
 

Η μικρή ιστορία… 

…της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων είναι γνωστή, έ-

λαβε χώρα δημοσίως άλλωστε. Βρεθήκαμε την περί-

οδο των απεργιών του Μάρτη του 2008 κι αρχίσαμε 

να κάνουμε το αυτονόητο: να συζητάμε μεταξύ μας 

για την καθημερινότητά μας στους χώρους εργασίας. 

Δεν ήταν στις προθέσεις μας τότε να κατέβουμε στις 

εκλογές: κουβαλούσαμε την ίδια απογοήτευση με 

πολλούς/ές άλλους/ες, που μας οδηγούσε αναγκα-

στικά στην αποχή. Μια συνέλευση όμως, η εκλογοα-

πολογιστική εκείνης της χρονιάς, που συμπύκνωνε 

όλα εκείνα τα στοιχεία που μας έκαναν να μη θέ-

λουμε να έχουμε καμία σχέση με τις «παραδοσια-

κές» συνδικαλιστικές πρακτικές στο ΣΥΤΑ, γέννησε 

μέσα μας ένα «φτάνει πια» που έπρεπε να εκφρα-

στεί έμπρακτα. Σε συνθήκες που διακυβεύονταν πο-

λύ λιγότερα απ’ ό,τι σήμερα, θεωρήσαμε ότι ήταν 

επιτακτική ανάγκη να ασκηθεί στον εργασιακό μας 

χώρο ένας συνδικαλισμός διαφορετικού τύπου από 

εκείνον που επέμενε να απαιτεί να διαχειρίζεται τις 

δουλειές και τ ις  ζωές μας. 

 

Οι εκλογές… 

…αν είχαν μια σημασία ήταν ότι, με τη θέση στο ΔΣ 

και τις ψήφους που την έφεραν, έδειξαν ότι δεν ή-

μασταν μόνοι/ες: ένας σημαντικός αριθμός ανθρώ-

πων μοιραζόταν ανάλογους προβληματισμούς και 

δεν ήθελε να αρκεστεί στο ρόλο που επιφύλασσε γι’ 

αυτόν το κυρίαρχο συνδικαλιστικό πλαίσιο. Που είχε 

μια βασική ανάγκη και επιθυμία: να μιλήσει  και 

να ακουστεί . 

Κι αν κάτι φάνηκε στο πέρασμα του χρόνου ήταν ότι 

υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος σ’ αυτή την Τράπεζα 

που σκέφτεται και πράττει διαφορετικά και θέλει να 

συνεχίσει να το κάνει. Και που δε θέλει, σε καμία 

περίπτωση, να βάλει στο τραπέζι των διαπραγμα-

τεύσεων την αξιοπρέπειά του. 

 

Όλοι εμείς: 

Εργαζόμενοι κι εργαζόμενες στο δίκτυο και τη διοί-

κηση που, παρά τις αντίξοες συνθήκες και με ελλιπή 

εφόδια, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την επιβί-

ωση και ανάπτυξη της Τράπεζας. Που βιώνουμε τις 

ίδιες δυσκολίες και μοιραζόμαστε ανησυχίες, νιώ-

θουμε υπεύθυνοι για το μέλλον και προβληματιζό-

μαστε από και για τις εξελίξεις στο εργασιακό τοπίο, 

κι αναρωτιόμαστε αν όντως είναι «νομοτελειακές», 

όπως ενίοτε παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στη μετά το 

μνημόνιο εποχή. Που μας συνοδεύει μια απογοή-

τευση, εδώ και πολλά χρόνια, από την πλήρη απου-

σία του συλλογικού μας οργάνου που δεν το αισθα-

νόμαστε στο πλευρό μας, που το βλέπουμε να μετα-

τρέπεται σε διοικητική υπηρεσία. Ένας ολόκληρος 

κόσμος εργαζομένων σ’ αυτή την Τράπεζα που 

θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία του από τα 

κόμματα και την εργοδοσία και που αυτό που βασι-

κά θέλει είναι να παλέψει για το παρόν και το μέλ-

λον του. 

 

Σε ό,τι αφορά «εμάς», τους «της Πρωτοβουλίας»… 

…οι περισσότεροι/ες δεν είχαμε καμία προηγούμενη 

εμπλοκή σε συνδικαλιστικές παρατάξεις. Στην τριετία 

που πέρασε αποκτήσαμε μια εμπειρία, αναμφίβολα 

χρήσιμη, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε όργανα και 

διαδικασίες καθ’ όλα θεσμικές. Η ουσία της συνδι-

καλιστικής δράσης όμως, όπως εμείς την καταλαβαί-

νουμε, ξεφεύγει απ’ αυτές. Δεν είναι οι θεσμοί που 

μαθαίνουν σε κάποιον να ενδιαφέρεται ,  να 

νοιάζεται,  να σκέφτεται συλλογικά κι  όχι 

ατομικά. Η εμπειρία που για μας είχε σημασία ήταν 

αυτή της καθημερινής τριβής με προβλήματα που 

προέκυπταν κι η αλληλεπίδραση με τους/τις συνα-

δέλφους σε ένα επίπεδο που υπερέβαινε αυτό του 

περιορισμένου ατομικού χώρου εργασίας. 

Η συμμετοχή στα θεσμικά όργανα δεν ήταν τελικά 

για μας παρά αυτό που θεωρούσαμε εξαρχής ότι θα 

ήταν, τότε που δεν ονειρευόμασταν καν τη μία έδρα 

στο ΔΣ: ένα επικουρικό εργαλείο της κύριας δράσης 

μας που λάμβανε χώρα αλλού, καθημερινά κι 

όχι μία φορά το μήνα μέσα σε τέσσερις τοίχους. 

