Συνδικαλιστική Έκδοση
της Πρότασης Προοπτικής
- Ανεξάρτητης Αριστερής
Κίνησης εργαζομένων
Εθνικής
Τεύχος 10/Σεπτέμβριος 2011

Δε
φεύγουμε
αν δε
φύγουν!!!

Eργατοπατέρες, στελεχάρες,
…είμαστε όλοι ενοικιαζόμενοι!!!
Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος.
Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές δεν φώναξα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής.
Όταν κατεδίωξαν τους τσιγγάνους, ούτε τότε φώναξα, γιατί δεν ήμουν τσιγγάνος.
Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που αντιτάσσονταν στο φασισμό,
δεν έκανα τίποτα γιατί δεν ήμουν καθολικός.
Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθεί μαζί μου.

Ε

κεί κάπου στον Ιούλιο, πολλοί πανηγυρισμοί έπεσαν, πολλά χαμόγελα έδωσαν και πήραν, και τώρα τι; Μαζεύεται ο
λαγός πίσω στο λαγούμι του…
Η κρίση αντί να φεύγει, έρχεται δριμύτερη, παρά τις όποιες μετριοπαθείς, δειλές και
αναποτελεσματικές προσπάθειες όλων των
ηγεσιών, τις ατέλειωτες συναντήσεις κορυφής, τα τηλεφωνικά ραντεβού…
Και η Ελλάδα στο μάτι ενός κυκλώνα, που
τελειωμό δεν έχει, και δεν λέει και να πάει
και πουθενά βρε αδερφέ! Και στο τιμόνι της
μπρατσέρας μας, οι καπετάνιοι ανίκανοι να
αφουγκραστούν τους καιρούς, να πάρουν
αποφάσεις δραστικές υπέρ του λαού. Από
τη μια ξέρα στην άλλη πέφτουμε, κι ενώ το
μισό πλήρωμα έχει εγκαταλείψει το κατάστρωμα και βρίσκονται στις σωστικές θαλασσοδαρμένοι, εκείνοι βλέπουν ανοιχτούς
ουρανούς και την Ιθάκη εμπρός τους…
Νέα μέτρα ακούμε να παίρνονται, νέοι
φόροι, άντε να κάνουμε κι άλλη τρύπα στο
ζωνάρι να πάει παραμέσα… Και; Θ’ αλλάξει κάτι; Και τα μάτια και η ελπίδα μας
στρέφονται που αλλού; Σ’ αυτούς που τους
δώσαμε εντολή να προστατέψουν τα δικαιώματά μας, τον αγώνα μας. Κι εκείνοι μόλις
το αντιλαμβάνονται σφυρίζουν αδιάφορα,
διότι άλλες εντολές έχουν άνωθεν: να κρατήσουν σαν φράγμα τον κόσμο να μη βγει
στους δρόμους! Να μας παραμυθιάσουν, να
μας χρυσώσουν το χάπι, να μας κοιμίσουν
στους καναπέδες μας, να γαντζωθούμε από
την καρεκλίτσα μας!!
Ξύπνησαν όμως τα θηρία! Και στην προκειμένη περίπτωση, θηρίο ανήμερο ο λαός,
που το κουτόχορτο όσο το μάσησε το μάσησε και το φτύνει τώρα αηδιασμένος.
Εκεί θα δοθεί η μάχη η τρανή, εκεί όπου
δίνονται όλοι οι αγώνες, εκεί όπου όλοι γίνονται μια αγκαλιά, όλοι ίσοι, όλοι ένα ορμητικό ποτάμι, για να ξεπλυθεί επιτέλους η
σαπίλα και η μπόχα της δικιάς τους διαφθοράς και της δικιάς μας αδιαφορίας!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΞΑΝΑ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΕΘ!!!
Ε.Τ.

Η

ιστορία λίγο πολύ γνωστή: Εργαζόμενοι των 700-800 ευρώ, με
επίσημο εργοδότη την ICAP, τη Mellon,
τη First Data, κ.λπ. που εδώ και χρόνια
καλύπτουν με την εργασία τους πάγιες ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας σε
δεκάδες διευθύνσεις της διοίκησης,
κάποιοι έχοντας παράσχει τις υπηρεσίες τους στην ΕΤΕ για πάνω από 10
χρόνια, χωρίς τα δικαιώματα και τα
εχέγγυα των μονίμων: χωρίς κλαδική
και επιχειρησιακή σύμβαση, χωρίς κανονισμό εργασίας, χωρίς σωματείο και
συνδικαλιστική κάλυψη, εργαζόμενοι
πολλές φορές κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες (βλ. contact center) και
ζώντας διαρκώς με την απειλή της
απόλυσης. Μόλις στα τέλη του 2009
δημιουργήθηκε από συναδέλφους
της ΕθνοData το πρώτο σωματείο, που
όμως μπόρεσε να καλύψει ένα μικρό
μόνο αριθμό εργαζομένων στη θυγατρική της Εθνικής, ενώ οι περισσότεροι
ενοικιαζόμενοι συνάδελφοι εξακολουθούν να παραμένουν έρμαιο στις βολές
και την τρομοκρατία του εργοδότη.
Απολύσεις είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Το 2007 απολύθηκαν
46 ενοικιαζόμενοι. Τα όργανα τώρα
άρχισαν τον περασμένο Μάιο, όταν
πάνω από 60 συνάδελφοι της First
Data ειδοποιήθηκαν με μήνυμα στο κινητό ότι απολύονται. Αργότερα απολύθηκαν και 10 συνάδελφοι της ICAP. Η
συνέχεια ήρθε την ημέρα της 48ωρης
πανεργατικής απεργίας, 28-29 Ιούνη,
όταν όλοι οι ενοικιαζόμενοι στην ICAP

