύτερα πολιτικός και συνδικαλιστικός.
Αποστέλλει μηνύματα γενικότερα - και όχι αποκλειστικά στο χώρο των Τραπεζών
μετά την επιτυχία τους στα stress tests - και ανοίγει ουσιαστικά την πρώτη χαραμάδα των
οργανωμένων συνδικαλιστικών και κοινωνικών διεκδικήσεων μιας νέας εποχής, με την
εμπειρία των χρόνων που προηγήθηκαν, που δίδαξε πολλά σε όλους μας.

Είμαστε εδώ ΟΛ ΟΙ ΜΑΖΙ ως ΔΗ .ΣΥ.Ε.
Ενωμένοι και δυνατοί, διεκδικο ύμε το μέλλον του Συλλόγου μας
και των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα γιατί ξέρουμ ε και
μπορούμε να εγγυηθούμε με τους αγώνες μας καλύτερες μέρες από
αυτές που ζήσαμε τα τελευταία χ ρόνια.
Γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα φτιάξουμε , όχι από το μηδ έν αλλά από τη ν
αρχή, έναν Σύλλογο μαχητικό και αποτελεσματικό , με αξιοπρέπεια,
νέο όραμα και προοπτική για ό λους.
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