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Προσκλητήριο μάχης
στις εκλογές του ΣΥΕΤΕ

Τ

ο Μάρτη θα γίνουν εκλογές στο ΣΥΕΤΕ, το μεγαλύτερο
πρωτοβάθμιο σωματείο της χώρας στην πιο κρίσιμη
στιγμή στην ιστορία του, στην πιο κρίσιμη στιγμή για τους
εργαζόμενους στην τράπεζα, όπως και για όλο το λαό…
Θαρρείς ότι για τις κυβερνητικές παρατάξεις των κομμάτων εξουσίας δεν έχει αλλάξει τίποτα! (για πόσο ακόμα;) Βλέπουν τις εκλογές ως μια ευκαιρία να στρογγυλοκαθίσουν στις συνδικαλιστικές καρέκλες και να παγιώσουν σκανδαλώδη προνόμια, που χρόνια απολαμβάνει
ο καθεστωτικός κομματοκρατικός συνδικαλισμός…
ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, Διαφάνεια, Νέα Εποχή προσπαθούν να
μας αποκρύψουν την αλήθεια, ενώ είναι ολοφάνερο ότι
ταυτίζονται με τα κόμματα της συγκυβέρνησης και τον
συμβιβασμένο συνδικαλισμό της ΓΣΕΕ…
Αλλά το κύριο είναι τι κάνουμε ΕΜΕΙΣ για την αλλαγή
του σωματείου μας και την προώθηση των εργατικών –
ταξικών μας συμφερόντων! Για την πραγματική στροφή
του σε αγωνιστική κατεύθυνση, την αναζωογόνηση και
ανασυγκρότησή του ώστε μέσα από τη δράση μας να
κερδίσουμε όσα δε μπορούν και δε θέλουν να μας εξασφαλίσουν με τις μικροεξυπηρετήσεις τους οι κομματικοδίαιτοι και διαπλεκόμενοι συνδικαλιστές.
Τα προηγούμενα 3 χρόνια ως ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
προσπαθήσαμε εντός και εκτός Δ.Σ. να συμβάλουμε
στην αγωνιστική δράση των εργαζόμενων, με τα λάθη
και τις αδυναμίες μας, αλλά και συχνά πετυχαίνοντας
πολλά παραπάνω από όσα μας επιτρέπουν οι μικρές μας
δυνάμεις, μη έχοντας απόσπαση στο ΣΥΕΤΕ. Τώρα, που
καθένας βιώνει απίστευτο όγκο εργατικής και εργασιακής
δίωξης και ενώ σπρώχνουν τις ζωές μας στην εξαθλίωση,
πρέπει να δράσουμε μαζικά και αποφασιστικά για να φύγουν από το Σύλλογο οι παρατάξεις που ευθύνονται για
την κατάντια του συνδικαλιστικού κινήματος και να πάρουμε την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων στα
χέρια μας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, απευθύνουμε πλατύ αγωνιστικό
κάλεσμα σε παλιούς και νέους συναδέλφους να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Πρότασης Προοπτικής, ακόμα
και αν, σε επιμέρους ζητήματα διαφωνούν και επιφυλάσσονται, θέλουν όμως να συμβάλλουν σε μια ανεξάρτητη
ριζοσπαστική παρέμβαση στις εκλογές του ΣΥΕΤΕ.
Θεωρούμε ότι αυτή η μικρή συμβολή σας είναι σημαντική βοήθεια σε μια συγκυρία που η δυνατότητα για την
επικράτηση ριζοσπαστικών δυνάμεων είναι πιο εφικτή
από ποτέ, με τις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ να καταβαραθρώνονται σε
πολλές εκλογές σωματείων. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν
μπορούμε πια να μένουμε ουδέτεροι ή να περιμένουμε με
παθητικότητα κάποιους άλλους να κάνουν κάτι για μας!
ΔΕΝ έχουμε να τάξουμε συναλλαγή, βόλεμα, ρουσφέτια και προνόμια.
Τα μόνα που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι:
• θα επιμένουμε να λειτουργούμε συναδελφικά, ομαδικά και αμεσοδημοκρατικά, ώστε οι προβληματισμοί
και οι σκέψεις του καθένα μας να μπορούν να ακουστούν, να ληφθούν υπόψη και να συνδιαμορφώσουν
τις εξελίξεις που έρχονται, και
• θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε σε όλα τα επίπεδα
για την αναγέννηση και την επικράτηση της συλλογικής διεκδίκησης και πάλης των εργαζόμενων.

Για επικοινωνία μαζί μας, στα τηλέφωνα
6974861242 (Αθήνα), 6978838612, 6974619372 (επαρχία)

Στους αγώνες μας η μόνη ελπίδα μας!
Συνεχίζουμε μέχρι να τους γκρεμίσουμε!

Μ

ετά από δύο χρόνια ακήρυχτου πολέμου
εναντίον της εργατικής τάξης, τα γιατροσόφια των Σαρκοζί-Μέρκελ, της ΕΚΤ και
του ΔΝΤ μοιάζουν με το δηλητήριο που μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο.
Μετά από την πτώση της πιο μισητής κυβέρνησης των τελευταίων 50 χρόνων και το σχηματισμό
δοτής συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ μας
οδηγούν γοργά στην κοινωνική καταστροφή και
τη χρεοκοπία.

• Εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση και με εργατικό - κοινωνικό έλεγχο
• Αναδιανομή του πλούτου με σκληρή φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Αυξήσεις στους
μισθούς και τις συντάξεις.
• Χάρισμα των δανείων για τους χαμηλόμισθους,
ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους, μείωση των
επιτοκίων για νέα καταναλωτικά – προσωπικά
δάνεια.