και τη MELLON εκβιάστηκαν, υπό την
απειλή της απόλυσης, να υπογράψουν
τροποποιητική σύμβαση εργασίας
που προέβλεπε μείωση μισθού κατά
12% και 7ωρη ημερήσια απασχόληση,
αντί 8ωρης, – σε κάποιους δε, λέγεται
ότι προτάθηκε 4ωρη ημερήσια απασχόληση με μισθό 280 (!) το μήνα, ενώ
έκτοτε μεταδίδονται διαρκώς πληροφορίες που αναφέρονται σε νέες
απολύσεις ενοικιαζόμενων. Είναι δε
ενδεικτικό ότι αυτοί που απείλησαν
με απόλυση όσους ενοικιαζόμενους
αρνήθηκαν αρχικά να υπογράψουν
τις τροποποιητικές συμβάσεις και αυτοί που εξακολουθούν να επιβάλουν
με την τρομοκρατία τη ναζιστική τάξη
στο contact center είναι στελέχη της
Εθνικής, πολλοί δε μάλιστα εξωτερικοί σύμβουλοι.
Είναι φανερό για τους εργαζόμενους της Εθνικής ότι η υπόθεση των
ενοικιαζόμενων συναδέλφων μας ξεπερνά το επίπεδο της συνήθους εργατικής αλληλεγγύης. Μόνιμοι και ενοικιαζόμενοι της ΕΤΕ μοιραζόμαστε την
ίδια ανασφάλεια απέναντι στον ίδιο
εργοδότη, που πρωτοστάτησε στη
δημιουργία του θεσμού της ενοικιαζόμενης εργασίας για να μειώσει το εργασιακό κόστος και να απεμπολήσει
κεκτημένα δικαιώματα. Και αφού την
τελευταία πενταετία κατέγραψε σκανδαλώδη κέρδη και έλαβε την κρατική
ενίσχυση των δεκάδων δις από τις
τσέπες των Ελλήνων φορολογούμενων, σήμερα επιτίθεται με τρομο-

κρατικές απολύσεις και εκβιαστικές
μειώσεις μισθών στον πιο αδύναμο
κρίκο, προκειμένου να διατηρήσει την
κερδοφορία του.

Ο ΣΥΕΤΕ συνένοχος στο έγκλημα
της «σύγχρονης σκλαβιάς»…
Η ηγεσία του ΣΥΕΤΕ φέρει τεράστιες
ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση,
καθώς ανέχτηκε το φαινόμενο από την
αρχή της εμφάνισής του, αρνήθηκε μέχρι τώρα επιδεικτικά να στηρίξει τους
ενοικιαζόμενους συνδικαλιστικά, ενώ
μέχρι σήμερα δεν έχει καν μπει στη
διαδικασία να καταγράψει τον ακριβή
αριθμό των ενοικιαζόμενων (που εκτιμάται περί τους 2000), τις θέσεις τους
και τα αντικείμενα απασχόλησής τους.
Διασπείροντας φήμες ότι δήθεν οι
ενοικιαζόμενοι των 700 Ευρώ έχουν
όλοι προσληφθεί αναξιοκρατικά, κομματικά-συνδικαλιστικά στελέχη που
έχουν στηρίξει την πολιτική τους επιβίωση στο ρουσφέτι, προσπαθούν να
δικαιολογήσουν τη στάση τους και να
δημιουργήσουν επίπλαστους διαχωρισμούς ανάμεσα σε ανθρώπους που
έχουν να μοιράσουν μόνο την εργασιακή τους μιζέρια.
Δε χωράει αμφιβολία για μας ότι οι
ενοικιαζόμενοι είναι απλά η προβολή
μας στο σύντομο μέλλον. Μετά τους
ενοικιαζόμενους θα ακολουθήσουμε
οι μόνιμοι. Μόνο ενωμένοι, κόντρα
στις διασπαστικές πρακτικές της
συνδικαλιστικής ηγεσίας, μπορούμε
να τους κόψουμε την όρεξη.

Tα νέα της Πρότασης Προοπτικής στο διαδίκτυο! • Ανακοινώσεις • Αφίσες • Τα τεύχη του
εντύπου «αντι-λογισμοί» • Ενημέρωση για συνεδριάσεις Δ.Σ. • Φωτογραφίες, βίντεο • Οι εκδόσεις μας
για συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικό, ωράριο • Κείμενα συντονισμού μας με εργατικά σχήματα άλλων
κλάδων και τραπεζών • Δημοσιεύματα επικαιρότητας • Επιστολές συναδέλφων • και ... πολλά άλλα! •
Διαβάστε μας και προσθέστε το δικό σας σχόλιο! www.protasiprooptikis.blogspot.com
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Μία από τα ίδια και στις εκλογές του ΤΥΠΕΤ…

