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Ο έλεγχος της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της από τους
δανειστές της χώρας, είναι, πλέον, γεγονός.
Οι μνημονιακές πολιτικές που επιβλήθηκαν στη χώρα και
οδήγησαν στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, στην εκτόξευση της
ανεργίας και σε τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών με συνέπεια
την εξόντωση, κυριολεκτικά, της ελληνικής κοινωνίας, δείχνουν ότι, το
σχέδιο του οικονομικού στραγγαλισμού της πατρίδας μας εξελίσσεται και
υλοποιείται κανονικά.
Στη κατεύθυνση αυτή, έφτασε η ώρα – όπως όλα δείχνουν – και
για
την
«εκπαραθύρωση»
των
εκπροσώπων
των
εγχώριων
παραγωγικών φορέων και των εργαζομένων από το Δ.Σ. της Εθνικής
Τράπεζας.
Η μεθόδευση κατάργησης της εκπροσώπησης των
παραγωγικών φορέων και των εργαζομένων από το Δ.Σ. της

Εθνικής, που παρουσιάζεται ως δήθεν «θεσμικά αναπόφευκτη»,
είναι απαράδεκτη γιατί:

Η

Κυβέρνηση νομοθετεί μια διαδικασία «αξιολόγησης»
των Διοικητικών Συμβουλίων των συστημικών Τραπεζών
σύμφωνα με τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά που
απαιτούν οι δανειστές και οδηγούνται εκτός του Δ.Σ. της
Τράπεζας
έμπειροι
εκπρόσωποι
των
εγχώριων
παραγωγικών φορέων και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των
εργαζομένων.

 Απαξιώνεται

σκόπιμα και μεθοδευμένα το εγχώριο
στελεχιακό και παραγωγικό δυναμικό και οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων «παραμερίζονται» ως εμπόδιο στα
σχέδια εκείνων που ορίζουν και αξιολογούν άκριτα ως
«επαρκείς και ικανούς» εκείνους που θέλουν να
τοποθετήσουν στις Τράπεζες.

 Το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης που έθεσε ο ΟΟΣΑ

με το οποίο οργανώνεται, λειτουργεί, διοικείται και
ελέγχεται μια επιχείρηση ώστε να διασφαλίζονται
αποτελεσματικά και ισορροπημένα τα συμφέροντα όσων
συνδέονται με αυτήν (μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές,
συνδικάτα, εργαζόμενοι, στελέχη, τοπικές κοινωνίες,
δημόσιες
αρχές)
καταργείται
νομοθετικά
από
μια
Κυβέρνηση που λειτουργεί ως εντολοδόχος των δανειστών.

Άλλωστε, η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και των
παραγωγικών και κοινωνικών φορέων μη ελεγχόμενων από τον
διοικητικό μηχανισμό της Τράπεζας εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και
σφαιρική προσέγγιση των θεμάτων από το Δ.Σ. της Τράπεζας δεδομένου
ότι, οι σημερινές προκλήσεις δε νοείται να είναι στενά και τεχνοκρατικά
«χρηματοοικονομικές», αλλά επιβάλλεται να διασφαλίζουν την
ανάπτυξη της χώρας με εθνικά κριτήρια και την κοινωνική συνοχή με
μέριμνα και ενδιαφέρον για τις κοινωνικές ανάγκες.
Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε
καταχρηστικές
ερμηνείες
και
πρακτικές
που
οδηγούν
στην
εκπαραθύρωση των εκπροσώπων μας από το Δ.Σ. της Τράπεζας, ούτε,
φυσικά, τα φωτογραφικά κριτήρια αξιολόγησης των μελών των Δ.Σ. των
Τραπεζών.
Έχουμε νόμιμο δικαίωμα και ηθικό καθήκον απέναντι στους
εργαζομένους που εκπροσωπούμε αλλά και κοινωνική υποχρέωση
απέναντι στην ελληνική κοινωνία και το συναλλασσόμενο κοινό, να
αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με όλα τα νόμιμα μέσα.
Ως πρώτη προειδοποιητική ενέργεια δράσης, αποστέλλουμε
εξώδικο στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και καταθέτουμε
άμεσα προσφυγή στη δικαιοσύνη για την ακύρωση κάθε

καταχρηστικής πράξης κατάργησης των εκπροσώπων των
εργαζομένων από το Δ.Σ. της Τράπεζας, αλλά και γενικότερα των
κριτηρίων αξιολόγησης.
Ας λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα τα παραπάνω όσο υπάρχει
ακόμα χρόνος γιατί ο αγώνας μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το
θέμα αυτό, μόλις τώρα αρχίζει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