Το «πρόγραμμα» Παπαδήμ(ι)ου

Άμεσα να προχωρήσουμε σε αγώνα διάρκειας: οργανωμένες μαζικές πανεργατικές απεργίες, καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, διαδηλώσεις. Το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥμ
των ξεπουλημένων γραφειοκρατών τύπου Παναγόπουλου, Κούκου, Πρωτόπαππα, έχει αποδείξει
ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να το κάνει. Το μόνο
που γνωρίζει είναι να σαμποτάρει ακόμα κι αυτές
τις απεργίες που το ίδιο έχει αναγκαστεί να κηρύξει.
Μια ματιά στο ΣΥΕΤΕ και στα πεπραγμένα του αρκεί. Η συνδιοίκηση ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ πορεύεται σαν
να μη συμβαίνει τίποτα. Business as usual. Αντίθετα
μάλιστα, ετοιμάζεται να συμφωνήσει με τη διοίκηση «δίκαιες» περικοπές στους μισθούς μας. Γι’ αυτό
είναι ανάγκη ο αγώνας να περάσει στα χέρια των
ίδιων των εργαζόμενων. Με Γενικές συνελεύσεις
και απεργιακές επιτροπές που θα εκλέγονται άμεσα από τη βάση και θα λογοδοτούν σ’ αυτή.
Η εποχή είναι πολύ κρίσιμη για τη ζωή και τα
δικαιώματά μας. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές μη αντιστρέψιμες.
Πρέπει να πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα και
μπορούμε να τους νικήσουμε! Με συντονισμό –
αλληλεγγύη – ενότητα – κοινή δράση – πανεργατικό αγώνα! Η 12η Φλεβάρη μπορεί να γίνει η
αρχή του τέλους της δανειακής σύμβασης και της
συγκυβέρνησης.. Ο Μάρτης να είναι ο μήνας που
θα τους διώξουμε! Ο λαός να επιβάλει τη δική του
κυριαρχία και θέληση!

Η υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης σημαίνει κοινωνικό όλεθρο:
• Σημαίνει την έναρξη δεκαετούς επίθεσης εναντίον των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών.
Μείωση μισθών (22% και πάνω), κατάργηση
συλλογικών συμβάσεων, κατάρρευση συνταξιοδοτικού, νέα συρρίκνωση μέχρι κατάργησης
της δημόσια υγείας με τις περικοπές σε φάρμακα-νοσοκομεία, δραματική αύξηση της ανεργίας με κατάργηση της μονιμότητας σε ΔΕΚΟτράπεζες, φόροι ακόμη και για τον αέρα..
• Οι τοκογλύφοι βγαίνουν κερδισμένοι καθώς
το κούρεμα συνοδεύεται με την άμεση παροχή
ρευστού 60 δις €, ενυπόθηκες εγγυήσεις, υψηλά επιτόκια για το υπόλοιπο του χρέους και ο
ελληνικός λαός φορτώνεται 130 δις € νέο χρέος,
ενώ υπαγόμαστε στο αγγλικό δίκαιο.
Και τον Ιούνιο θα προχωρήσουν σε νέα μέτρα!
Στα σχέδιά τους για μαύρο παρόν και μέλλον,
πρέπει εμείς τώρα να αντιπαραθέσουμε το δικό
μας μέτωπο αγώνα και ανατροπής.
• Ανατροπή της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου, της νέας δανειακής σύμβασης, του πρώτου
μνημονίου και του συμφώνου για το ευρώ.
• Στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους
• Ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ και έξοδο
από το ευρώ.

Παλλαϊκός ξεσηκωμός εδώ και τώρα!

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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Δεν την «παλεύουμε» άλλο Σ
με την ηγεσία του Συλλόγου…

Ε

νώ όλα γύρω μας γκρεμίζονται, η νέα δανειακή σύμβαση ψηφίστηκε, αντιλαϊκά και
αντεργατικά μέτρα εφαρμόζονται
ορυμαγδών και η Τράπεζα απαιτεί
μειώσεις των μισθών μας, η ηγεσία
του ΣΥΕΤΕ τους τελευταίους μήνες ασχολείται σχεδόν μόνο με τις
εκλογές του Συλλόγου!! ΔΗΣΥΕ και
ΔΑΚΕ αυτούς τους μήνες που καιγόμαστε ενδιαφέρονται μόνο για την
επάνδρωση των ψηφοδελτίων τους
στις επερχόμενες εκλογές.
Ιδού ο απολογισμός του Συλλόγου: εδώ και 3 μήνες πηγαινοέρχονται σε διάλογο με τη Διοίκηση, στα
χνάρια της συμβιβασμένης ηγεσίας
της ΓΣΕΕ και του δικού τους Παναγόπουλου που τα βρίσκει με το ΣΕΒ,
αντί να ξεσηκώσουν τους συναδέλφους και να κατεβάσουν τα ρολά στην
Τράπεζα… Αγνόησαν επιδεικτικά την
απόφαση της Συνέλευσης των συναδέλφων στο Γέρακα το Σεπτέμβρη για
απεργία διαρκείας. Επέτρεψαν στην
Τράπεζα, όσο διήρκεσαν οι έλεγχοι
της BlackRock, να απασχολεί (συχνά
απλήρωτα) συναδέλφους Σαββατοκύριακο, αντί να απαιτήσουν την
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας,
και αντί να δράξουν την ευκαιρία και
να πιέσουν για την υπεράσπιση των
εργασιακών μας κεκτημένων. Ολιγώρησαν εγκληματικά στο ζήτημα
της Λέσχης που είναι κλειστή εδώ
και 2 μήνες, ενώ οι 4 συναδέλφισσες
που δούλευαν εκεί απολύθηκαν. Το
προεδρείο αρνείται να συγκαλέσει
έκτακτη Γ. Συνέλευση που να εκλέξει επιτροπή αγώνα, αδιαφορώντας
για τις αποφάσεις συνελεύσεων που
στάλθηκαν στο Σύλλογο το Δεκέμβρη
που ζητούσαν να μην υπογραφεί καμιά μείωση μισθών, αλλά να αγωνιστούμε με όλες τις μορφές.

Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε 2-3 μήνες
αυτή την εποχή, ενώ έπρεπε να είναι
σε καθημερινό αγωνιστικό αναβρασμό. Λειτουργούν αντιδημοκρατικά,
αποκλείοντας παρατάξεις που δε συμφωνούν από περιοδείες και συνδικαλιστικές άδειες για την προπαγάνδιση
απεργιών, κρύβοντας τα πρακτικά του
ΔΣ, κρύβοντας κείμενα συναδέλφων
που στέλνονται προς όλο το ΔΣ κ.λπ.
• Τι έκαναν για τους εκατοντάδες
ενοικιαζόμενους και τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν
χρόνια στην Τράπεζα, για τις απολύσεις δεκάδων από αυτούς και τις
μειώσεις των μισθών τους;
• Τι έκαναν για την περικοπή του ανθυγιεινού και των άλλων επιδομάτων τον Αύγουστο;
• Τι έκαναν για τη μείωση προσωπικού κι ενώ αναβλήθηκαν οι
προσλήψεις στην Αθήνα που είχαν
συμφωνήσει με την Τράπεζα;
• Τι έκαναν για τις εκατοντάδες παραβιάσεις ωραρίου και απλήρωτες υπερωρίες των συναδέλφων;
• Τι έκαναν για τις στρατιές των συμβούλων που τόσα χρόνια παρελαύνουν στην Τράπεζα με μισθούς
χιλιάδων ευρώ;
• Τι έκαναν για τις συγχωνεύσεις καταστημάτων;
• Τι έκαναν για τους στόχους που μας
κάθονται στο σβέρκο;
• Τι έκαναν για το ΤΥΠΕΤ που βουλιάζει;
Τι έκαναν; Αύξησαν την εισφορά
μας στο εφάπαξ και στο απεργιακό
ταμείο: αυτές είναι οι πλειοψηφούσες παρατάξεις ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ. Και
ως προς την Τράπεζα, μόνο επιστολές, εξώδικα κλπ. Αντιγράφουν την
ΟΤΟΕ που στέλνει επιστολές στην
ΕΚΤ, δηλαδή στην Τρόικα την ίδια…
Ε, ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Οικονομικά Πρότασης Προοπτικής έτους 2011
Όπως και πέρσι, επειδή θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι
στους συναδέλφους, δημοσιεύουμε πώς ξοδέψαμε τα χρήματα που
λάβαμε από το Σύλλογο ως οικονομική ενίσχυση και καλούμε όλες
τις παρατάξεις να κάνουν το ίδιο.
Λάβαμε:
Οικονομική ενίσχυση
3.600,00 €
Τόκoι βιβλιαρίου
3,94 €
Ξοδέψαμε:
Τύπωμα & φωτοτυπίες ανακοινώσεων 716,15 €
Τύπωμα φύλλων εφημερίδας (2)
1459,00 €
Αφισάκια
60,00 €
Απεργιακή ενίσχυση Χαλυβουργών
300,00 €
Σύνολο εξόδων: 		
2.535,75 €
Υπόλοιπο: 		
1068,19 €
Επίσης, το 2011 καταβάλαμε 545,50 στο απεργιακό ταμείο (επιστροφή των χρημάτων που έλαβε από το Σύλλογο για τους λογαριασμούς
του κινητού τηλεφώνου της η Σύμβουλός μας στο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ)

