


Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,

Μία οµάδα νέων αλλά και Μία οµάδα νέων αλλά και 
παλαιών συναδέλφων, έντονα πολιτι-παλαιών συναδέλφων, έντονα πολιτι-

κοποιηµένων όχι όµως και κατ΄ ανάγκη κοποιηµένων όχι όµως και κατ΄ ανάγκη 
προερχόµενων από τον ίδιο πολιτικό χώρο αλλά προερχόµενων από τον ίδιο πολιτικό χώρο αλλά 

που διακατέχονται από τις ίδιες απόψεις για: που διακατέχονται από τις ίδιες απόψεις για: 
   Το θεσµό του εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας,   Το θεσµό του εκπροσώπου στο Δ.Σ. της Τράπεζας,
   Τα προβλήµατα της καθηµερινότητας,   Τα προβλήµατα της καθηµερινότητας,
   Τα χρονίζοντα προβλήµατα,   Τα χρονίζοντα προβλήµατα,
   Τα µεγάλα κλαδικά προβλήµατα,   Τα µεγάλα κλαδικά προβλήµατα,

κάναµε την κάναµε την υπέρβασηυπέρβαση. Συνάδελφοι µε διαφορετικές πολι-. Συνάδελφοι µε διαφορετικές πολι-
τικές ιδεολογίες, αλλά εµφορούµενοι από τις ίδιες σύγχρονες τικές ιδεολογίες, αλλά εµφορούµενοι από τις ίδιες σύγχρονες 
ανοιχτές απόψεις, καθίσαµε στο ίδιο τραπέζι. ανοιχτές απόψεις, καθίσαµε στο ίδιο τραπέζι. 

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Τώρα ήρθε η σειρά σας, ώστε: Τώρα ήρθε η σειρά σας, ώστε: 

ΜαζίΜαζί να υλοποιήσουµε τις απόψεις αυτές. να υλοποιήσουµε τις απόψεις αυτές. 

Μαζί Μαζί να κάνουµε πράξη αυτά που όλοι θεωρούµε αυτο-να κάνουµε πράξη αυτά που όλοι θεωρούµε αυτο-
νόητα. νόητα. 

Μαζί Μαζί να δώσουµε στα ποικίλα προβλήµατα που µας τα-να δώσουµε στα ποικίλα προβλήµατα που µας τα-
λανίζουν τις λύσεις που όλοι αναφέρουµε στις κατ΄ ιδίαν λανίζουν τις λύσεις που όλοι αναφέρουµε στις κατ΄ ιδίαν 
συζητήσεις µας, αλλά πως τα καταφέρνουµε και δε δίνου-συζητήσεις µας, αλλά πως τα καταφέρνουµε και δε δίνου-
µε την ευκαιρία σε κάποιους που θέλουν και µπορούν να µε την ευκαιρία σε κάποιους που θέλουν και µπορούν να 
διεκδικήσουν τα αιτήµατά µας και να τά υλοποιήσουν.διεκδικήσουν τα αιτήµατά µας και να τά υλοποιήσουν.
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Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Στις 22, 23, 24, 26 και 29 Μαρτίου 2010 είναι Στις 22, 23, 24, 26 και 29 Μαρτίου 2010 είναι 

στο χέρι µας να αλλάξουµε τα κακώς κεί-στο χέρι µας να αλλάξουµε τα κακώς κεί-
µενα. Είναι η ευκαιρία να κάνουµε µαζί την µενα. Είναι η ευκαιρία να κάνουµε µαζί την 
υπέρβαση για το καλό του καθενός χωριστά, υπέρβαση για το καλό του καθενός χωριστά, 
αλλά και για το σύνολο στην Εµπορική Τρά-αλλά και για το σύνολο στην Εµπορική Τρά-
πεζα.πεζα.

Πίσω από το παραβάν δεν υπάρχει ούτε Πίσω από το παραβάν δεν υπάρχει ούτε 
εκβιασµός ούτε φόβος. Πρέπει όλοι µας να εκφράσουµε ελεύ-εκβιασµός ούτε φόβος. Πρέπει όλοι µας να εκφράσουµε ελεύ-
θερα τη βούλησή µας, να πράξουµε αυτό που πραγµατικά θερα τη βούλησή µας, να πράξουµε αυτό που πραγµατικά 
νιώθουµε, για το καλό όλων µας, χωρίς φόβο και πάθος.νιώθουµε, για το καλό όλων µας, χωρίς φόβο και πάθος.

Συνάδελφοι,Συνάδελφοι,
Σας καλούµε να κάνετε µαζί µας τηνΣας καλούµε να κάνετε µαζί µας την υπέρβαση υπέρβαση, στις 22, , στις 22, 

23, 24, 26 και 29 Μαρτίου, για το θεσµό του εκπροσώπου στο 23, 24, 26 και 29 Μαρτίου, για το θεσµό του εκπροσώπου στο 
Δ.Σ. της Τράπεζας, τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, τα Δ.Σ. της Τράπεζας, τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, τα 
χρονίζοντα καθώς και τα µεγάλα κλαδικά προβλήµατα.χρονίζοντα καθώς και τα µεγάλα κλαδικά προβλήµατα.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούςΜε συναδελφικούς χαιρετισµούς

Παναγιώτης ΣαλεµήςΠαναγιώτης Σαλεµής