Η

αντιδημοκρατικότητα του καταστατικού του ΤΥΠΕΤ είναι γνωστή κι
έχει καταγγελθεί πολλάκις. Δεν είναι μόνο το πλειοψηφικό σύστημα,
και ότι δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν κι εκλέγεσθαι οι συνταξιούχοι
και οι εργαζόμενοι των θυγατρικών. Το κυριότερο είναι η προσπάθεια αποκλεισμού των ριζοσπαστικών φωνών, μέσω της πρωτοφανούς για εργατικό
θεσμό διάταξης στο καταστατικό ότι για να κατατεθεί ψηφοδέλτιο στην Αττική απαιτείται ίσος αριθμός υποψηφίων με το σύνολο των προς εκλογή τακτικών κι αναπληρωματικών μελών, δηλαδή 34 συνάδελφοι, και με όρο το
1/3 να κατέχει βαθμό από λογιστή β΄ και πάνω, συν 6 για εξελεγκτική. Φέτος
διαπιστώσαμε ότι εξίσου αντιδημοκρατικές είναι η λογική και οι πρακτικές
της εφορευτικής επιτροπής
Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι η ανακοίνωση της εφορευτική επιτροπής κυκλοφόρησε Τρίτη μεσημέρι και όριζε ως ημερομηνία υποβολής των
υποψηφιοτήτων τη Δευτέρα (;;), δηλαδή 4 μέρες μετά, δείχνει πολλά. Tο ότι η
ανακοίνωση έφτασε στα καταστήματα της Αθήνας την Παρασκευή, δείχνει ότι

Στα άδυτα του Δ.Σ.
Πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ
στις 22 Ιουνίου. Ολομέλεια μετά από 4 μήνες… Ασχολίαστο.
Έγινε η καθιερωμένη ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου: κύριο θέμα η συνάντηση του προεδρείου του συλλόγου με τον
διοικητή Ταμβακάκη ο οποίος δήλωσε: 1. φανατικός υπέρμαχος των
συγχωνεύσεων, 2. ότι «θα το κοιτάξει το θέμα» με την καθυστέρηση
των προαγωγών, 3. ότι για την κλαδική σύμβαση δεν συμφωνούν οι
άλλες τράπεζες, και 4. πως η ΕΤΕ έχει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
(άρα τι τις παίρνει τις εγγυήσεις;;). Κι η δράση του Συλλόγου: έστειλε
εξώδικο για την περικοπή του επιδόματος παιδικής μέριμνας, έστειλε επιστολή για να κρατηθούν οι απεργίες σε 3 δόσεις. Η Τράπεζα
λογικά έχει τρομοκρατηθεί. Απορίας άξιον πώς αρνήθηκε και κράτησε τις απεργίες του Ιουνίου στη μισθοδοσία του Αυγούστου… Ο
διοικητής φέρεται να είπε ότι «ακόμα δεν έχετε ματώσει, όταν φτάσουμε στο κόκαλο τότε θα πονέσετε». Ωστόσο καμιά πρόταση αγωνιστική δεν ακούσαμε, παρά μόνο αοριστολογίες και θεωρίες από
τους εκλεγμένους των ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ.
Η πιο σοβαρή εκτίμηση ήρθε από το συνάδελφο Μούτση (ΔΗΣΥΕ): «1,5 χρόνο που έχει αναλάβει η νέα Διοίκηση έχουμε δει
θετικά πράγματα. Π.χ. την πρόσληψη των 230 συναδέλφων στην
επαρχία».!!! Δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε από τότε που ήρθε ο κ.
Ταμβακάκης, προσθέτουμε εμείς. Και συνέχισε τις σοβαρές εκτιμήσεις ο συνάδελφος Γιαννακόπουλος: «δεν υπάρχει καπιταλιστική
κρίση, αφού υπάρχει ανάπτυξη σε Τουρκία, Ινδία, Κίνα κ.λπ.». Κόντρα με όλους τους οικονομολόγους παγκοσμίως, ο πρόεδρος του
Συλλόγου το πιστεύει άραγε αυτό ή θέλει να μας πείσει ότι όλα πάνε
καλά και γι αυτό δεν κάνουν κανέναν αγώνα; Πάντως με αυτές τις
εκτιμήσεις δεν πρέπει να απορούν οι συνάδελφοι για την ανυπαρξία
ουσιαστικά του Συλλόγου αυτόν τον καιρό της επέλασης των βαρβάρων…

