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Μία αθόκα πξάμε θαιθίδεπζεο ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 
ειέγρνπ ζε έλαλ ηξαπεδηθό νξγαληζκό, πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα θαη δίλεη ηνλ ηόλν 
ζηε δηακόξθσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πξνεηνηκάδεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο 
από ηελ Κπβέξλεζε θαη κεζνδεύεηαη λα εκθαληζηεί σο «ζεζκηθά αλαπόθεπθην». 

Πξόθεηηαη γηα ηελ επηζπκία νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ θύθισλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ 
Επξώπε θαη αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ από ην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, πνπ ήηαλ πάγηα θαη επσθειήο πξαθηηθή γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Τξάπεδαο, ζε όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηώλ, ησλ κεηόρσλ θαη ηεο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο γεληθόηεξα από ην 1983 (όπως άλλωστε προβλέπεται και από το σύστημα 
αρτών και πρακτικών της Εταιρικής Διακσβέρνησης, ποσ έτει θέσει ο ΟΟΣΑ). 

Δπζηπρώο, όπσο όια δείρλνπλ, ε Κπβέξλεζε ππαθνύνληαο ζηηο εληνιέο ησλ παξαπάλσ 
νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ θύθισλ - ζηα πιαίζηα ησλ δεζκεύζεσλ εμάξηεζεο ηεο ρώξαο καο 
θαη ηνπ ιανύ καο, πνπ αλέιαβε κε ηελ απνδνρή ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ, «κεηά από ζθιεξή 
δηαπξαγκάηεπζε» -  είλαη έηνηκε λα παξαδώζεη θαη ηελ ηειεπηαία δπλαηόηεηα ηνπ ζεζκηθνύ, 
θνηλσληθνύ ειέγρνπ, πνπ αζθνύζαλ όια απηά ηα ρξόληα ζην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Εζληθήο 
Τξάπεδαο νη εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Tα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ίδηα ηελ Τξάπεδα θαη ηνπο ζπκκέηνρνπο ζ’ απηήλ από 
ηε γλώζε θαη ηελ θνηλσληθή εκπεηξία ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, αιιά θαη ε λνκνζεηεκέλε ζπκκεηνρή 
εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη επνπηηθά όξγαλα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ζε 
κεγάιν αξηζκό ρσξώλ ηεο Επξώπεο (Απζηξία, Δαλία, Φηλιαλδία, Σνπεδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 
Λνπμεκβνύξγν, Οιιαλδία θα) ζπλεγνξνύλ γηα ην ζηακάηεκα θάζε κεζόδεπζεο ηεο Κπβέξλεζεο 
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λα εθπαξαζπξώζεη ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ από ην Δηνηθεηηθό 
Σπκβνύιην ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο. 

Έρνπκε ήδε εθζέζεη κε επηζηνιή καο ζηελ Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΕΤΕ 
όινπο ηνπο ιόγνπο θαη ηα επηρεηξήκαηα, πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα ζπλέρηζεο ηεο 
ζεζκηθήο εθπξνζώπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Εηδηθόηεξα, δεηήζακε λα ππάξμνπλ θαη από ηελ 
πιεπξά ηεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζεζκνύ, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο 
εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο ηεο ΕΤΕ. 

Η κεηαηξνπή ησλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ Τξαπεδώλ θαη θπζηθά θαη ηεο Εζληθήο 
Τξάπεδαο ζε πεδίν άζθεζεο αλεμέιεγθηεο δηνίθεζεο θαη απόιπηεο επηξξνήο ησλ 
απνθάζεσλ από ηνπο μέλνπο, πνπ ζέινπλ λα ειέγμνπλ νινθιεξσηηθά ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, 
είλαη επηηαγή παξάδνζεο αθόκα θαη ηνπ ζηνηρεηώδνπο ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ εξγαιείνπ ησλ 
ηξαπεδώλ, πνπ όπσο όια δείρλνπλ έρεη πξνεμνθιήζεη ε Ειιεληθή Κπβέξλεζε ζην ηξίην 
κλεκόλην, πνπ ππέγξαςε ηνλ Ινύιην ηνπ 2015. 

Ο δξόκνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλδηθάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη όζσλ 
αθόκα έρνπλ εζληθά αλαθιαζηηθά θαη ζπλείδεζε είλαη ν δξόκνο ηεο απνθάιπςεο, όζσλ 
κεζνδεύνληαη ζε βάξνο ηεο ρώξαο καο θαη ηνπ ιανύ καο θαη ε αληίζηαζε κε όιεο καο ηηο 
δπλάκεηο. 

Απηόο είλαη ν δξόκνο ηεο ηηκήο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο κνλαδηθήο πξαγκαηηθήο 
ειπίδαο, όρη γηα ην ρακέλν παξόλ, αιιά γηα ην κέιινλ πνπ καο αμίδεη θαη πξέπεη λα 
ζπλερίζνπκε λα δηεθδηθνύκε.  
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