 

Σ’ αυτό το διάστημα… 

…δεν άλλαξε κάτι στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε 

το συνδικαλισμό. Μια διαδικασία στην οποία ο κα-

θένας και  η καθεμιά έχουν λόγο και ουσιαστική 

συμμετοχή. Ανάμεσά μας δεν υπάρχουν «μεγάλες 

προσωπικότητες» και «προβεβλημένα στελέχη». Υ-

πάλληλοι από το δίκτυο και τη διοίκηση είμαστε και 

μας συνενώνει μια κοινή αντίληψη για τα πράγματα. 

Ακόμα και σήμερα, τρία χρόνια μετά, δεν έχουμε 

«μία γραμμή»: οι απόψεις μας συγκλίνουν σε θεμε-

λιώδη ζητήματα, αλλά είναι διαφορετικές σε πάρα 

πολλά άλλα. Τις συζητάμε και τις αντιπαραθέτουμε. 

Το ζήτημα δεν ήταν άλλωστε να ακολουθήσουμε τις 

συνήθεις διαδρομές, αλλά να βρούμε νέους δρό-



μους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από μεγάλη 

συζήτηση, όση χρειάζεται για να καταλήξουμε κάθε 

φορά σε μια κοινή συνισταμένη: για μας είναι σημα-

ντικό να συνεχίσουμε να σεβόμαστε ο καθένας 

τον εαυτό του/της και ο ένας τον άλλον. Κι 

έτσι πάμε μπροστά. 

 

Παράγοντες; Όχι, ευχαριστώ 

Πριν από τρία χρόνια, γράφαμε: «Κι αν τύχει και πά-

με παραπέρα; Οι όποιοι εκπρόσωποι θα είναι εναλ-

λασσόμενοι, για να μην αναδεικνύεται κανένας υπε-

ράνω εκείνων που εκπροσωπεί, και άμεσα ανακλη-

τοί, όταν δε λειτουργούν στην κατεύθυνση που τους 

έχει ανατεθεί να λειτουργήσουν. Το τελευταίο που 

χρειάζεται είναι «λευκές επιταγές» και «απευθείας 

αναθέσεις έργου» ως προς τις ζωές μας ή ακόμα με-

ρικοί εκπρόσωποι αποκομμένοι από αυτούς που εκ-

προσωπούν, κλεισμένοι σε γραφεία, χωρίς ουσιαστι-

κή σχέση με τους εργασιακούς χώρους για τους ο-

ποίους μιλάνε». 

Κι αυτά τα τηρήσαμε. Η θητεία στο ΔΣ και η εκπρο-

σώπηση σε ΟΤΟΕ και ΕΚΑ μοιράστηκαν ανάμεσά 

μας. «Παράγοντας» δεν έγινε κανείς/μία. Οι 

αμοιβές μας δεν άλλαξαν, ούτε η θέση μας στην ιε-

ραρχία. Κι όσο για τις συνδικαλιστικές δραστηριότη-

τες; Προϋπέθεταν τη διάθεση ενός μέρους από τον 

ελεύθερό μας χρόνο, μέρες κανονικής άδειας και 

έξοδα που βάρυναν αποκλειστικά εμάς. 

 

Το ζήτημα είναι η αξιοπρέπεια… 

…κι αυτή διασφαλίζεται μόνο μέσα από την ανεξαρ-

τησία -που δεν είναι  «τσάμπα», έχει  κόστος- 

από κομματικές επιταγές και λογικές υποχρεωτικής 

«αδερφοποίησης» με την εργοδοσία. Η συνδικαλι-

στική πρακτική έχει αξία μόνο όταν μπορεί να μη 

βάζει τα πάντα, ακόμα και τα στοιχειώδη, πάνω στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μόνο όταν δεν ξε-

χνάει ότι, σ’ αυτό το τραπέζι, ο σύλλογος, ως εκπρό-

σωπος του σ υ ν ό λ ο υ  των εργαζομένων, κι η εργο-

δοσία συζητάνε σαν ίσος προς ίσο. Κι όταν λαμβάνει 

υπόψη της ό λ ε ς  τις πλευρές της ζωής, γιατί οι συν-

θήκες στο χώρο και κατά το χρόνο δουλειάς διαμορ-

φώνουν τους όρους με τους οποίους γυρίζουμε σπί-

τια μας και τη διάθεση με την οποία αντιμετωπίζου-

με τους δικούς μας ανθρώπους. 

 

Θα συνεχίσουμε… 

…να προσπαθούμε. Για ένα σύλλογο που δε θα λει-

τουργεί σαν διεύθυνση προσωπικού. Που να είναι 

ισχυρός, ανεξάρτητος από την εργοδοσία και τα πο-

λιτικά κόμματα και να λειτουργεί με απολύτως δη-

μοκρατικές διαδικασίες, οριζόντια, όχι από τα πάνω 

προς τα κάτω. Να ενώνει κι όχι να διαιρεί. Να δρα-

στηριοποιείται στο πεδίο της καθημερινής υπερά-

σπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, να επε-

ξεργάζεται και να καταθέτει προτάσεις, που να είναι 

αποτέλεσμα ενός ζωντανού και γόνιμου διαλόγου, 

στον οποίο ο καθένας κι η καθεμιά να μπορούν να 

υπερασπίζονται ελεύθερα την άποψή τους. 

 

Κάθε αγώνας που δε δίνεται… 

…οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής μας και δεν έχουμε πλέον περιθώριο να αφή-

νουμε να τίθενται υπό διαπραγμάτευση, όχι απλώς 

οι συνθήκες εργασίας μας, αλλά και οι ίδιες μας 

οι ζωές. 