«το παιχνίδι είναι στημένο κι από πριν ξεπουλημένο»... Όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των μεγάλων παρατάξεων δηλαδή, που έχουν τους μηχανισμούς και τις αποσπάσεις και τους υποψηφίους έτοιμους εδώ και καιρό.
Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο αποκλεισμός της υποψηφιότητας της
Πρότασης Προοπτικής για την εξελεγκτική επιτροπή από την εφορευτική,
που διαβάζει κατά το δοκούν τα άρθρα του καταστατικού. Aς σημειωθεί ότι
η εφορευτική αποτελείται από 3 μέλη της ΠΑΣΚΕ, 1 της ΔΑΚΕ και ένα της
ΔΑΣ (ομόφωνη απόφαση..). Το καταστατικό στο άρθρο 18 παρ. ΙΙΙ σχετικά με τις υποψηφιότητες αναφέρει «α) Για το Διαμέρισμα Ά μόνο με πλήρη
ψηφοδέλτια συνδυασμών, που περιλαμβάνουν απαραιτήτων αριθμό υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ Ή Της Εξελεγκτικής
Επιτροπής ακριβώς ίσο με τον αριθμό των εκλεγομένων στο Διαμέρισμα Ά,
τα ονοματεπώνυμα και παρώνυμα των υποψηφίων καθώς και την ιδιότητα
με την οποία εκτίθεται ο καθένας (τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ ή
της Εξελεγκτικής Επιτροπής)». Ως Πρόταση Προοπτικής καταθέσαμε πλήρες
ψηφοδέλτιο για την εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, δηλαδή 3 τακτικά και 3
αναπληρωματικά μέλη, αφού δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρώσουμε τόσο
σύντομα τον απαγορευτικό αριθμό των 34 υποψηφίων.
Η εφορευτική ερμήνευσε το καταστατικό όπως ήθελε, ότι δήθεν το πλήρες ψηφοδέλτιο απαιτεί υποψηφιότητες και για ΔΣ ΚΑΙ για εξελεγκτική, ενώ
το διαζευκτικό «ή» δηλώνει καθαρά ότι δεν είναι απαραίτητο ο συνδυασμός να έχει υποψηφίους και για τα 2. Απλά επειδή ως τώρα δεν είχε
τύχει κάποιος συνδυασμός να καταθέσει ψηφοδέλτιο είτε μόνο για το ΔΣ,
είτε μόνο για την εξελεγκτική, δεν θεώρησε σκόπιμο να συμβουλευτεί και
κάποιους νομικούς ή να το ψάξει λίγο παραπάνω. Αν μάλιστα θυμίσουμε ότι
στο παρελθόν έχουν καταγγελθεί διάφορες παρατυπίες και έχουν εμφανιστεί ίδια ονόματα συναδέλφων σε διαφορετικά ψηφοδέλτια κατά την πρώτη
κατάθεση των ψηφοδελτίων, το ότι η εφορευτική εξάντλησε όλη της την αυστηρότητα στην κατά βούληση εφαρμογή του καταστατικού για να κόψει το
ψηφοδέλτιο της Πρότασης Προοπτικής για την εξελεγκτική, μήπως δείχνει
επιλεκτική δημοκρατικότητα;
Οι εκλογές του ΤΥΠΕΤ έγιναν σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία όχι μόνο
για το ταμείο μας, αλλά και για το σύνολο των εργατικών μας δικαιωμάτων
που τίθενται υπό αμφισβήτηση. Η αυτοδιαχείριση του ταμείου υγείας και η
διοίκησή του από τους ίδιους τους εργαζόμενους είναι μεγάλη κατάκτηση.
Αντιλαμβανόμενοι αυτήν την αξία, και γνωρίζοντας τις αδυναμίες μας και τις
δυσκολίες, απευθύναμε ανοιχτό αγωνιστικό κάλεσμα στους συναδέλφους
για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου ριζοσπαστικού αγωνιστικού ψηφοδελτίου με συνεργαζόμενους συναδέλφους. Ανταποκρίθηκαν πολλοί συνάδελφοι και αυτό είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, τους ευχαριστούμε όλους.
Γεγονός είναι ότι δεν κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τον πήχη των 40 συναδέλφων που απαιτούνταν για την κάθοδο στην Αττική. Κι έτσι είχαμε μια από τα
ίδια, ή και χειρότερα: φυσικά καμία από τις 2 ΠΑΣΚΕ ή τις 2 ΔΑΚΕ που τσακώνονται για τις καρέκλες και την εξουσία στο συνδικαλιστικό κατεστημένο δεν
αποτελούν λύση. Κάθε άλλο μάλιστα – τους χρειάζεται μαύρο. Ούτε όμως κι οι
αριστερές παρατάξεις, που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στη Διοίκηση
του Ταμείου και συχνά ακολουθούσαν ίδιες πρακτικές με τις μεγάλες παρατάξεις, πείθουν ότι είναι άμοιρες ευθυνών ή ότι έχουν αλλάξει.

Να πάρουμε την υπόθεση των δικαιωμάτων στα χέρια μας.
4 Μαΐου 2011
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Συνδικαλιστική έκδοση της Πρότασης
Προοπτικής – Aνεξάρτητης Αριστερής
Κίνησης Εργαζομένων Εθνικής

• Τα κείμενα γράφτηκαν από μέλη της κίνησης και άλλους συναδέλφους. Στείλτε μας κείμενα, επιστολές, καταγγελίες, σχόλια, όλα ευπρόσδεκτα. Κάθε αναδημοσίευση επιθυμητή, αρκεί να αναφερθεί η πηγή.
• Για επικοινωνία στο 6978838612 & στο e-mail: protasiprooptikis@gmail.com
• Tακτικό μέλος Δ.Σ.: Μαρία Ξιφαρά (Σόλωνος) 6974861242, 210 3695042 (25042)
• Αναπληρ. μέλος Δ.Σ.: Eυγενία Τρυφερού (ΔΙΔΑΛΤ) 6985866002, 210 3344432 (14432)

Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν
για ’μένα χωρίς εμένα
• Μείωση των λειτουργικών εξόδων του Συλλόγου μας τιμούν, οι αριστερές παρατάξεις κατάφεραν την

Ό

ταν ως ΕΑΚ μοίρασα την ανακοίνωση του ΣΥΕΤΕ για την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάποιοι
μου είπαν: «γιατί να έρθω, αφού οι αποφάσεις είναι παρμένες από πριν;» Είναι όμως έτσι;
Εγώ ήμουν εκεί. Και δεν τα είδα ακριβώς έτσι.
Μέλη εγγεγραμμένα στο ΣΥΕΤΕ: περί τους 9.500.
Μέλη που υπογράψανε στις καταστάσεις παρουσίας
στη Γεν. Συνέλευση 1.333 (!). Μέλη που συμμετείχαν
στις ψηφοφορίες κατά το τέλος της Γεν. Συνέλευσης:
περί τους 300(!!!). Και αν οι 300 (ειρωνεία, ε;) είχαν
προαποφασίσει, γιατί οι υπόλοιποι 9.000 δεν κάνανε
τον κόπο να δηλώσουν τις διαφωνίες τους; Ή μήπως
στέλνουμε τους αντιπροσώπους μας στη Γεν. Συνέλευση όπως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο;
Τι ψηφίσαμε λοιπόν; Θέματα που τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 1ο: Οικονομικά του Απεργιακού Ταμείου
Το Απεργιακό Ταμείο, όπως είναι γνωστό (σε όσους τουλάχιστον ασχολούνται) είναι ελλειμματικό, καθώς το 10%
των συνολικών εισφορών υπέρ του ΣΥΕΤΕ που αντιστοιχεί στην συμμετοχή μας στο Απεργιακό, δεν αρκεί
για την κάλυψη των δανειακών του υποχρεώσεων. Οι
προτάσεις αντιμετώπισης του ελλείμματος ήταν τρεις:
• Αύξηση της εισφοράς μας υπέρ του ΣΥΕΤΕ από το
1% των αποδοχών μας σε 1,2%. Το επιπλέον 0,2%
θα πηγαίνει για την αποπληρωμή των δανείων του
Απεργιακού. Αυτό πρότειναν ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ.