ε πρώτη ανάγνωση το εκλογικό προσκλητήριο της ΔΗΣΥΕ μοιάζει με κάλεσμα σε μάχη για το συνδικαλιστικό κίνημα και τα εργατοϋπαλληλικά κεκτημένα δικαιώματα. Όσες φορές, όμως, κι αν το ξαναδιαβάσει κανείς δυσκολεύεται να
διακρίνει το ελάχιστο ίχνος αυτοκριτικής, συλλογικής και ατομικής, για τις υποχωρήσεις και της παραχωρήσεις που έχει κάνει η επί χρόνια πλειοψηφούσα παράταξη με τα ψηφοδέλτια-σεντόνια και τις αναγγελλόμενες απεργίες μέσω fax.
Λείπουν οι αναφορές για τις ελεγχόμενες και χειραγωγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, που εξουσιοδοτούσαν εν λευκώ το προεδρείο να διαπραγματεύεται
μειώσεις μισθών και τροποποιήσεις συμβάσεων, αλλά και για την αποφυγή σύγκλησης Διοικητικών Συμβουλίων ακόμα κι όταν έτσι προβλεπόταν στο Καταστατικό μετά τη συλλογή τεράστιου αριθμού υπογραφών. Πουθενά δεν τονίζονται οι
υποσχέσεις «ανατροπής της επαράτου κατάστασης, από δικιά μας πολύ καλύτερη» στη ΓΣ της 7-3-09 ούτε οι πραγματικές κομματοκρατικές αιτίες που οδήγησαν
στη χαλαρή και χλιαρή αντιμετώπιση της παρούσας εργασιακής και κοινωνικής
λαίλαπας από τα ίδια πρόσωπα, που πάλευαν με τους φουσκωτούς σε σκάλες και
τζαμαρίες του Κεντρικού καλώντας Εισαγγελείς.
Οι Κυβερνήσεις πέφτουνε μα… έχουν ονόματα που καθένας ξέρει: Σημίτη, Καραμανλή, Παπανδρέου και Παπαδήμου! Το μόνο που κατάφερε δεκαετίες τώρα
ο υποταγμένος συνδικαλισμός με νοοτροπία κλαδικής Τοπικής Οργάνωσης ήταν
η διαφθορά και τα παρακάλια όσων συναδέλφων, δυστυχώς, στοιβάζονται στην
ουρά μιας χαλιναγωγούμενης εξυπηρέτησης από κουπόνια μπουζουκιών ως θεσούλα-απόσπαση στο ΤΥΠΕΤ, τη διαχείριση ρευστών διαθεσίμων και τη λούφα.
Σας τον χαρίζουμε μαζί με τον απίστευτης ανισότητας διαχωρισμό συναδέλφων
σε παλιούς-νέους ασφαλιστικά και μισθολογικά, ημέτερους-υμέτερους και προνομιούχους ή μη.
Δεν χορηγούμε, βέβαια, ούτε καν 1 λεπτό κι όχι 10 Ευρώ για οικονομική ενίσχυση όσων αύξησαν τις εισφορές μας εν μέσω κρίσης για να καλυφθούν τουλάχιστον άστοχες, αν όχι κατευθυνόμενες από ψηλότερα κλιμάκια, επιλογές επενδυτικών και δανεισμών, μειώνοντας παράλληλα την αποζημίωση του απεργιακού
ταμείου σε 20%!
Στηρίζουμε και ενισχύουμε την Πρόταση Προοπτικής των εργαζομένων για
αντιπαράθεση, αγώνα, ανατροπή και παρουσία στην πρώτη γραμμή όσων γίνονται
για μας χωρίς εμάς. Θα συνεχίσει να μας δικαιώνει όπως μέχρι σήμερα κάνει!
Γ.Κ.

Πέρασε Κατοχή, πέρασε
Χούντα, «Σοσιαλισμό» όμως;

Ο

λόγος για τη Λέσχη του Συλλόγου μας. Mε πάνω από 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, απασχολώντας 4 γυναίκες (ενοικιαζόμενες όπως καταγγείλαμε το
Μάρτη του 2010 στους «αντιλογισμούς») και παρείχε δεκάδες μερίδες καθημερινά σε εν ενεργεία και συνταξιούχους συναδέλφους. Εδώ και 2 χρόνια η Εθνική αποφάσισε να περικόψει το ποσό που κατέβαλε στη λέσχη κατά το ήμισυ (αν και προβλεπόταν
από Ε.Σ.Σ.).
Για την κάλυψη του ελλείμματος αποφασίστηκε αρχικά μείωση του αριθμού των μερίδων και αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων, μετά αποκλεισμός των συνταξιούχων και τελικά το κλείσιμο και η απόλυση των 4 εργαζόμενων. Και φυσικά ούτε
λόγος για χρηματοδότηση από το ΣΥΕΤΕ με περικοπές άλλων εξόδων (π.χ. κοπές πίτας
(116) € 13.155,37, Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης 10/02/2012 €42.000 (;), συσκευές και συνδρομές κινητών €16.286,39). Δεν θεώρησαν καν σκόπιμη τη συζήτηση του θέματος στο
Δ.Σ. του Συλλόγου, παρότι ως παράταξη το ζητούσαμε από το Μάιο του 2011.
Ερώτημα 1ο: Πως αυτοί που απολύουν, θα υπερασπιστούν τις δικές μας θέσεις εργασίας; Πώς αυτοί που κόβουν το «φαΐ» μας, θα υπερασπιστούν κοινωνικές παροχές; Πώς
αυτοί που δε μπόρεσαν να διατηρήσουν έναν τέτοιο θεσμό θα υπερασπιστούν το θεσμό
των συλλογικών συμβάσεων;
Ερώτημα 2ο: Όταν ο εργοδότης μας επιλέγει ποιες από τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα τηρήσει, τι μας λέει πως στο μέλλον δε θα αθετήσει και όλες τις υπόλοιπες;
To ποσό που υπολείπεται για το 2011 είναι λιγότερο από το μισό ετήσιο μισθό ενός Συμβούλου.
Μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί πάνω από 300 υπογραφές σε Σύλλογο και ΕΤΕ για να
ανοίξει ξανά.
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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)

ΕΤΕ: Όταν το θράσος δεν έχει όρια…

Η

μεγάλη μας φίλη έχει γίνει ο μεγάλος μας εχθρός.. Η επιστολή Ταμβακάκη τέλη Δεκέμβρη ήταν ξεκάθαρη:
«ελάτε να συμφωνήσουμε σε μείωση
μισθών»! Με μεγάλο θράσος η Διοίκηση της Τράπεζας, 2 μέρες αφού έστειλε
ευχές στους εργαζόμενους για τις γιορτές, απαίτησε επιχειρησιακή σύμβαση
μέχρι 15 Φλεβάρη. Γιατί τελικά χρειάζεται μεγάλο θράσος.
• Για να ζητάς από τους εργαζόμενους
να συμφωνήσουν σε μείωση των
μισθών τους για να σωθούν τα δικά
σου κέρδη.. Πού πήγαν τα κέρδη
8 δις των τελευταίων ετών, κύριε
Ταμβακάκη? Δεν τα φάγαμε μαζί,
ως γνωστόν.. Εδώ και 3 χρόνια οι
εργαζόμενοι της Εθνικής δεν έχουν
πάρει ούτε 1 ευρώ αύξηση. Ενώ και
τα προηγούμενα χρόνια παίρναμε
αυξήσεις της τάξης των 3-5%, όταν η
κερδοφορία της Τράπεζας αυξανόταν
πάνω από 100%.
• Για να ξεχνάς ότι ακόμη και τώρα μας
βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό για το
πιάσιμο των στόχων σε δάνεια, κάρτες, ρυθμίσεις κλπ, προκειμένου να