Η βάση της δράσης μας για την προάσπιση των κα-

τακτήσεων των προηγούμενων γενιών δεν είναι πια 

μόνο το ότι έχουμε χρέος να τις παραδώσουμε στα 

παιδιά μας: είναι το να μη βρεθούμε αύριο ε-

μείς να διαπραγματευόμαστε από μηδενική 

βάση. 

Αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο των ανθρώπων που δέ-

χτηκαν να μπουν σε μια λίστα ή σε μια Πρωτοβουλί-

α: εξαρτάται από όλους κι  όλες εμάς. 

Το ζητούμενο άλλωστε είναι ένα: να είμαστε εκεί την 

επόμενη μέρα. Όλοι και όλες μαζί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υπερασπιζόμαστε: 

� Τη σταθερή και μόνιμη εργασία 

� Τις συλλογικές συμβάσεις 

� Τον κανονισμό προσωπικού 

� Το ενιαίο μισθολόγιο 

� Την κοινωνική ασφάλιση 

 

Αντιστεκόμαστε: 

� Στις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

� Στις μειώσεις μισθών και τις απολύσεις 

� Στην ατομική διαπραγμάτευση 

� Στην ενοικίαση εργαζομένων και την εκχώ-

ρηση τραπεζικών εργασιών σε τρίτους 

� Στη σύνδεση του μισθού με την επίτευξη 

στόχων 

 



 

  

 

Ο βαθύς μετασχηματισμός του ελληνικού καπιτα-

λισμού, μέσα στα πλαίσια της διεθνούς κρίσης, εί-

ναι ακόμα στην αρχή του. Τα μέτρα που έχει ήδη 

περάσει η κυβέρνηση είναι ο πρόλογος ριζικών α-

νατροπών προς όφελος των εξωτερικών δανειστών 

και του κεφαλαίου. Το πρώτο κύμα της επίθεσης 

είχε ως βασικό του στόχο την μείωση του άμεσου 

και έμμεσου μισθολογικού κόστους (μείωση απο-

δοχών των δημοσίων υπαλλήλων, κατακρεούργηση 

των συντάξεων, ελαστικοποίηση των εργασιακών 

σχέσεων, απελευθέρωση των απολύσεων, κατάρ-

γηση των ΣΣΕ…). Οι επιθέσεις που έρχονται θα έ-

χουν πολύ πιο βαθύ και ισοπεδωτικό χαρακτήρα 

και θα αφορούν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα 

που θα ξεπερνούν κατά πολύ αυτά της μισθωτής 

εργασίας. 

Η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση που δείχνει η κυ-

βέρνηση, μέσα σε συνθήκες διευρυμένης κοινωνι-

κής οργής και απαξίωσης του πολιτικού συστήμα-

τος, δεν οφείλεται μονάχα στην καθολική στήριξη 

από το σύνολο των ΜΜΕ και του κεφαλαίου. Είναι 

πρωτίστως η αδυναμία του εργατικού κινήματος να 

ορθώσει αποτελεσματικές αντιστάσεις και να προ-

βάλλει μιας σαφή εναλλακτική στρατηγική, αντα-

γωνιστική προς τον καπιταλιστικό μονόδρομο, που 

επιτρέπει στο κυβερνητικό επιτελείο να προχωράει 

ακάθεκτο την επιβολή της «θεραπείας σοκ» στην 

ελληνική κοινωνία.  Στην πρωτοφανούς βιαιότητας 

επίθεση που δεχτήκαμε στο διάστημα αυτό, η απά-

ντηση του επίσημου συνδικαλισμού ήταν εντελώς 

ανεπαρκής. Άφθονα δελτία τύπου με επαναλαμβα-

νόμενα κλισέ, μεγαλοστομίες για «κόκκινες γραμ-

μές» που διαρκώς παραβιάζονται, σκόρπιες 

24ωρες απεργίες χωρίς στόχο, τακτική, οργάνωση ή 

προοπτική.  Η στρατηγική ήττα μας σε αυτή τη σύ-

γκρουση σηματοδοτεί και το τέλος του γραφειο-

κρατικού, συνδικαλισμού  με τις κομματικές και 

κυβερνητικές εξαρτήσεις. Η ηθική του απαξίωση 

έχει συντελεστεί εδώ και καιρό, αυτό που διαφά-

νηκε τώρα πια είναι η πλήρης αδυναμία του να ε-

ξασφαλίσει έστω κι εκείνα τα ελάχιστα που δικαιο-

λογούσαν ως τώρα το ρόλο του. Για αυτό και προ-

βάλλει επιτακτικά πλέον η αναγκαιότητα ριζικής 

ανασυγκρότησης και επανεκκίνησής του συνδικα-

λιστικού κινήματος, αν θέλουμε να σταθούμε με 

αξιοπρέπεια στις περιστάσεις. Η υπεράσπιση της 

αξιοπρέπειας δεν εκχωρείται, ούτε ανατίθεται σε 

εκπροσώπους. Είναι δική μας υπόθεση. 