από το 50% των εισφορών στο 40% αυτών. Η διαφορά να πηγαίνει στο Απεργιακό Ταμείο. (ΔΑΣ)
• Μηδενισμός του ποσοστού επί των εισφορών μας
που προορίζεται για το Δήλος, δηλαδή το 40% με ανάλογη αύξηση του ποσοστού υπέρ του Απεργιακού.
(Ενιαία – Πρόταση Προοπτικής). Το ΔΗΛΟΣ υπάρχει
από το 1996, πάλι με πρόταση ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ.
Με πολύ καθαρή πλειοψηφία επικράτησε η πρώτη
πρόταση: αύξηση της εισφοράς μας υπέρ του Συλλόγου.

Θέμα 2ο: Εξουσιοδότηση Προεδρείου του
Συλλόγου για Διαπραγμάτευση των αποδοχών
μας με τη Διοίκηση της Τράπεζας
Προτάσεις:
• Παροχή εξουσιοδότησης του Προεδρείου για διαπραγμάτευση των αποδοχών μας
• Δε διαπραγματευόμαστε τις αποδοχές μας, δε δίνουμε εξουσιοδότηση.
• Δε δίνουμε εξουσιοδότηση στο Προεδρείο. Αν η
Διοίκηση θέλει διαπραγμάτευση, αυτή να γίνει
ενώπιον έκτακτης Γεν. Συνέλευσης. (ΕΝΙΑΙΑ –
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ)
Με πολύ καθαρή πλειοψηφία επικράτησε η πρώτη πρόταση (ΔΗΣΥΕ–ΔΑΚΕ). Το Προεδρείο έχει την
εξουσιοδότηση της Γεν. Συνέλευσης να διαπραγματευτεί τις αποδοχές μας (υπάρχει κανείς που πιστεύει
πως θα είναι προς τα πάνω;)

Προτάσεις Ψηφισμάτων
Ψήφισμα 1ο:
Καταδίκη της Πολιτικής του Μνημονίου
Μετά από πολύ έντονες αψιμαχίες, που καθόλου δε

Ταμείο Αυτασφάλειας:

Αύξησαν την εισφορά μας εν μέσω καλοκαιριού...

Κ

ρυφά από τους συναδέλφους το ΔΣ του Ταμείου Αυτασφάλειας (εφάπαξ)
αποφάσισε τον Ιούλιο να αυξήσει την εισφορά των εργαζόμενων, επικαλούμενο τις ελλειμματικές αναλογιστικές μελέτες των τελευταίων 2 ετών. Η
αύξηση είναι κατά 0,5 % από 1/9/2011, κατά 0,5% από 1/9/2012, και για τους μετά
το ’93 κατά 0,5% επιπλέον από 1/3/2013. Έτσι, η εισφορά θα γίνει για όλους τους
συναδέλφους 5,5%.
Η οικονομική κατάσταση του ταμείου δεν είναι καθόλου καλή: εκτός της μείωσης προσωπικού με τις συνταξιοδοτήσεις και τις εθελούσιες, τα μακροπρόθεσμα ομόλογα έχουν χάσει κατά 40% την αξία τους, ενώ και οι μετοχές του ταμείου
(ΕΤΕ) έχουν μειωθεί δραματικά – οι συνέπειες του τζογαρίσματος των αποθεματικών των ταμείων, που ακόμη υποστηρίζουν φανατικά οι εκπρόσωποι των
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ… Έτσι εξηγείται γιατί εδώ κι ένα χρόνο απορρίπτονται οι αιτήσεις
των συναδέλφων για χορήγηση προκαταβολής στα 20 χρόνια.
Η απόφαση ψηφίστηκε από τους 4 συναδέλφους των ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ που
συμμετέχουν στο ΔΣ του Ταμείου, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο του
ΣΥΕΤΕ. Η ΔΑΣ δεν διευκρίνισε αν ο εκπρόσωπος της ψήφισε λευκό ή κάτι
άλλο... Ωστόσο, αποτελεί σκάνδαλο ότι αφενός δεν υπήρξε πριν καμιά ενημέρωση, συζήτηση ή απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου για την πρόθεση αύξησης
των εισφορών, αφετέρου ότι το έφεραν στη συνεδρίαση του ΔΣ της 20ης Ιουλίου στα «διάφορα θέματα», ως τετελεσμένο γεγονός! Το Ταμείο δεν έχει καν
ενημερώσει ούτε με ανακοίνωση τους συναδέλφους. Υπάρχει πλήρης αποσιώπηση από τις κυρίαρχες παρατάξεις ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ, προφανώς φοβούμενοι