θησαυρίζουν λίγοι εκλεκτοί, κερδίζοντας χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και
διάφορες παροχές, ενώ η πλειοψηφία που την έβγαζε με ψίχουλα 400
ευρώ τώρα έχει να γλιτώσει μονάχα
τα σημάδια απ’ το μαστίγιο…
• Για να ισχυρίζεσαι ότι η Τράπεζα θα
σωθεί με τη μείωση 150 εκ το χρόνο
από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων,
τη στιγμή που η ανάθεση έργων
(outsourcing) σε διάφορες εταιρείες
γίνεται απευθείας με τη «σύσταση»
διαφόρων Συμβούλων και στοιχίζει
εκατομμύρια στην Τράπεζα..
• Για να ζητάς από τους εργαζόμενους να συναινέσουν στη μείωση
του μισθού τους, όταν πριν 2 μήνες
τους έβαλες να δουλεύουν Σαβ/
κα και 12ωρα για να βγει η Τράπεζα
ασπροπρόσωπη στους ελέγχους της
BlackRock, κι ενώ ακόμα δεν έχουν
πληρωθεί όλες οι υπερωρίες..
Εν τέλει, χρειάζεται μεγάλο θράσος,
που από αυτό οι καπιταλιστές έχουν τελικά αρκετό, για να δίνεις σε ένα στρώμα Συμβούλων και μεγαλοστελεχών

Όσα ψάρια πιάσουμε…
Π

λάκα έχουν οι παρατάξεις του καθεστωτικού συνδικαλισμού, τώρα στην προεκλογική περίοδο του ΣΥΕΤΕ. Η ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΚΕ) έστειλε, με μυστικότητα, σε
σχεδόν 2.000 συναδέλφους από τις αρχές του χρόνου, αιτήσεις για να μπουν στο
ψηφοδέλτιό της και να τη συνδράμουν οικονομικά, όταν ως πλειοψηφούσα παράταξη δεν έκανε τίποτα ενάντια στην πρόταση-πρόκληση της Διοίκησης για μειώσεις
μισθών!! Η Ανοιχτή Γραμμή (ΔΑΚΕ) απασχολεί τους αποσπασμένους της για να
βρουν υποψηφίους και να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τη δική τους παράταξη! Ο επικεφαλής της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΠΑΣΚΕ Νο 2) κος Πούπκος, δεξί χέρι του
Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, εκλεγμένος στο ΔΣ με τη ΔΗΣΥΕ και για χρόνια πλήρως
ευθυγραμμισμένος με την πολιτική και τη ρητορική της, επειδή αποχώρησε πριν από
3 μήνες από τη ΔΗΣΥΕ, θέλει να μας πείσει ότι «ανακάλυψε την Αμερική» και ότι
πρεσβεύει, δήθεν, κάτι καινούριο και φρέσκο! Η δε Νέα Εποχή που δεν είχε καμία
παρέμβαση στους χώρους δουλειάς και δεν είπε λέξη τόσο καιρό για τα μέτρα ή την
αντεργατική πολιτική της Τράπεζας, έστειλε αδιακρίτως στους μισούς συναδέλφους
αίτηση για το ψηφοδέλτιο! Όσα ψάρια πιάσουμε… Το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει
κανείς συνάδελφος να μπει στα ψηφοδέλτιά τους!

INTERNET: Το μεγάλο παραμύθι

Π

μισθούς 5-10.000 € μηνιαίως και έξτρα
παροχές, να επαναπροσλαμβάνεις τα
δικά σου μεγαλοστελέχη ως εξωτ. Συνεργάτες αφού πρώτα τους έδωσες
δεκάδες χιλιάδες ευρώ αποζημίωση
κι εφάπαξ, και την ίδια στιγμή να ζητάς
από τους εργαζόμενους να δουλεύουν
για ένα κομμάτι ψωμί σαν σύγχρονοι
σκλάβοι κι ενώ ο μισθός τους έχει ήδη
μειωθεί από τα χαράτσια, τους φόρους,
τις αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα κλπ..
Εμείς λέμε καθαρά: το μεγάλο έξοδο
του λειτουργικού κόστους δεν είναι η
μισθοδοσία του προσωπικού, αλλά οι
σκανδαλωδώς υψηλοί μισθοί του Διοικητή και όλου του ΔΣ, όλες οι έξτρα
παροχές προς τα μεγαλοστελέχη και οι
στρατιές των εκατοντάδων εξωτερικών συμβούλων που εδώ και χρόνια
λάμβαναν 5.000-10.000 € μηνιαίως! Να
ενταχθούν όλοι «οι φορείς» της Διοίκησης στο ενιαίο μισθολόγιο και να
καταργηθούν όλες αυτές οι πολυτέλειες.. Τα στοιχεία της μισθοδοσίας μας
είναι γνωστά, γιατί δε φανερώνουν κι
αυτοί τα δικά τους;;

