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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Τη στιγμή που Κυβέρνηση και εργοδοσία ετοιμάζονται για το μεγαλύτερο χτύπημα που έχει
μέχρι σήμερα δεχτεί ο κλάδος μας και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, κανείς δεν μπορεί να μένει
απαθής! Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Κατρούγκαλος για το ασφαλιστικό και τη
«βιωσιμότητα» των ταμείων (Τι ειρωνεία!!! Για τον ίδιο λόγο, με το ίδιο επιχείρημα έχουν
περάσει όλοι οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι των Κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ)...,
αυτό το νομοσχέδιο που βρήκε σύμφωνες τις εργοδοτικές οργανώσεις της χώρας, διαλύει
ό,τι γνωρίζαμε ως Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι χθες.

Μας πιάνει όλους! Και τους νυν συνταξιούχους, που με ψέματα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ προσπαθεί να πείσει ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις τους, και τους
αυριανούς συνταξιούχους που θα βγουν με τους χείριστους όρους.
Κυρί
ως όμως, πιάνει τους νέους εργαζόμενους
, τους οποίους καταδικάζει μέχρι τα βαθειά γεράματα να εργάζονται χωρίς προοπτική
συνταξιοδότησης, αλλά και χωρίς εξασφάλιση σημερινή. Γιατί, όταν μιλάμε για Κοινωνική
Ασφάλιση, δεν εννοούμε μόνο το πότε και αν θα βγει κανείς στη σύνταξη. Με τον όρο αυτό,
μιλάμε για την Υγεία (σήμερα, όχι αύριο) τη δική μας και των παιδιών μας, για την
προστασία της μητρότητας, όπου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συναδελφισσών που τους
αρνήθηκαν οι τραπεζίτες να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για σωρευτική άδεια και
άλλα πολλά...

Στους σημερινούς εργαζόμενους, στους νέους συναδέλφους, αυτό Â το νομοσχέδιο
προβλέπει για το ΣΗΜΕΡΑ μείωση του εισοδήματός τους. Αυτό σημαίνει αύξηση των
εισφορών. Ακόμη και οι εργοδοτικές εισφορές θα απαιτηθεί από την Τράπεζα να
πληρωθούν από το εισόδημά μας. Αυτό επιτάσσει ο νόμος τους για την κερδοφορία του
κεφαλαίου. Και αυτό σημαίνει μείωση μισθών και δικαιωμάτων μας. Πάνω στις δικές μας
πλάτες περνά η κερδοφορία της Τράπεζας. Όπως ακριβώς συνέβη με το PSI ή με τις
ανακεφαλαιοποιήσεις της τράπεζας. Αυτό συνέβη με την υπογραφή της περασμένης
κλαδικής και επιχειρησιακής μας σύμβασης. Αυτό ετοιμάζονται να κάνουν και τώρα με την
υπογραφή των νέων συμβάσεων.

Είναι υποκριτικό η πλειοψηφία της ΟΤΟΕ και του ΣΥΕΤΕ να ετοιμάζεται τώρα για
«αγωνιστικές» κινητοποιήσεις, τη στιγμή που εδώ και ένα χρόνο η παράταξή μας, η ΕΝΙΑΙΑ,
και παράλληλα και οι δυνάμεις μας στην ΟΤΟΕ έχουν καταθέσει πολλές φορές το αίτημα
της προετοιμασίας των εργαζομένων για την υπογραφή της σύμβασης. Σε όλα τα Δ.Σ., η
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πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ, μας απαντούσε ότι "είμαστε έτοιμοι και δεν χρειάζεται να κάνουμε
τίποτα παραπάνω"! Καθησύχαζε τους συναδέλφους και άφηνε τον χρόνο να περνά χωρίς
κανένα σχέδιο, χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων, χωρίς προγραμματισμό Γενικών
Συνελεύσεων και κινητοποιήσεων. Για εμάς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η
διαπραγμάτευση των Συλλογικών Συμβάσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι υπόθεση
ενός προεδρείου, ή ακόμη και ολόκληρου του Δ.Σ.
Είναι διαπραγματευτικό όπλο, αν θέλουμε να ανακτήσουμε τις απώλειες, η
συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στην υπόθεση αυτή
.

Είναι υποκριτικό όμως, όχι μόνο από τις δυνάμεις της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ, αλλά και από
τις δυνάμεις της ΔΑΣ και της Πρότασης Προοπτικής, να «αγανακτούν» με τις μεθόδους
των πλειοψηφιών της ΟΤΟΕ και του ΣΥΕΤΕ, γιατί και οι ίδιοι στο Γενικό Συμβούλιο της
ΟΤΟΕ δεν κατέθεσαν καμία πρόταση για την κλαδική σύμβαση. Αντίθετα, η
ΔΑΣ της ΟΤΟΕ
υπερψήφισε την πρόταση της ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ, η οποία ανοίγει διάπλατα την πόρτα των
μειώσεων των μισθών μας και των απολύσεων, ενώ η
Πρόταση Προοπτικής της ΟΤΟΕ
, τόσο πολύ ενδιαφερόταν για την κλαδική σύμβαση που απουσίαζε από την αίθουσα την
ώρα της ψηφοφορίας!
Κιότεψαν
να καταψηφίσουν την πλειοψηφία της ΟΤΟΕ. Και για ακόμη μία φορά έδωσαν το πράσινο
φως στις δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού να παίζει με τις ζωές
μας. Ακριβώς δηλαδή ό,τι έκαναν και στην ψηφοφορία για την Εκτελεστική Γραμματεία της
ΟΤΟΕ, που μη ψηφίζοντας το
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
(τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ), έδωσαν άλλη μία έδρα σε ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ. Ας μη μιλάνε λοιπόν
αυτές οι δυνάμεις για αριστεροσύνες και για μαϊντανούς και άλλα ζαρζαβατικά, γιατί οι
δικές τους συμμαχίες με τα συμφέροντα των εργοδοτών είναι τόσο ανίερες που
ζαρζαβατικά θα αρχίσουν να τους πετάνε οι εργαζόμενοι καθώς θα ξεσκεπάζεται η δράση
τους... Θα δούμε άλλωστε και τι θα ψηφίσουν στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ
όταν θα προτείνουμε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό. Τι θα σκαρφιστούν
πάλι για να μην συμπαραταχθούν με το ΠΑΜΕ, τη μόνη δύναμη που κινητοποιεί
εργαζόμενους σε αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε!
Εκτός και αν θέλουν να κρύψουν την ουσιαστική τους συμφωνία με τις κινήσεις της
"αριστερής" Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.
Γιατί δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε διαφορετικά την πρότασή τους στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ
(Ταμείο του δικού μας κλάδου) για
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
προκειμένου να διασφαλιστεί η
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
του Ταμείου!!! Αυτά, αλήθεια, τα επιχειρήματα δεν χρησιμοποιούν και οι Κυβερνήσεις για να
περάσουν τους αντιασφαλιστικούς τους νόμους;
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Επειδή τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της εργοδοσίας,
κι επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε την δική τους ανάπτυξη για να αρχίσουμε να
διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, ο δρόμος είναι ένας και είναι όσο ποτέ άλλοτε
αναγκαίος. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ενάντια στα μέτρα
της Κυβέρνησης και των εργοδοτών και προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ΝΑ ΜΗΝ
ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

Οργανώνουμε την πάλη μας για μια επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση τη μέρα
κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή, για μεγάλους αγώνες που θα
διασφαλίσουν τα κεκτημένα μας.
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