ανάγνωση της πρότασης ψηφίσματος.
Η συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε την πρόταση. Ω, ναι. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ!!!
(Συγχωρέστε μου το λαϊκισμό, αλλά ήταν το γεγονός
που με απογοήτευσε και με θύμωσε περισσότερο).
Ψήφισμα 2ο:
Καταδίκη κάθε μορφής ελαστικής εργασίας
Το ακριβές τελικό κείμενο της πρότασης δεν το γνωρίζω, καθώς 3 παρατάξεις κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινό κείμενο, το οποίο όμως δεν αναγνώστηκε ποτέ. Το Προεδρείο μετά από την «νίκη» του
επί του 1ου ψηφίσματος, θεώρησε χάσιμο χρόνου
τη διαδικασία των ψηφισμάτων και μας ανακοίνωσε πως αυτά θα καταχωρηθούν στα πρακτικά και θα
αποφασίσει το ίδιο για την υιοθέτηση ή μη αυτών.
Ψήφισμα 3ο:
Αλληλεγγύη στον αγώνα των μεταναστών
Υπήρξαν 2 κείμενα. Τις διαφορές τους δεν τις γνωρίζω ακριβώς, για τους παραπάνω λόγους.
Άραγε τι αποφάσισε το Προεδρείο για τις δύο αυτές προτάσεις ψηφισμάτων;
Δεν είμαι κάποιος εκλεγμένος συνδικαλιστής,
αλλά δε δέχομαι άλλοι να αποφασίζουν για την τύχη
μου ερήμην μου. Η Γενική μας Συνέλευση είναι το
ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του
Συλλόγου μας, όπου οι αποφάσεις παίρνονται αμεσοδημοκρατικά, γι’ αυτό και είναι απόλυτα σεβαστές
(από ‘μένα τουλάχιστον). Και αν έχουμε αντιρρήσεις,
να τις εκφράζουμε στα πλαίσια αυτής. Είναι κατάκτησή μας και αν θέλουμε να τη διατηρήσουμε, θα
πρέπει και να την τιμούμε.
Ε.Κ.

την κατακραυγή των συναδέλφων. Τη στιγμή που δεν έχει γίνει καμιά αύξηση
μισθού εδώ και 2 χρόνια και το κόστος ζωής αυξάνεται ραγδαία, οι εκπρόσωποί
μας επέλεξαν να επιβάλουν αύξηση της εισφοράς, κι άρα πρόσθετη μείωση του
μισθού μας (ξεκίνησε ήδη στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου). Εμείς θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά το λογαριασμό (το τζογάρισμα των αποθεματικών, τη
μείωση του προσωπικού κ.λπ.).
Τα επιχειρήματα που ακούσαμε στη συνεδρίαση δεν πείθουν. Μέλος της
ΔΗΣΥΕ υποστήριξε ότι με την αύξηση των εισφορών επιτυγχάνεται βιωσιμότητα για 30 χρόνια, μέλος της ΔΑΚΕ υποστήριξε ότι σε 2 χρόνια θα ξαναδούμε
αν θα αυξηθεί περαιτέρω η εισφορά ή αν θα μειωθεί το χορηγούμενο εφάπαξ
που θα παίρνουμε. «Υπήρξε άποψη να μειωθεί και η παροχή λίγο, αλλά το αφήσαμε ως όπλο όταν θα ξαναδούμε το θέμα μετά από 2 χρόνια», είπε ο συνάδελφος
της ΔΑΚΕ που συμμετέχει και στο ΔΣ του Ταμείου Αυτασφάλειας. Μας παρουσιάζουν ως όπλο να μειώσουν το ποσό του εφάπαξ;; Ακούσαμε ακόμη ότι
επιλέχτηκε να αυξηθεί η εισφορά αντί τη μείωση της παροχής, για να μην έρθει
το Υπουργείο Οικονομικών να ελέγξει και δει τις 20 εκ. μετοχές της Εθνικής, τα
ομόλογα δημοσίου, κ.λπ.! Μπορούμε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη σ’ αυτούς
τους συνδικαλιστές; Πολύ περισσότερο όταν αυτοί που ψήφισαν την αύξηση
των εισφορών, μας πληροφόρησαν ότι μεγαλοστέλεχος έλαβε 270.000 € εφάπαξ, άλλος 210.000 και ίσως κι άλλα υψηλά στελέχη της τράπεζας να έλαβαν
αντίστοιχα ποσά, λόγω μη ύπαρξης πλαφόν.
Ούτε που τους πέρασε από το μυαλό να εντάξουν τη διεκδίκηση της καταβολής της
εργοδοτικής εισφοράς στο ταμείο –όπως γινόταν παλιά– στα συνδικαλιστικά αιτήματα
του Συλλόγου. Ούτε που τους πέρασε από το μυαλό να αποφασίσουμε ένα σχέδιο
δράσης με δυναμικές μορφές αγωνιστικής κινητοποίησης που να αναγκάσουμε την
Τράπεζα να δεχθεί αυτό κι άλλα αιτήματά μας.
Μαρία Ξιφαρά, Μέλος ΔΣ ΣΥΕΤΕ