 

 

 

 

 



 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΙ 

 

ΣΥΝΕΣΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ & ΣΥΝΕΠΕΙΑ  

ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ & ΑΓΩΝΑΣ 

ΟΡΑΜΑ & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ-ΠΥΓΜΗ & ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ 

ΓΙΑ ΑΚΗ∆ΕΜΟΝΕΥΤΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

 

ME TH ∆Η.Σ.Κ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ATTICA BANK 

 

� Εκκαθάριση των μητρώων, διαγραφή Γενικών 

Διευθυντών  

Ενώ άπαντες ομνύουν στην αναγκαιότητα ύπαρξης 

«διακριτών ρόλων» σωματείου-διοίκησης η σύμφυ-

ση μεταξύ αυτών των δύο καθιστά τελικά προβλημα-

τική τη λειτουργία τους και ιδιαίτερα αυτή του Συλ-

λόγου. Είναι τουλάχιστον ασυμβίβαστο να έχει 

κανείς ταυτόχρονα την ιδιότητα του μέλους τόσο του 

συλλόγου εργαζομένων όσο και του διοικητικού συμ-

βουλίου της Τράπεζας (και μάλιστα ως εκτελεστικό 

μέλος). Είναι παράλογο μέλος του Συλλόγου εργαζο-

μένων να καταθέτει εναντίον του σε δικαστικές του 

διενέξεις με την Τράπεζα ή ακόμα να μεταφέρει τη 

διοικητική του εξουσία στο Σύλλογο όπου (κανονικά) 

είμαστε όλοι/ες ισότιμοι/ες. Πέρα από τα πρόσωπα 

που πέρασαν από θέσεις γενικού διευθυντή, τα ο-

ποία μπορεί να υπήρξαν άψογοι άνθρωποι και άρι-

στοι επαγγελματίες, η ίδια η θέση αυτή προϋποθέτει 

πλήρη ταύτιση με τα συμφέροντα της εργοδοσίας, τα 

οποία μπορεί ενίοτε να συμπίπτουν με αυτά των ερ-

γαζόμενων, άλλοτε όμως έρχονται σε ευθεία σύ-

γκρουση. 

 

� Άνοιγμα του συλλόγου σε εργαζόμενους με άλλες 

εργασιακές σχέσεις 

Αντίθετα, στις σημερινές συνθήκες, κομβικό σημείο 

για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι το πώς θα καλύ-

ψει τους/τις εργαζόμενους/ες των διπλανών μας 

γραφείων που κάνουν την ίδια δουλειά με εμάς αλλά 

με πολύ χειρότερους εργασιακούς όρους, όπως συμ-

βαίνει με τους ενοικιαζόμενους. Η ύπαρξη εργαζομέ-

νων δύο (ή και περισσότερων) ταχυτήτων ενισχύει τη 

λογική του «διαίρει και βασίλευε». Η κοινή δράση 

είναι ο μόνος τρόπος και για να διασφαλίζουν εκεί-

νοι/ες στοιχειώδη εργασιακή αξιοπρέπεια και για να 

μη βρισκόμαστε εμείς αντιμέτωποι με έναν εφεδρικό 

στρατό υποκατάστασής μας κάθε φορά που απερ-

γούμε  

 

� Λειτουργία συμβουλίων καταστημάτων και διευ-

θύνσεων 

Στο Σύλλογό μας έχουμε την τύχη να έχουμε κατα-

στατικά κατοχυρωμένη τη λειτουργία επιτροπών κα-

ταστημάτων και διευθύνσεων, συλλογικών οργάνων 

που μπορούν να αναζωογονήσουν τη λειτουργία του 

σωματείου μας. Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν 

στροφή του συνδικαλιστικού κινήματος στις διαδι-

κασίες βάσης με συμμετοχή όλων στη λήψη αποφά-

σεων για τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας αφο-

ρούν. Χρειαζόμαστε ένα ζωντανό σύλλογο που θα 

μεταφέρει στη διοίκησή του τις διαθέσεις, τις γνώμες 

και τις ιδέες των μελών του. 

Με διαδικασίες συνελεύσεων στις οποίες να συζη-

τούνται οι προτάσεις της διοίκησης του σωματείου, 

ώστε οι αποφάσεις να είναι συλλογικό προϊόν όλων 

των μελών. Η ενότητα των εργαζομένων διασφαλίζε-

ται μέσα από τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον 

έλεγχο των εκλεγμένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

θα πρέπει να είναι ανακλητοί όποτε αυτό επιβάλλε-

ται. 

 

� Κατάργηση των πολύχρονων απαλλαγών. Εναλ-

λαγή των αντιπροσώπων, υποχρεωτική επιστρο-

φή στην εργασία μετά από ένα διάστημα από-

σπασης 

Να διαχωριστούμε οριστικά και αμετάκλητα από το 

φαινόμενο του επαγγελματικού συνδικαλισμού, με 

τους «συνδικαλιστές» που βρίσκονται μακριά από τις 

αγωνίες μας, μονίμως «απαλλαγμένοι» από εργασι-

ακά καθήκοντα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα προ-

νόμια (βαθμούς, εξέλιξη, αμοιβές) μέσα από την αξι-

οποίηση της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας.  

Θα ήταν δε αποκαλυπτικό, αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

(ιδιαίτερα τα πιο προβεβλημένα από αυτά) δημοσι-

οποιούσαν εκούσια τα εκκαθαριστικά των αποδοχών 

τους. Εμείς το τολμάμε, για τους υπόλοιπους δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε.  

 



� Δημόσιες, ανοιχτές συνεδριάσεις Δ.Σ. σε απογευ-

ματινές ώρες  

Για να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον/α εργαζόμε-

νο/η θέλει να τις παρακολουθήσει, να δει πώς λει-

τουργούν οι εκπρόσωποί του/ης, να συμβάλει στο 

διάλογο, να θέσει ζητήματα και να συνδιαμορ-

φώσει αποφάσεις.  