ροσφάτως, όλοι διαπιστώσαμε ότι σταματήσαμε να
έχουμε πρόσβαση στο internet στο χώρο εργασίας μας.
Και μάλιστα ένα internet καλά φιλτραρισμένο, όπου στην
ουσία δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση παρά μόνο
σε κάποια επιλεγμένα sites ενημέρωσης.
Με απόφασή της λοιπόν η Διοίκηση στερεί από τους
εργαζόμενούς της ένα αγαθό, αυτό της ενημέρωσης, με
πρωτοφανή και αντιδημοκρατικό τρόπο. Μια απόφαση,
που μόνο αψυχολόγητη μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί εκτός
από εργαλείο ενημέρωσης ήταν και εργαλείο δουλειάς.
Σαν χθες θυμόμαστε Διευθυντές και Περιφερειακούς
Διευθυντές να μας συμβουλεύουν να μην κάνουμε χρήση
των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου (11880, 11888 κτλ)
αλλά να χρησιμοποιούμε το internet γι αυτή τη δουλειά, μια
και είναι πολύ πιο οικονομικό!
Συνάδελφοι ας μη γελιόμαστε… Είτε ένας χρησιμοποιεί
το internet είτε όλοι, για την Τράπεζα έχει το ίδιο κόστος!!!
Αυτό που θέλουν όμως, είναι να μας στερήσουν την ενη-

μέρωση, να μας κάνουν συντεταγμένα στρατιωτάκια, και
να λέμε κι «ευχαριστώ» για την «ανέλπιστη» τύχη που έχουμε! Άλλωστε, το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα
δίνεται από το διευθυντή καταλαβαίνουμε τι σημαίνει…
Συν τοις άλλοις, μόλις προσφάτως, και αφού είχαν αποφασίσει τη διακοπή της παροχής internet στο προσωπικό,
κυκλοφόρησε και το απίστευτο εγκύκλιο έγγραφο αρ.
1/08.02.2012, όπου, άκουσον-άκουσον, υποχρεώνει το
προσωπικό όλο ανεξαιρέτως να εγγραφεί στις Υπηρεσίες
i-bank της Τράπεζας, για να λαμβάνει τις μισθοδοσίες και τις
βεβαιώσεις αποδοχών (έγγραφα απαραίτητα για την φορολογική μας δήλωση)!!!
Δε φτάνει που από τη μία, με τρόπο κατάφορο, απαγορεύουν την πρόσβαση στο internet, αλλά από την άλλη επιβάλλουν πρακτικά να έχουν όλοι οι συνάδελφοι internet στον
προσωπικό τους χώρο – εκτός αν ζητήσουν εξαίρεση!!!
Όχι, δεν μιλάμε για υποκρισία πια, μιλάμε για εμπαιγμό, για
θράσος, για πλήρη έλλειψη συναίσθησης της κατάστασης
που επικρατεί γύρω μας…
Κύριοι της Διοίκησης, η υποκρισία και η κοροϊδία έχουν
τα όριά τους!

T

oν Δεκέμβρη έφτασαν στο ΔΣ
του ΣΥΕΤΕ αρκετές αποφάσεις
καταστημάτων μόλις ανακοινώθηκε η πρόθεση της Διοίκησης
να μειώσει τους μισθούς μας. Καταστήματα Μεγάρων, Θες/κης Ά,
Αθηνών-Λαμίας, Βύρωνα, Ιστορικού Αρχείου. Αν και με έδρα στο
ΔΣ, είναι αμφίβολο αν έχουμε
ενημερωθεί για όλες με ευθύνη
του Προεδρείου του ΣΥΕΤΕ. Ενδεικτικά, δημοσιεύουμε την απόφαση του κατ/τος Βύρωνα.

ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΣΥ.Ε.Τ.Ε.

Βύρωνας, 30.11.2011
Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι την Πέμπτη 25.11.2011 πραγματοποιήθηκε συνέλευση στο κατάστημα μας προκειμένου να συζητηθεί η
πρόταση της διοίκησης για μείωση
των μισθών μας κατά 20%. Ενόψει
εξελίξεων που ενδεχομένως να
μας οδηγήσουν σε μία κοινωνική
και οικονομική εξαθλίωση αλλά
και προκειμένου να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας καλούμε τον
Σύλλογο μας:
1.	Να υπερασπιστεί ως «κόρη
οφθαλμού» την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πουόλοι έχουμε
υπογράψει.
2.	Να μην δεχθεί καμία μείωση μισθών, δεδομένουότι κάτι τέτοιο
έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω
της περικοπής των εξόδων πελατείας, παιδικής μέριμνας και οικογενειακού επιδόματος!
3.	Εάν είναι αναγκαία η περικοπή
του μισθολογικού κόστους της
Τράπεζας, αυτή να γίνει μέσω της
κατάργησης των δεκάδων εξωτερικών συμβούλων που λαμβάνουν υπέρογκους μισθούς και
την επάνδρωση των θέσεων τους
με τα ικανά στελέχη που ήδη εδώ
και χρόνια εργάζονται στην Εθνική Τράπεζα και την έχουν διατηρήσει στην πρώτη θέση μεταξύ
των Ελληνικών τραπεζών.
4.	Να διεκδικήσει να καταβληθούν
όλες οι υπερωρίες(από τον Σεπτέμβριο) που η ίδια η Τράπεζα
κάλεσε τους εργαζομένους της
να κάνει προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της από την
Βlack Rock.
Κύριοι, σε τέτοιες στιγμές θέλουμε να αισθανθούμε ότι Σύλλογος
εκφράζει όχι μόνο τις δικές μας
ιδέες και πεποιθήσεις αλλά και την
βούληση μίας ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί πίσω από κάθε εργαζόμενο
στην Εθνική Τράπεζα κρύβεται μία
ελληνική οικογένεια που τον τελευταίο καιρό βάλλεται από παντού.