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Η

αντιμεταναστευτική υστερία των καθεστωτικών δυνάμεων και η επίθεση στους μετανάστες είναι η άλλη όψη της επίθεσης του συστήματος στην εργατική τάξη. Οι δυο πυλώνες αυτοί του
συστήματος ή θα νικήσουν μαζί ή θα ηττηθούν μαζί.
Δημοσιεύουμε παρακάτω το σχετικό ψήφισμα
της Λαϊκής Συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος που δείχνει ότι η εργαζόμενοι συνειδητοποιούν την επίθεση από δυο μεριές που δέχονται
και την αντιπαλεύουν.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (26/6)
Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων, άνεργων, νέων, συνταξιούχων, μεταναστών αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια από τον ιδρώτα του προσώπου μας, την ώρα που η μεγάλη μάχη ενάντια
στους πολιτικούς του μνημονίου, την τρόικα και
το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμά τους κλιμακώνεται...
...κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν πως
τα βασικά προβλήματά μας δημιουργούνται από
τους φτωχούς μετανάστες και πρόσφυγες που
βρίσκονται εδώ και αγωνίζονται όπως όλοι μας
για ένα καλύτερο αύριο.
Επειδή:
• Tις θέσεις των απολυμένων στο δημόσιο και
στα εργοστάσια που κλείνουν, δεν τις καταλαμβάνουν μετανάστες.
• Από την ανασφάλιστη εργασία των μεταναστών,
στους οποίους το κράτος αρνείται να χορηγήσει
άδειες παραμονής, κερδίζουν μόνο οι εργοδότες τους, ενώ χάνουμε όλοι οι ασφαλισμένοι.
• Η εγκληματικότητα δεν είναι στα γονίδια κανενός, αλλά γέννημα της φτώχειας, της ανεργίας
και της εξαθλίωσης, της κρίσης και των μνημονίων.
• Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει
υπογράψει η Ελλάδα, εγκλωβίζουν εδώ χιλιάδες μετανάστες που επιθυμούν να ταξιδέψουν
για άλλους προορισμούς.
• Η στρατιωτικοποίηση των συνόρων οδηγεί
μόνο σε δολοφονίες αθώων ανθρώπων και
αυξάνει τις ταρίφες των κυκλωμάτων διακίνησης.
• Η μετανάστευση θα σταματήσει μόνο όταν σταματήσουν η φτώχεια, ο πόλεμος και οι δικτατορίες που την προκαλούν.
• Τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων μεταναστών αντιμετώπισαν απίστευτες δυσκολίες, όταν πρωτοπήγαν στην ξενιτιά.
• Οι φασιστικές συμμορίες, που εξαπολύουν
πογκρόμ ενάντια σε αθώους ανθρώπους, δεν
έχουν καμία θέση στις γειτονιές και τα σχολεία
μας.
• Πολλοί μετανάστες βρίσκονται ανάμεσά μας,
στις πλατείες, τις απεργίες και τις διαδηλώσεις
μας, για να απαλλαγούμε από τα ληστρικά μνημόνια…
Δηλώνουμε πως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι εχθροί μας, αλλά σύμμαχοι και
συναγωνιστές μας. Διεκδικούμε ασφάλιση για
κάθε ανασφάλιστο εργαζόμενο, άδεια παραμονής κι εργασίας για κάθε μετανάστη που ζει στην
Ελλάδα.Άσυλο σε κάθε πρόσφυγα των πολέμων
και των δικτατοριών της Δύσης. Ελευθερία μετακίνησης των ανθρώπων, αντί της ΕυρώπηςΦρούριο και της Ελλάδας-Κρατητήριο. Λεφτά
για τους ανέργους, τους χαμηλόμισθους και τους
χαμηλοσυνταξιούχους και όχι για τους τραπεζίτες. Να απελαθούν τώρα κυβέρνηση - τρόικα μνημόνια.

4 ❚ www.protasiprooptikis.blogspot.com
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➜ Διαβάσαμε στα Δελτία Τύπου ότι η Έκθεση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας (2009) βραβεύτηκε με διάκριση μεταξύ των
5 καλύτερων στην Ελλάδα. Μεταξύ των κατηγοριών είδαμε και την « Καλύτερη προσέγγιση στα
θέματα Εργασιακών συνθηκών & πρακτικών».
Άραγε δεν ακούν τις καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στους ενοικιαζόμενους στο Contact
Center? Εδώ και πάνω από χρόνο έχει δημιουργηθεί ένα «εργοστασιακό γκέτο» στο κτίριο στο
Μοσχάτο, όπου μεταφέρουν νέες διευθύνσεις και
δεκάδες ενοικιαζόμενους, σε γραφεία που οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι ονομάζουν «φέρετρα». Εκτός αν
οι υπεύθυνοι επιβράβευσαν το εργασιακό περιβάλλον της Εθνικής ακριβώς επειδή εκτιμούν το
εργασιακό δουλεμπόριο της ενοικίασης πάνω από
1000 νέων ανθρώπων, με μισά δικαιώματα από
τους μόνιμους και υπό την απειλή της απόλυσης
αν απεργήσουν. Ας το διευκρινίσουν σε επόμενο
Δελτίο Τύπου…
➜ Ο υποταγμένος συνδικαλισμός όπως εκφράζεται από την ηγεσία του δεν πρέπει να βρίσκει
δεκανίκια στις αριστερές παρατάξεις, ειδικά τώρα
που η κατακραυγή εναντίον των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ
εξαπλώνεται στους εργαζόμενους. Η ΔΑΣ στην
Εθνική οφείλει εξηγήσεις προς τους συναδέλφους μετά τις δύο τελευταίες της ενέργειες. Μετά
τις εκλογές του ΤΥΠΕΤ, τον Μάιο συγκρότησε προεδρείο μαζί με την πρώτη σε ψήφους παράταξη της
ΠΑΣΚΕ «Υγεία- Φροντίδα – Πρόοδος» και τη ΔΑΚΕ,
και μάλιστα υπό τις καταγγελίες της καλπονοθείας. Τι κι αν προεκλογικά κατήγγειλε τις μεγάλες
παρατάξεις και διεκδικούσε διαφοροποίηση. Μετά
τη συμμετοχή της και στο προηγούμενο Προεδρείο
Μενεξή, τώρα για άλλη μια φορά μπαίνει σε ένα
προεδρείο Συνεργασίας για τις καρέκλες και τα
προνόμια που δίνει σε όσους συμμετέχουν. Γιατί
δεν είναι αναλογικό ένα προεδρείο που αποκλείει
τις άλλες 3 παρατάξεις που εκλέχτηκαν.. Αριστερός μαϊντανός για άλλη μια φορά η ΔΑΣ. Εξηγείται
έτσι και η αναβάθμιση στο προεδρείο του ΣΥΕΤΕ,
όπου τον Ιούνιο ο εκλεγμένος εκπρόσωπός της
στην Αθήνα ανέλαβε το ρόλο του Ταμία. Σε ένα σωματείο που η οικονομική του διαχείριση σφραγίζεται από την αυτοδυναμία της ΠΑΣΚΕ..
➜ Κρίση, κρίση, αλλά και τα κέρδη κέρδη για την Εθνική. 157 εκ ευρώ ήταν τα
καθαρά κέρδη της ΕΤΕ για το Ά τρίμηνο
του 2011. Δεν είναι και λίγα.. Άλλωστε, θυμίζουμε ότι το 2010 τα καθαρά κέρδη ήταν
485 εκ ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις
της αγοράς. Αλλά επειδή υπάρχει μικρή
μείωση κερδών, δηλαδή από κει που
κονομάγανε δις, τώρα μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, δεν υπογράφουν
επιχειρησιακή σύμβαση, ζητούν μείωση
μισθών, έκοψαν τα επιδόματα πρόνοιας,
εξετάζουν την περικοπή των ανθυγιεινών
στο Γέρακα και άλλες περιοχές, και φυσικά
μείωσαν και τους μισθούς στους ενοικιαζόμενους.. Γι αυτούς τα εκατομμύρια, και για
μας μειωμένους μισθούς λοιπόν.. Να μην
τολμήσουν..

