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ΠΟΤ ΚΑΣΕΘΕΕ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ  

 

 

Με έλα Πνιπλνκνζρέδην πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηώλ, πνπ 
αθνξά ζηελ ηζνπέδσζε έσο ηελ εμαθάληζε δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 
ζπληαμηνύρσλ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζην ζύλνιό ηεο, έξρεηαη ε Κπβέξλεζε λα 
επηβεβαηώζεη γηα κία αθόκα θνξά κηα πνιηηηθή κλεκνληαθήο ππαθνήο, πνπ αθπξώλεη 
ζηελ πξάμε ηα όλεηξα θαη ηηο ειπίδεο, όζσλ πίζηεςαλ ζε θαιύηεξεο κέξεο. 

Σν ηξαγηθό απηήο ηεο ζιηβεξήο πνιηηηθήο είλαη, όηη ζηεξίδεηαη μαλά ζε έλαλ 
απηαπόδεηθηα ςεπδή ηζρπξηζκό, όηη πξόθεηηαη γηα πνιηηηθή αξηζηεξήο θαηεύζπλζεο, κε 
ηαμηθό πξόζεκν θαη θνηλσληθή επαηζζεζία, πνπ βξίζθεη όκσο ην πνιηηηθό ζξάζνο λα 
παξαθάκςεη αξρέο, ηδέεο θαη δηαθεξύμεηο θαη λα επηηεζεί ζην ζεκειηώδεο ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑ . 

Η ΟΤΟΕ όηαλ επηρεηξείηαη λα αθνπιηζηεί ζεζκηθά θαη νπζηαζηηθά ην ζπλδηθαιηζηηθό 
θίλεκα κε ηελ ππνλόκεπζε έσο ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο απεξγίαο, ηόηε έρνπκε 
θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε λα παξέκβνπκε απνθαζηζηηθά θαη λα αληηζηαζνύκε κε όιεο καο ηηο 
δπλάκεηο.  

Ωο θιαδηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ κε ηζηνξία θαη 
απνηειεζκαηηθνύο αγώλεο πξνζθνξάο θαη ζπλέπεηαο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηεο ρώξαο, 
έρνπκε θαη πξαγκαηηθή θνηλσληθή επαηζζεζία, αιιά θαη νπζηαζηηθνύο ιόγνπο λα παξέκβνπκε 
απνθαζηζηηθά, κε αθνξκή ην πνιπλνκνζρέδην, πνπ θαηέζεζε πξνο ςήθηζε ε Κπβέξλεζε ζηε 
Βνπιή. 

Καη νη ιόγνη απηνί αθνξνύλ ζηελ θηλεηήξην δύλακε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ είλαη νη 
Τξάπεδεο, νη νπνίεο ζηελ παξνύζα θάζε βξίζθνληαη ζε ζηάζε αλακνλήο, σο πξνο ηηο 
εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο θεκνινγνύκελεο επελδύζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε, ελώ ηαπηόρξνλα 
αζθνύλ πηέζεηο θαηόπηλ εληνιώλ ησλ μέλσλ κεηόρσλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 
δηάθνξεο κνξθέο θαη ηξόπνπο ζηα πιαίζηα ησλ αλαδηαξζξώζεσλ, πνπ ζπλερίδνπλ λα 
απνηεινύλ πξαγκαηηθό ή εηθνληθό άιινζη. 

 

 Επηζεκαίλνπκε ζηελ Κπβέξλεζε όηη, ην Πνιπλνκνζρέδην ηεο κλεκνληαθήο 
πνιηηηθήο πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή, αλ ζπγθεληξώζεη ηηο ςήθνπο ησλ 
Βνπιεπηώλ ηεο, πνπ «ζα πεηζηνύλ» γηα ην ηαμηθό πξόζεκν ηεο πνιηηηθήο ηεο, 
αιιά θαη άιισλ Βνπιεπηώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζα πεξάζεη. 

Θα είλαη όκσο έλα πνιπλνκνζρέδην ληξνπήο, πνπ ζα κείλεη ζηα ραξηηά θαη ζην 
πεξηζώξην ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ καο, ελώ 
ηαπηόρξνλα ζα απνηειεί ζηίγκα κηαο ζπλεηδεηήο ακλεζίαο ζθνπηκνηήησλ γηα 
όινπο εθείλνπο πνπ ζα απνδερζνύλ ηελ επθακςία ηεο ςήθνπ ηνπο. 
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 Πξνεηδνπνηνύκε ηηο Τξάπεδεο λα κελ θάλνπλ ην ιάζνο λα ζεσξήζνπλ, όηη ην 
πνιηηηθό, ην νηθνλνκηθό θαη ην θνηλσληθό θιίκα ηνπ θόβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο, 
ηηο επλνεί θαη ζειήζνπλ λα εθαξκόζνπλ επθαηξηαθά, επηρεηξεζηαθά κέηξα ζε 
βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η ΟΤΟΕ ζα παξακείλεη, όπσο πάληα, άγξππλνο θξνπξόο ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ησλ θαηαθηήζεσλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ, έρνληαο ζαθή επίγλσζε ηεο 
ζπκβνιήο ηνπο θαη ηνπ ηηκήκαηνο πνπ πιήξσζαλ ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο 
θαη θνηλσληθήο θξίζεο. 

 

 

ε θάζε πεξίπησζε θαη σο θιάδνο, αιιά θαη καδί κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην 
ζύλνιό ηεο, ζα είκαζηε κπξνζηά ζηνπο αγώλεο απόθξνπζεο ησλ επηζέζεσλ κε 
απνθαζηζηηθόηεηα θαη ζάξξνο, θαη ζα ραιάζνπκε ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 
δαλεηζηώλ ηεο ρώξαο. 
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