Διεκδικήστε
ότι απλά μας ανήκει.
Ε.Α.Κ. ΒΥΡΩΝΑ

Τι είναι βία:
«Βία είναι να ξυπνάς από το χάραμα, να δουλεύεις 10 με 12 ώρες για 700 ευρώ και να μην τολμάς
να πεις κουβέντα γιατί ξέρεις ότι 100 βιογραφικά
περιμένουν στο γραφείο του αφεντικού σου».
«Βία είναι να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα
χρόνο για δουλειά και να μην σε προσλαμβάνει
κανείς γιατί είσαι πάνω από τα σαράντα».
«Βία είναι να λες στα παιδιά σου ότι τον χειμώνα θα παγώσουν γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης
έχει αγγίξει το 1 το λίτρο και σύντομα θα φτάσει
και στο 1,50».
«Βία είναι να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί
του κόσμου τις μεταρρυθμίσεις, να έχεις φτύσει
αίμα για να μπεις σε μια σχολή και να βγαίνεις και
άνεργος και αμόρφωτος».
«Βία είναι να στέκεσαι 5 ώρες στην ουρά στην
εφορεία για να πληρώσεις, αυτά που είχες πληρώσει δυο και τρεις φορές στο παρελθόν».
«Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα να
περνούν από μπροστά σου σαν παραμύθι, να
κουκουλώνονται από όλους, να μην μπαίνει κανείς φυλακή».
«Βία είναι να πληρώνεις 1.40 ενώ περιμένεις
μια ώρα ένα λεωφορείο που όταν φτάνει χωράς
μόνο στα πόδια του οδηγού».
«Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά σου ενώ έχεις
ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία».
«Βία είναι ενώ σου ζητούν να πληρώσεις επίδομα αλληλεγγύης να διαβάζεις παράλληλα ότι
οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους και να εισπράξουν από το 1995».
«Βία είναι να είσαι 45 χρονών, να δουλεύεις
και να πληρώνεις μια ζωή και να καταντήσεις να
ζεις από την σύνταξη των γονιών σου».
«Βία είναι το παραμύθιασμα από τα μέσα ενημέρωσης που συγκαλύπτουν ή αποκαλύπτουν
ανάλογα με τα deal που γίνονται κάτω από το
τραπέζι και τις επιχορηγήσεις».
«Βία είναι να σου στερούν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, να τρως τόνους τα χημικά και να σε
αναγκάζουν σε σιωπή παρακρατικοί, αντιεξουσιαστές, χρυσαυγίτες, πληρωμένοι ή προστατευόμενοι από όπου και αν προέρχονται».
«Βία είναι να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια για να
διανύσεις μια απόσταση 100 χιλ και ταυτόχρονα
να κάνεις τάμα στον Άγιο Χριστόφορο να φθάσεις
ζωντανός».
«Βία είναι να βλέπεις όσους εμπλέκονται σε
σκάνδαλα πάσης φύσεως να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στην δικαιοσύνη όποτε
γουστάρουν και αν τελικά κατά λάθος συλληφθούν και παραπεμφθούν σε κάποιο δικαστήριο
στο τέλος αθωώνονται. Ενώ εσύ έτσι και κάνεις
το λάθος και χρωστάς στο κράτος 5.000 πάς ολοταχώς στο αυτόφωρο και μετά στην ψειρού».
«Βία είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό και τους
βουλευτές να ανησυχούν για την βία μόνο όταν
αυτή αγγίζει το δικό τους σπίτι και να ανακοινώνει επιτροπές στις οποίες ο κάθε βουλευτής θα
πληρώνεται με 245 ευρώ για να παραβρεθεί στην
συζήτηση»
«Βία είναι να σε αναγκάζουν να ζεις την κάθε
μέρα σαν να είναι η τελευταία σου. Όχι για να την
ζήσεις στο έπακρο αλλά επειδή απλά δεν ξέρεις
τι θα υπάρχει αύριο και δεν θα έχεις λεφτά για
μεθαύριο»…

4 ❚ www.protasiprooptikis.blogspot.com
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➜ Στόχοι και τώρα; Μα φυσικά! Απογευματινές
συναντήσεις χωρίς υπερωρίες (14/2 ως τις 7 το
απόγευμα για τις ρυθμίσεις), μέιλ διευθυντών
προς τους υπαλλήλους ότι οι στόχοι είναι το Α
και το Ω, πιέσεις, μέχρι κι εκβιασμοί πέφτουν
αυτές τις μέρες στην Τράπεζα. Τα κοράκια ξαναχτύπησαν.. Ούτε κρίση καταλαβαίνουν ούτε
τίποτα. Οι συνάδελφοι δεν πρέπει σε καμιά
περίπτωση να υποκύπτουμε στις πιέσεις ή να
τσιμπάμε σε τσιτάτα τύπου «να πιάσουμε τους
στόχους γιατί η Τράπεζα είναι το σπίτι μας και η
ψυχή μας!».. Τη στιγμή που η Τράπεζα μας ζητάει μείωση μισθών!!…