Περιπλάνηση
Χτισμένοι τοίχοι, πολύβουες πόλεις,
γκρεμίσματα τα όνειρά σου
Βλέπεις την άποψή σου μακρινή
σαν από άλλο δρόμο να διαβαίνει
Χωλαίνει στο κατώφλι ο οδοιπόρος να βρει νερό
στερέψαν οι πηγές στο διάβα του,
και χαραχτήκαν στο πρόσωπό του οι αναμνήσεις.
Το φως αχνοφέγγει στα βουνά
σαν να διακόπτεται η μέρα.
Η νύχτα πέφτει παγερή στο διάβα της σελήνης
και το κορίτσι έφυγε στα ξένα
ξεχνώντας τη μορφή σου.
Η αγάπη νύχτωσε στα όνειρά σου,
όταν χτύπησες τα τύμπανα του πολέμου
και λάβωσες τη μορφή σου.
Δε φταις εσύ ούτε η μοίρα
η μέρα ήταν που κρύφτηκε απ’ τη μορφή της
Τα πουλιά αντικατέστησαν οι κόρακες
και μουτζουρώθηκε το χαμόγελο στα χείλη σου
Με ζόρι χαράζεις τη μορφή του.
Βγήκαν στο μονοπάτι να σε συναντήσουν οι ερινύες
κρυμμένες σε αποκριάτικο πάρτι αναμνήσεων
Σκιρτήσαν τα κορμιά στο διάβα τους
και μπλέχτηκαν με τα μαλλιά τους.
Πίσω στην άκρη κάθεται ο σκύλος σου,
πιστός φύλακας της αγνότητας,
φυλάει το καλύτερο κομμάτι της ζωής σου
Εσύ με δρασκελιές τινάζεις το περπάτημά σου.
Χάθηκε η κόρη του ματιού σου,
αργεί να ξεχωρίσεις το ξημέρωμα από το μεσημέρι.
Κατέκαψε τα λουλούδια του αγρού και φάνηκε στην
πλώρη του μυαλού.
Εγκατέλειψες τα σχέδιά σου ακολουθώντας
τις σειρήνες.
Μπλέχτηκες με τ’ αγκάθια κι έχασες την οσμή σου.
Γλυκόσυρτος χορός στην άκρη του γκρεμού
Τα πουλιά κράζαν στο πέταγμά τους αυτή σου
την απόφαση.
Σε είδα να πλανιέσαι σε χώρες μαγικές
κρατώντας το τσουκάλι των εξελίξεων
στο δισάκι σου.
Άφησες να φανεί μια ματιά γεμάτη φως
κι έχασες το φεγγάρι από τα μάτια σου ένα Σαββάτο
βράδυ
όταν ματαιώθηκαν τα όνειρά σου στην ηδονή
των ψευδαισθήσεων.
Καπνός οι φίλοι στη τζιμινιέρα της ζωής και εσύ εκεί
να κοιτάς το σχόλασμά τους.
Ήταν ένα βράδυ που χάραξε το δρόμο
της απόφασής του να βγεις απ’ το σκοτάδι.
Ακουμπισμένος στη γωνιά σου έβγαλες
την καλύτερη ματιά σου να βρεις ορίζοντα.
Χάθηκε το βλέμμα σε δυσθεώρητα ύψη
και πελάγη
μα η γη αλλότρια δε φαίνεται πουθενά
Ίσως είναι η νυχτιά και η πάχνη
Χαράζει σε λίγο μην καθαρίσει το βλέμμα
τη μορφή σου
Μην το λιμάνι αγγίζει τη ζωή σου;
Κ.Λ.