Που να ανακοινώνονται [και η ημερήσια διάταξή 

τους], οι τακτικές, τουλάχιστον τρεις μέρες πριν, για 

να έχουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες το χρόνο να 

προετοιμαστούν και να κανονίσουν τις εργασιακές 

τους υποχρεώσεις ώστε να μπορούν να παραστούν 

[Αυτή η ρύθμιση θα ήταν χρήσιμη και για μέλη του 

ΔΣ που δουλεύουν χωρίς ιδιαίτερη ευελιξία στο πρό-

γραμμά τους]. 

Δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων 

στο ίντρανετ. Τέρμα πια με τις κλειστές διαδικασί-

ες, τις προφορικές συνεννοήσεις, τις αποφάσεις που 

χάνονται στο δρόμο κι αμφισβητείται ότι κάποτε 

λήφθηκαν: Όλοι και όλες να ξέρουμε τι  έχει υ-

ποστηρίξει κάθε μέλος του ΔΣ, για να μπορού-

με να κρίνουμε τη στάση και τις θέσεις, την ειλικρί-

νεια και τη συνέπειά του. 

Ενημέρωση, γραπτή και δημόσια, για τις συναντή-

σεις του Δ.Σ. με την εργοδοσία. Όλα τα μέλη του 

συλλόγου δικαιούνται να ξέρουν τι συζητείται και 

τι συνεννοήσεις γίνονται με τη διοίκηση. Και το Δ.Σ. 

οφείλει να ενημερώνει για κάθε πρωτοβουλία που 

παίρνει η οποία επηρεάζει τις ζωές των εργαζόμε-

νων. 

Γραφεία του συλλόγου ανοιχτά: Διαθέσιμα για κά-

θε παράταξη και για κάθε ομάδα εργαζομένων που 

θέλει να τα χρησιμοποιήσει για συνεδριάσεις και 

συζητήσεις.  

Τακτικές Γ.Σ. δύο φορές το χρόνο. Για συζήτηση ανοι-

χτή όλων των ζητημάτων που τίθενται. Και έκτακτες 

με βάση τις ανάγκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δοθεί ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα εφαρμογής του νέου οργανο-

γράμματος της Τράπεζας προτού εκφράσουμε 

άποψη για αυτό, ωστόσο μάλλον τελικά δεν 

άξιζε τον κόπο. Η πρακτική επαλήθευσε τις 

πρώτες αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν στο 

αρχικό ανάγνωσμά των σχετικών εγκυκλίων. Η 

λογική που διέπει το νέο οργανόγραμμα έχει 

περισσότερο να κάνει με την τήρηση ισορρο-

πιών στο εσωτερικό της Τράπεζας παρά με την 

εξέλιξή της κι επειδή οι ισορροπίες αυτού του 

τύπου αλλάζουν σχετικά εύκολα είναι πολύ πι-

θανό ότι σύντομα θα κληθούμε να σχολιάσουμε 

το επόμενο.  

Το εξωπραγματικό του μεγέθους του διοικητι-

κού σχήματος για τα δεδομένα της Τράπεζας 

τονίστηκε, ή έστω απλά σημειώθηκε, κι από άλ-

λους. Ο «υδροκεφαλισμός» έγινε λέξη-σλόγκαν 

κατά τους προηγούμενους μήνες. Όταν δε η αύ-

ξηση του αριθμού των διευθύνσεων συνδυάζε-

ται και με το διαχωρισμό, ενιαίων στην ουσία, 

λειτουργιών, αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε επι-

κάλυψη αρμοδιοτήτων, σύγχυση και δυσλει-

τουργία (πολλώ δε μάλλον όταν κάπου στο κά-

δρο μπαίνει και η συμβουλευτική εταιρεία με 

ασαφείς ακόμα αρμοδιότητες). 

Στα θετικά του οργανογράμματος καταγράφηκε 

η ενεργοποίηση παραγκωνισμένων στελεχών 

και η κατάργηση θέσεων «ψυγείων», όμως η 

μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι απλά αυτές με-

τονομάστηκαν με πιο περίπλοκους τίτλους αλλά 

και πάλι χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η 

συμβολή π.χ. της τρίτης γενικής διεύθυνσης 

στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των θυγατρι-

κών εταιρειών θα ήταν ουσιαστικότερη αν στην 

εποπτεία της συμπεριλαμβανόταν και το «φιλέ-

το» της Attica Finance.  

Η κατάσταση ομηρίας στην οποία βρίσκεται 

πληθώρα συναδέλφων ως «προσωρινά επικε-

φαλής», «υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουρ-

γία» και με τις εκατοντάδες προσωρινές υπο-

γραφές που λήγουν στις 30-06 δημιουργεί ένα 

κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας.  

Το χειρότερο δε όλων είναι η συνεχιζόμενη υ-

ποβάθμιση των καταστημάτων (που κάποιοι 

επιμένουν να ξεχνούν ότι είναι το πρόσωπο της 

Τράπεζας στο κοινό) που έχει πλέον οδηγήσει 

σε οριακές καταστάσεις προκαλώντας ανυπέρ-

βλητες εργασιακές και ανθρώπινες δυσκολίες 

στους/στις συναδέλφους του δικτύου. Στις εσω-

τερικές συζητήσεις όλοι παραδέχονται ότι είναι 

αδύνατο να λειτουργήσει κατάστημα με τέσσε-

ρα άτομα, στην πράξη το φαινόμενο αυτό γενι-

κεύεται. 



Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, οι τράπεζες 

καλούνται να παίξουν έναν άλλο ρόλο. Να πάψουν 

να είναι ένας μισητός μεν από τον πολίτη κερδο-

σκοπικός μηχανισμός, στηριζόμενος δε από το κρά-

τος. Πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της κοινωνίας 

κι όχι του κέρδους. 

