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Η  α ν ά γ κ η  τ η ς  Η μ ε ρ ί δ α ς  
 

«Οχυρωματική» χαρακτηρίζεται η τέχνη της οργάνωσης μιας τοποθεσίας κατά την οποία 

οι αμυνόμενοι σε αυτήν μπορούν να ανθίστανται κατά υπερτέρου συνήθως κινδύνου (εχθρού).  

Η στρατιωτική αυτή τέχνη άμυνας έχει απόλυτη εφαρμογή εκτός από την Νομική 

Επιστήμη και στις Επιστήμες της Οικονομίας και της Επικοινωνίας που αποτελούν                             

τις  Κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  Επιστήμες, αφού το αντικείμενο τους είναι ένα σύνολο ενσυνείδητων 

ενεργειών, όπου άτομα και κυρίως  ο μ ά δ ε ς  ανθρώπων οργανωμένων κοινωνιών, όπως   

π.χ. τα συνδικάτα, καταβάλλουν, για να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, είτε             

σε θετικό έδαφος (καλυτέρευση κεκτημένων), είτε σε αρνητικό έδαφος (συγκράτηση κεκτημένων                         

ή περιορισμός απωλειών).  

Το πνιγηρό «νέφος» της πενταετούς κρίσης που βαρύνει τον ορίζοντα της χώρας και του 

πληθυσμού της έχει δημιουργήσει την ανάγκη της άμυνας για σειρά από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις που βαρύνουν τους ανθρώπους και ειδικότερα τους εργαζόμενους, αλλά και τις 

συμπεριφορές  τους, ως ανεξάρτητες μονάδες και ως μέλη της κοινωνίας με τις συνακόλουθες 

φυσιολογικές και βιονευρολογικές διεργασίες. Άρα η επέκταση της γραμμής άμυνας επιβάλλεται 

από τις συνθήκες και έναντι ψυχοκοινωνικών μεταβλητών που αφορούν την προσωπικότητα, 

την συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου.  

Ως Σωματείο εργαζομένων και μάλιστα στην «Πρώτη Γραμμή» της Άμυνας έναντι όλων 

των συνεπειών της κρίσης που βιώνουμε ως:  

 Πολίτες  

 Εργαζόμενοι/Τραπεζοϋπάλληλοι 

 Προσωπικότητες  

οργανώσαμε την εν θέματι Ημερίδα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης για τα ενεργά συνδικαλιστικά 

στελέχη του Σωματείου μας. Σκοπός μας να αναζητήσουμε με επιφανείς ειδικούς επιστήμονες σε 

κάθε ένα από τους ως άνω τομείς ενδιαφέροντος λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης ενός 

πολυώνυμου κινδύνου που ήδη βρίσκεται εντός των «τειχών». 

Λογικό είναι η τελική «οχύρωση» να μην εξαρτάται μόνο από μας ή το συνδικάτο. 

Επιλέγουμε λοιπόν την «οχυρωματική εκστρατείας» δηλαδή την ενίσχυση των θέσεων που  ή δ η  

κατέχουμε, για να κρατήσουμε τον ζωτικό χώρο που μας έχει απομείνει. Αυτό είναι υπόθεση δική 
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μας που με την συνδρομή των διακεκριμένων εισηγητών της παρούσας Ημερίδας θα 

προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε. 

Το δικό μας καθήκον ως αιρετά συνδικαλιστικά στελέχη του χώρου μας αντανακλά                  

μία αυξημένη  ε υ θ ύ ν η  έναντι των μελών του Σωματείου μας αφού στους Καταστατικούς 

σκοπούς του είναι όχι μόνο η προαγωγή, αλλά και η προστασία των δικαιωμάτων                        

και των συμφερόντων τους. 

Η αναγκαιότητα αυτή καταδεικνύει και την αξία της ύπαρξης των Πρωτοβάθμιων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, όπως το Union Eurobank που ως η πλέον αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση του χώρου της Τράπεζας έχει συγκεκριμένο νομικό «οπλοστάσιο» και 

αρμοδιότητα, όχι μόνο για την προστασία της απασχόλησης και των κεκτημένων 

δικαιωμάτων/συμφερόντων του συνόλου των εργαζομένων της Τράπεζας, αλλά και το 

καθήκον της ρύθμισης των όρων της εργασίας και της αμοιβής της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ά π ο ψ η  α π ό  τ ι ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  τ η ς  Η μ ε ρ ί δ α ς  

 

Ο ι  ε ι σ η γ η τ έ ς  τ η ς  Η μ ε ρ ί δ α ς  
 

1. Απόστολος Μετζητάκος: 
 

Πρώην Διευθυντής Υπουργείου Εργασίας, Πρώην Αντιπρόεδρος Ο.Α.Ε.Δ., Συγγραφέας και 

αρθρογράφος πλείστων συγγραμμάτων νομικού περιεχομένου.   

Γνωστό το βιβλίο του «Εργατικό Δίκαιο» που έγραψε συνεπικουρούμενος από τον                        

Β. Καρταλτζή και την κ. Κ. Φουντέα. 

«α) Τι ισχύει σήμερα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ποιος ο ρόλος των 

Πρωτοβάθμιων Σωματείων στην διαμόρφωση: - Των όρων εργασίας, - Της αμοιβής εργασίας

β) Ποιος ο ρόλος του Πρωτοβάθμιου Σωματείου κατά την διαδικασία της υποχρεωτικής 

διαβούλευσης. Πότε και που παρεμβαίνει» 
 

2. Δρ. Χάρης Βλάδος:  
 

Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οικονομολόγος.  

Έχει γράψει τα βιβλία: «Τομείς στην Ελληνική κρίση» και «Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης      

και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα». 
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«Η παραμονή της χώρας στο ευρώ και η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών θεσμών, ως 

μέσο προστασίας της απασχόλησης, των δικαιωμάτων και του βιοτικού επιπέδου των 

τραπεζοϋπαλλήλων μέσα στην δίνη της ελληνικής και τραπεζικής κρίσης»

 

3. Δρ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου-Σπυρούλια 
 

Συστημική - Οικογενειακή Σύμβουλος & Marte Meo Ειδικός σε Θέματα Επικοινωνίας, Διευθύντρια 

Προγραμμάτων Ψυχολογίας City Unity College.  
 

«Τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων του εργασιακού άγχους που δημιουργεί                 

η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος της ανεργίας των τραπεζοϋπαλλήλων σε περιβάλλον 

τραπεζικής κρίσης»
 

Σημειώνουμε εδώ ότι μετά από κάθε εισήγηση υπήρχε κύκλος ερωτήσεων των 

παρισταμένων προς τους εισηγητές και οι αντίστοιχες απαντήσεις. 

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε άλλη μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Union με στόχο 

την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των 60 συνδικαλιστικών στελεχών του/συνέδρων της Ο.Τ.Ο.Ε. 

 

Για το Δ.Σ. του Union Eurobank 
 

O Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

                                            Στάθης Χαρίτος               Γιάννης Σιδεράτος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σ τ ο  « π ά ν ε λ »  τ η ς  Η μ ε ρ ί δ α ς :  

Στάθης Χαρίτος (Πρόεδρος Δ.Σ. Union Eurobank), 

 Δρ. Αφροδίτη Παπαϊωάννου (Δ/ντρια Προγραμμάτων Ψυχολογίας City Unity College),  

Δρ. Χάρης Βλάδος (Οικονομολόγος-Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)  

και ο κ. Απόστολος Μετζητάκος (Νομικός Σύμβουλος Union)  

 


