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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το νέο χαράτσι, 1% υπέρ ΟΑΕΔ, που επιβάλλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στους
τραπεζοϋπάλληλους είναι συνέχεια της ίδιας πολιτικής, της πολιτικής των μνημονίων, της
πολιτικής της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Μιας πολιτικής που μειώνει μισθούς,
τσεκουρώνει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
τραπεζοϋπάλληλοι πληρώνoυμε ήδη εισφορά στον ΟΑΕΔ 1,83% που
συμπεριλαμβάνεται στην εισφορά στο ΙΚΑ.

Το χαράτσι αυτό έρχεται να προστεθεί στα χαράτσια των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ.
και ΠΑΣΟΚ (ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης κλπ.). Έρχεται να προστεθεί στην νέα
φοροκαταιγίδα του 3ου μνημονίου (αύξηση της φορολογίας, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση της
εισφοράς στον ΕΟΠΥΥ, αύξηση της εισφοράς στο ΙΚΑ).

Έτσι το εισόδημα μας μειώνεται ακόμη περισσότερο. Η ζωή μας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η υπόθεση των ανέργων, των ίδιων των παιδιών μας που δεν βρίσκουν δουλειά,
είναι υπόθεση όλων μας. Η κυβέρνηση θέλει να κάνει δήθεν «κοινωνική πολιτική»
αρπάζοντας από τους φτωχούς και δίνοντάς τα στους εξαθλιωμένους. Θέλει να εφαρμόσει
το «διαίρει και βασίλευε», για να τη βγάλουν πάλι καθαρή οι καπιταλιστές και τα κέρδη
τους. Αν ενδιαφερόταν ειλικρινά για τους άνεργους, γιατί
- Δεν δίνει στον ΟΑΕΔ τα λεφτά που παράνομα παρακρατά το ΙΚΑ;
- Δεν νομοθετεί ώστε ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ να έχουν δωρεάν νοσοκομειακή και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
- Δεν νομοθετεί ώστε ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ;
- Δεν νομοθετεί ώστε να παγώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες και στις ΔΕΚΟ;

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Οι τραπεζοϋπάλληλοι το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε στο μάτι του κυκλώνα της
αντεργατικής πολιτικής (ανακεφαλαιοποίηση – λήξη κλαδικής σύμβασης- λήξη
επιχειρησιακής στην ΕΤΕ).

Η κυβέρνηση θεωρεί τους τραπεζοϋπάλληλους καλοπληρωμένους και θα μας επιτεθεί.
Όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και αυτή θα ανασύρει τις αντιδραστικές –
φασίζουσες θεωρίες «περί προνομιούχων και ρετιρέ» για να μας απομονώσει από τους
άλλους εργαζόμενους και να μας λιανίσει πιο εύκολα. Αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πολύ καλά
και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στον κλάδο, (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΥΡΙΖΑ, δήθεν ανεξάρτητοι) και αντί να οργανώσουν την αντίσταση των
εργαζομένων, να διαμορφώσουν όρους συμμαχίας με άλλους κλάδους
εργαζομένων, αντί να απαιτήσουν το χαράτσι αυτό να το πληρώσουν οι
τραπεζίτες,
αυτοί έχουν ξεκινήσει τη διαμόρφωση
κλίματος αποδοχής μειώσεων μισθών, απολύσεων (το βαφτίζουν τώρα προστασία της
απασχόλησης), νέων ανατροπών στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Οι συνδικαλιστές αυτοί έχουν κάνει κολεγιά με τους τραπεζίτες και την κυβέρνηση. Εμείς,
οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, τι σχέση μπορεί να έχουμε με αυτούς; Σύμμαχοί μας είναι
όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Με όλους
αυτούς πρέπει να ανταμώσουμε στους δρόμους του αγώνα και να διεκδικήσουμε τη ζωή που
αξίζει σε ανθρώπους τον 21ο αιώνα.

Στο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ την Πέμπτη 15/10, η ΕΝΙΑΙΑ θα θέσει σε ψηφοφορία πρόταση για
συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 22/10 και Πανελλαδική πανεργατική απεργία
στις 12/11, που οργανώνουν εκατοντάδες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και
σωματεία, ενάντια στους νέους εφαρμοστικούς νόμους και τα νέα μέτρα.
Προετοιμάζουμε την εργατική λαϊκή απάντηση στο νέο κύμα επίθεσηςÂ στέλνοντας το δικό
μας μήνυμα :

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ! ! !

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ –ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ.
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