Αν κάποτε το να συζητάμε για το τραπεζικό σύστη-

μα μ’ αυτούς τους όρους φάνταζε ουτοπικό, σήμε-

ρα δεν αποτελεί παρά μια «βιώσιμη λύση» για τη 

στήριξη της κοινωνίας στην εποχή της κρίσης. Η 

κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, άλλωστε, κατα-

δεικνύει την παταγώδη αποτυχία της σημερινής 

δομής του τραπεζικού συστήματος που βασίστηκε 

στις ιδιωτικοποιήσεις και την «απορρύθμιση» με 

αποτελέσματα οδυνηρά τόσο για τους/τις εργαζό-

μενους/ες σε αυτές όσο και για την κοινωνία γενι-

κότερα. Χρειάζεται να διαμορφωθεί μια νέα αρχι-

τεκτονική στο τραπεζικό σύστημα με βάση τους 

ακόλουθους άξονες: 

 

� Εθνικοποίηση των τραπεζών και εφαρμογή ενός 

τρόπου διαχείρισης υπέρ του κοινωνικού συνό-

λου. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η 

χρηματοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλιμων, είναι 

κοινά αγαθά που δεν πρέπει να τα οικειοποιού-

νται ιδιωτικά συμφέροντα.  

� Είναι ανάγκη οι τράπεζες να μετατραπούν σε δη-

μόσιες υπηρεσίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

με καθεστώς ανάλογο με αυτό των Δημοσίων Ε-

πιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, στην υπηρεσία και 

τον έλεγχο του κοινωνικού συνόλου  

� Να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ό-

λων στις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπη-

ρεσίες  

� Τα διοικητικά τους συμβούλια να αποτελούνται 

σε ισότιμη βάση από τους τρεις εταίρους: αιρε-

τούς εκπροσώπους των εργαζομένων, εκπροσώ-

πους του κράτους, εκπροσώπους της κοινωνίας 

των πολιτών και των χρηστών των υπηρεσιών 

τους  

� Με μηχανισμούς δημόσιου ελέγχου της οικονο-

μικής διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-

μάτων  

� Με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, στη 

βάση των προτεραιοτήτων της κοινωνίας (κατοι-

κία, απασχόληση, μάχη ενάντια στον αποκλει-

σμό, δημόσια έργα, δημόσιες υπηρεσίες, αειφό-

ρος ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

κ.λπ.)  

� Υψηλή φορολογία των κερδοσκοπικών δραστη-

ριοτήτων, χαμηλή εκείνων της πραγματικής οικο-

νομίας  

 

Η Τράπεζά μας διαθέτει εκείνα τα δυνητικά χαρα-

κτηριστικά για να λειτουργήσει προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Με το μετοχικό της κεφάλαιο να μην 

βρίσκεται στα χέρια ενός τραπεζίτη ή κάποιου α-

πρόσωπου κερδοσκοπικού fund, αλλά να στηρίζε-

ται στη μαζική βάση των χιλιάδων ασφαλισμένων 

του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ , η Τράπεζα μπορεί να αποτελέ-

σει μοχλό στήριξης των ασφαλισμένων στη μάχη 

τους για μία αξιοπρεπή διαβίωση. Θα ήταν αφελές, 

ωστόσο, να πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματί-

σει το ρόλο αυτό χωρίς καμία αλλαγή στο γενικότε-

ρο πλαίσιο, σαν μια νησίδα ηθικής μέσα σε έναν 

ωκεανό αχαλίνωτης κερδοσκοπίας. Η περιφρούρη-

ση της δημόσιας περιουσίας και η ακύρωση των 

ιδιωτικοποιήσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για 

να συνεχίσει να υφίσταται η Τράπεζα όπως τη γνω-

ρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλιώς το «τράπεζα ασφα-

λιστικών ταμείων» θα μείνει ένα σύνθημα κενό 

από περιεχόμενο.  



Πλήρης ασφάλιση για όλους με χρηματοδότησή 

της μόνο από τους εργοδότες και το κράτος  

Το αίτημα της κοινωνικής ασφάλισης δε βγαίνει 

έξω από τα όρια του καπιταλισμού, δεν προϋποθέ-

τει την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 

από άνθρωπο. Διεκδικώντας κοινωνική ασφάλιση, 

διεκδικούμε το δικαίωμά μας να επιβιώνουμε στα 

γηρατειά και σε περιπτώσεις ασθένειας ή αναπη-

ρίας. Πρόκειται για μια διεκδίκηση αμυντική, που 

σκοπό έχει την κατά το δυνατό προστασία των ερ-

γαζόμενων από τη σωματική, πνευματική και ψυχι-

κή φθορά. Και σε ό,τι αφορά το ίδιο το σύστημα, η 

αμυντική μας διεκδίκηση δεν είναι παρά ο ανα-

γκαίος όρος για την επιβίωση του ίδιου του συστή-

ματος: οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι υγιείς για να 

παράγουν. Άρα, η ασφάλιση δεν είναι κάτι που μας 

χαρίζεται: είναι κάτι που διασφαλίζει τη συνέχιση 

της παραγωγικότητάς μας. Γι’ αυτό καθιερώθηκε 

ιστορικά, γι’ αυτό οφείλει να συνεχίσει να υπάρχει, 

αν μπούμε στη λογική τους. Εκτός κι αν οι εργαζό-

μενοι πια είναι κυριολεκτικώς αναλώσιμοι… 

Όλος ο κοινωνικός πλούτος παράγεται από τους/τις 

εργαζόμενους/ες. Ως παραγωγοί του κοινωνικού 

πλούτου, λοιπόν, οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να θε-

ωρούμε ως στοιχειώδες δικαίωμά μας την πλήρη 

κοινωνική ασφάλιση για όλους και όλες. Δηλαδή, 

ασφαλιστική κάλυψη γήρατος, αναπηρίας, ασθέ-

νειας, θανάτου, μητρότητας, ανεργίας για άνδρες 

και γυναίκες, εργαζόμενους και άνεργους, ντόπιους 

και ξένους. 