➜ Κάποιοι περιφερειακοί δ/ντές δε, στα πλαίσια των πιέσεων για το πιάσιμο των στόχων,
έχουν ξεφύγει εντελώς… Περιφερειακός της
Δ/νσης Δικτύου Γ΄ «προτρέπει» συναδέλφους
και διευθυντές των καταστημάτων της δικαιοδοσίας του, προκειμένου να έχουν αποτελέσματα με τις λίστες ρυθμίσεων, να τηλεφωνούν
στους καθυστερημένους πελάτες, όχι στο ωράριό τους, αλλά απογεύματα ή Σάββατο πρωί …
και μάλιστα από καρτοτηλέφωνα και δημόσια
τηλέφωνα!!! Ας μαζευτούν! Οι συνάδελφοι πρέπει να τους αποκαλύπτουν και να μας καταγγέλλουν όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί το θράσος για
μερικούς δεν έχει όρια.
➜ Σεμινάρια μέχρι τις 5.00(!) εμπεριείχε το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Α΄ εξάμηνο του
2012. Η Τράπεζα πλέον παραβιάζει το ωράριο και
επισήμως (με εγκύκλιο)! Εκτός κι αν έχει εγκρίνει υπερωρίες για τους συναδέλφους που θα
παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα σεμινάρια.
Εδώ γελάμε! Η Δ/νση Προσωπικού δεν απάντησε καν σε επιστολή μέλους του ΔΣ του Συλλόγου,
που ζητούσε να αλλάξουν, με νέα εγκύκλιο, οι
ώρες διεξαγωγής του σεμινάριου ή αλλιώς να
σταλούν προεγκεκριμένες υπερωρίες.
➜ Συγχωνεύσεις καταστημάτων, μεταστεγάσεις Δ/νσεων, η Τράπεζα καλεί τους
συναδέλφους να πάνε Σαβ/κα για τη
μεταφορά των φακέλων.. Υπενθυμίζουμε στη Διοίκηση ότι το ωράριό μας είναι
πενθήμερο και η εργασία το Σάββατο
είναι παράνομη. Όλες οι μετακομίσεις
πρέπει να γίνονται σε εργάσιμες μέρες,
διαφορετικά, όποτε μας ενημερώσουν
οι συνάδελφοι, θα κάνουμε επισκέψεις
μαζί με την Επιθεώρηση Εργασίας.
Εκτός αν καταβάλλουν 75% προσαύξηση για την Κυριακή για τους συναδέλφους. Για τη Δ/νση Περιουσίας μάλιστα,
είναι πρόκληση η ανακοίνωση στους
εργαζόμενους ότι η μετακόμιση θα γίνει
το Σάββατο 3/3, δηλαδή την ημέρα της Γ.
Συνέλευσης του ΣΥΕΤΕ. Θα κάνει κάτι γι
αυτό ο τελευταίος;

Σημάδια των καιρών

Σπασμένα τα φτερά, σπασμένα τα όνειρα, θρύψαλα, χιλιάδες, εκατομμύρια κομμάτια και τι να πρωτομαζέψεις, τι να
πρωτοκολλήσεις, τι να πρωτοφτιάξεις… Κοιτάζω γύρω
μου και βλέπω έναν κόσμο να ξεφτίζει, έναν πολιτισμό να
παρακμάζει, μια κοινωνία να διαφθείρεται, μια νεολαία να
διαλύεται… Εικόνες καθημερινής τρέλας!
Αδειάζουν οι δρόμοι και γεμίζουν θεριά ανήμερα, ο
νόμος της ζούγκλας ισχυροποιείται μέσα στις μεγαλουπόλεις, καταφύγιο πουθενά, περπατάς ανάμεσα από ερείπια
ανθρώπων, ζωντανά ή νεκρά, δεν σ’ ενδιαφέρει να το
διαπιστώσεις, ο πόνος του άλλου δεν είναι δικός σου, ο
πόνος του άλλου είναι πιο μικρός από τον δικό σου…
Δεν υπάρχει πια χώρα, δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει
οργάνωση, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχουν όνειρα,
δεν υπάρχει συνοχή, ελπίδα υπάρχει? Άγνωστο…
Μια παρακμάζουσα πολιτεία, αφημένη στο έλεος των
δυνατών, αφημένη στην τύχη της, να κρέμεται από αποφάσεις άλλων, αν θα συνεχίσει να υπάρχει ή αν θα αφανιστεί… Και οι άλλοι, οι «ξένοι» να τρίβουν τα χέρια χαιρέκακα και να ετοιμάζουν τις διπλές μασέλες, να ετοιμάζονται να καταβροχθίσουν αυτό που αιώνες λαχταρούσαν,
αυτό που αιώνες τώρα ετοίμαζαν: το κάστρο έπεσε.
Και ο λαός, αυτός που από αιώνες βάλλεται, αυτός που
αιώνες πολέμησε, αυτόν τον πόλεμο δεν το ξέρει, αυτά τα
όπλα δεν μπορεί να τα χειριστεί, και το χειρότερο όλων,
δεν βλέπει τον πόλεμο, δεν βλέπει τα όπλα, δεν βλέπει τον
κίνδυνο, βλέπει μόνο «φίλους»…
Πότε θα ξυπνήσουμε, πότε θα πούμε ως εδώ; Πότε θα
απαιτήσουμε αυτά που μας χρωστάνε, ως πότε θα μας
σέρνουνε κουρέλια, ως πότε θα μας πατούν και θα λέμε
ευχαριστώ, ως πότε θα ανεχόμαστε να μας ταπεινώνουν,
να μας σκλαβώνουν, να μας εξευτελίζουν; Πότε θα καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη; Πότε θα σηκώσουμε
το κεφάλι να αντικρύσουμε τον ήλιο κατάματα;
«Μονάχα εκείνος που πολεμά το σκοτάδι μέσα του θα
‘χει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο» (Οδυσσέας
Ελύτης, Άξιον Εστί).
Ε.Τ.

Το μέλλον μας αγνάντι στις βουνοκορφές.
Κόκκινα άστρα φέγγουν.
Φωτίζουν τον καθάριο ουρανό μας.
Οι Αγώνες μας δε θα γίνουν λήθη,
Δε θα καθαγιαστούν στα κρεματόρια
Των ιμπεριαλιστών.
Στεφάνι πορφυρής αυγής πλέκουν
Τα όνειρά μας.
Το μέλλον μας κόκκινο άστρο
στις βουνοκορφές.
Δεν κατοικούν φαντάσματα στα
Όνειρα των Επαναστατών.
B.K.