Τη χρηματοδότηση αυτής της πλήρους ασφάλισης 

πρέπει να αναλάβουν εκείνοι που κερδίζουν από 

την εργατική μας δύναμη: οι καπιταλιστές και το 

κράτος. H ασφαλιστική εισφορά των εργαζόμενων 

πρέπει να καταργηθεί. Είναι ήδη πολλά αυτά που 

αποκομίζουν οι εργοδότες από την υπεραξία της 

εργασίας μας όπως επίσης είναι πολλά αυτά που 

μας παίρνει το κράτος, κυρίως με την έμμεση φο-

ρολογία, για να τα ξαναδώσει στους καπιταλιστές, 

με δεκάδες νόμιμους και παράνομους τρόπους. 

Ξεκινώντας από αυτές τις βασικές διαπιστώσεις –

αρχές του καπιταλισμού- πρέπει, λοιπόν, να καταρ-

γηθεί άμεσα η εργατική ασφαλιστική εισφορά και 

να αυξηθεί ανάλογα η εργοδοτική, σε τρόπο ώστε 

να καλύπτουν τις απαιτήσεις του συστήματος μαζί 

με την κρατική συμμετοχή. Κι ας μη σπεύσουν κά-

ποιοι να μιλήσουν για πλήγμα στην ανταγωνιστικό-

τητα: η υποτιθέμενη «μείωση κέρδους» που θα 

έχουν από τη διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλι-

σης, δεν είναι παρά εκείνο που θα διασφαλίσει τα 

κέρδη τους. 

 

 

� Nα αποδοθούν στα ασφαλιστικά ταμεία τα 

κλεμμένα αποθεματικά. 

� Nα αποδοθούν στα Ταμεία η μη καταβληθείσα 

κρατική συμμετοχή (στο πλαίσιο της τριμερούς 

χρηματοδότησης), καθώς και το κόστος της ά-

σκησης κρατικής προνοιακής πολιτικής με λε-

φτά των Ταμείων.  

� Nα απαλλαγούν τα Ταμεία από όλα τα επαχθή 

δάνεια που αναγκάστηκαν να συνάψουν. 

� Nα απαγορευτεί η εισφοροαπαλλαγή και να 

ποινικοποιηθεί σε βαθμό κακουργήματος η ει-

σφοροδιαφυγή 

� Να θεσπιστεί το 7ωρο-35ωρο. 

� Nα μειωθούν τουλάχιστον κατά μια πενταετία 

τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για όλες τις 

κατηγορίες εργαζόμενων.  

� Kαμιά σύνταξη κάτω από το βασικό μισθό. 

� Κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης σε όλες τις 

μορφές της. Δημόσια δωρεάν υγεία.  

� Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νό-

μοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το ΤΑΠΙΛΤΑΤ 

Υπερασπιζόμαστε την αυτονομία του ΤΑΠΙΛΤΑΤ. 

Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ δεν κινδυνεύει με άμεση κατάρ-

ρευση. Παρά τη σχετική κινδυνολογία, που στόχο 

έχει να μας πείσει ότι οποιαδήποτε «λύση» πρέ-

πει να γίνει αποδεκτή. 

Το ΕΤΑΤ είναι ένας προβληματικός φορέας, χω-

ρίς μέλλον και χωρίς την εγγύηση του κράτους. 

Δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση και η κατά-

ληξή του θα είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Τραπε-

ζοϋπαλλήλων είναι ένας στόχος που δεν πρέπει 

να εγκαταλειφθεί. 

Αρνούμαστε την υποκατάσταση της κοινωνικής 

ασφάλισης από τα επαγγελματικά ταμεία. 



  

Η συνάντηση των εργαζόμενων στο δρόμο και ο συντονισμός των επιμέρους κλαδικών κινητοποιήσεων μπορεί 

να αναβαθμίσει τους αγώνες, υπερβαίνοντας τη λογική των αποσπασματικών αιτημάτων και της «υπεράσπισης 

κεκτημένων», προχωρώντας στη συγκρότηση ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών. Είναι ξεκάθαρο ότι όσο η συν-

δικαλιστική γραφειοκρατία διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η συγκρό-

τηση ανταγωνιστικών δομών που θα μπορέσουν να στεγάσουν τις διαρκώς αυξανόμενες αλλά ακόμα διάσπαρ-

τες εστίες αγώνα προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη των καιρών. Το εγχείρημα μοιάζει δύσκολο αλλά το ιστορικό 

προηγούμενο υπάρχει, σε μία περίοδο που και πάλι η επίσημη συνδικαλιστική ηγεσία δεν ανταποκρινόταν στις 

ανάγκες των περιστάσεων.  

Η συγκρότηση του σχήματος Σ.Α.Δ.Ε.Ο. (Συνεργαζόμενες Αγωνιστικές Δημοκρατικές Εργατοϋπαλληλικές Οργα-

νώσεις) ήταν η πολιτική απάντηση των αγωνιστικών συνδικάτων στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρα-

τίας και της υποταγής της διοίκησης της ΓΣΕΕ και των εργατικών κέντρων στα κελεύσματα της εργοδοσίας και της 

κυβέρνησης.  

Στη συνέντευξη τύπου των ΣΑΔΕΟ (γραφεία ΟΤΟΕ, 21/9/1979) τονίστηκε ότι οι ΣΑΔΕΟ: 1) είναι άτυπη οργανωτι-

κή έκφραση της ανάγκης να επέλθει η εξυγίανση του συνδικαλιστικού κινήματος από κάθε παρεμβατισμό ή ε-

ξάρτηση, 2) προωθούν την ενότητα και δεν αποτελούν «Αντι-ΓΣΕΕ» οργάνωση, 3) μέχρι να επέλθει εξυγίανση της 

ΓΣΕΕ και των Εργατικών Κέντρων φιλοδοξούν να συντονίσουν όλους τους εργαζόμενους στην προσπάθεια υπε-

ράσπισης των ταξικών συμφερόντων τους και 4) η προσπάθεια αυτή θα γίνεται τόσο έξω όσο και μέσα από τη 

ΓΣΕΕ και τα ΕΚ ώστε να ξεμπλοκαριστούν από τα δίχτυα του κυβερνητικού εργατοπατερισμού όσες δυνάμεις θέ-

λουν έναν διαφορετικό ταξικό προσανατολισμό της συνομοσπονδίας (Βλ. Τραπεζικό Βήμα, α.φ. 73, Σεπτ. 1979). 

Η ΣΑΔΕΟ έπαιξε σημαντικό ρόλο στο συντονισμό και την κινητοποίηση των συνδικάτων κατά τη διετία της δεύ-

τερης πετρελαϊκής κρίσης και της έναρξης της πολιτικής της λιτότητας 1979-1981 (απεργία 39 ημερών ΟΤΟΕ, α-

περγίες ΔΕΚΟ κ.α.). 

  

 

 

Για μια ακόμη φορά βιώνουμε επανάληψη παλιών 

και φθαρμένων προεκλογικών πρακτικών και σε αυ-

τές τις αρχαιρεσίες. Επίπλαστο ενδιαφέρον των εκ-

προσώπων για τον «απλό συνάδελφο» που για μία 

φορά κάθε τριετία βρίσκεται στο επίκεντρο. Ακριβά, 

πολύχρωμα ιλουστρασιόν φυλλάδια με αισθητική 

διαφήμισης που αποσκοπούν στον εντυπωσιασμό 

Φορτικές πιέσεις για συμμετοχή σε ψηφοδέλτια σε 

ρόλο κομπάρσου με αντάλλαγμα πιθανές μελλοντι-

κές εξυπηρετήσεις. Ανέξοδη αγωνιστική συνθημα-

τολογία και θολές υποσχέσεις που δίνονται με ευ-

κολία καθώς (κατά την άποψή κάποιων) κανείς δεν 

πρόκειται να τα θυμάται μετά τις εκλογές. 

Στη δική μας θεώρηση, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέ-

σα κι ο συνδικαλισμός είναι μια στάση που δε δη-

λώνεται, απλώς αποδεικνύεται. Δε μας αφορά μια 

εκπροσώπηση εργολαβικού τύπου, με την εμπορία 

διασυνδέσεων στο επίκεντρο, για παροχές σε ατο-

μική βάση. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ξυπνάνε 

και κοιμούνται με το όνειρο της αναρρίχησης σε 

θέσεις εξουσίας. Για όποιον επιδιώκει κάτι τέτοιο, η 

πορεία είναι εντελώς διαφορετική και πολύ πιο εύ-

κολη. 

Οι εκλογές για μας δεν αποτελούν αυτοσκοπό: είναι 

απλώς ένας σταθμός στην πορεία μιας εργασιακής 

και συνδικαλιστικής δράσης η οποία πραγματώνεται 

σε καθημερινή βάση. 

 

 

Ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια με σκοπό να ανοί-

ξει μια διαδικασία επικοινωνίας και διαλόγου μετα-

ξύ μας για τα ζητήματα που μας αφορούν και να 

διαμορφωθούν νέοι όροι –πραγματικά- συλλογικών 

διεργασιών. Σήμερα, μπορούμε να πούμε πια ότι 

έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό του Συλλόγου μια δια-

δικασία διαλόγου που πηγαίνει πέρα από προσωπι-

κές κονταρομαχίες και θίγει ζητήματα ουσίας για 

όλους και όλες εμάς. Ζητήματα που μέχρι πρότινος 

προβάλλονταν σαν θέσφατα και υπεράνω κριτικής. 

Στη μετά-μνημόνιο εποχή, η αλλαγή των συσχετι-

σμών προς όφελος δυνάμεων που κινούνται πέρα 

από το κυρίαρχο συνδικαλιστικό μοντέλο, στην κα-

τεύθυνση της αυτοοργανωμένης συλλογικής δρά-

σης, είναι αναγκαία –αν και όχι ικανή από μόνη της- 

συνθήκη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. 

  

Μακρή Κωνσταντίνα (Κατ/μα Ακαδημίας) 

Μανδέλος Σπύρος (Κατ/μα Αγ. Δημητρίου) 

Μιχελάκης Κωστής (Δ/νση Υποστήριξης Εργασιών 

Διαχείρισης Διαθέσιμων) 

Μπαϊρακτάρης Στέφανος (Δ/νση Θεματοφυλακής)  

Σαρρή Κλειώ (Δ/νση Θεματοφυλακής) 

Τσακίρης Βίκτορας (Κατ/μα Ηλιούπολης) 

Χατόγλου Ιπποκράτης (Δ/νση Ανάπτυξης, Σχεδια-

σμού & Υποστήριξης Εφαρμογών) 


