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Έ

Θυμήσου

νας χρόνος πέρασε από το τελευταίο φύλλο των Αντιλογισμών. Ένας χρόνος λαίλαπα.
Τέτοια εποχή πέρσι, ξεκινούσε μια προεκλογική περίοδος
άθλιου γκεμπελισμού. Με το ψευδοδίλημμα «Ευρώ ή Χάος»
χρυσοπληρωμένοι παπαγάλοι σε τρομοκρατούσαν. Ωμές παρεμβάσεις από το εξωτερικό για το αποτέλεσμα των εκλογών.
Σήμερα, ο εργασιακός μεσαίωνας έρχεται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μισθοί και συντάξεις σφαγιάζονται,
εφεδρεία και διωγμός Δημοσίων Υπαλλήλων, μείωση αποζημιώσεων απολύσεων, απελευθέρωση ωραρίου, διευθυντικό
δικαίωμα, ελαστικές σχέσεις εργασίας, αναλώσιμοι ενοικιαζόμενοι, μονομερείς καταγγελίες συμβάσεων, άρνηση υπογραφής κλαδικών, κατάργηση διαιτησίας, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Οι απεργίες ποινικοποιούνται (Μετρό, ναυτεργάτες).
Δικαιώματα ποδοπατούνται.
Κατώτατος μισθός νέου: 385 Ευρώ. Επιχειρηματίες εκβιάζουν για ακόμα μεγαλύτερη συμπίεσή του. Ανεργία στο 27%. Το
δημόσιο χρέος εκτινάσσεται στο 180%.
Η ληστρική επιδρομή συνεχίζεται με φόρους, χαράτσια,
έκτακτες εισφορές. 67% μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης.
Χωρίς πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη έξι στους
δέκα ΄Ελληνες. Θάνατοι παιδιών και καρκινοπαθών λόγω έλλειψης υλικών και φαρμάκων. Διάλυση θεραπευτικών και ψυχιατρικών δομών. Άρρωστες οροθετικές διαπομπεύονται και
φυλακίζονται. Τοξικομανείς «σκουπίζονται» και μεταφέρονται
στην Αμυγδαλέζα.
439.000 παιδιά υποσιτίζονται. Μαθητές λιποθυμούν από
πείνα. 1.500 σχολικές μονάδες κλείνουν. 70% μείωση στις επιχορηγήσεις των σχολείων. Αίθουσες παγωμένες, παιδιά χωρίς
βιβλία, ανύπαρκτες υποστηρικτικές δομές.
Στο μεταξύ, οι Τράπεζες έχουν λάβει 218 δις με μορφή εγγυήσεων και χορηγήσεων. Η Proton Bank «εξυγιαίνεται» με
τα λεφτά σου. Η Αγροτική χαρίζεται στο Σάλλα. Οι εφοπλιστές
πληρώνουν 80 εκ. φόρους. Όσα δηλαδή και οι ανάπηροι με τις
περικοπές των επιδομάτων τους. Όλες οι κερδοφόρες επιχειρήσεις και οι υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα ξεπουλιούνται.
Χαρίζουν γή και ύδωρ.
Η νεοδεξιά υιοθετεί την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Λάιφ
στάιλ εκπομπές, κιτρινοφυλλάδες κομιστών και «σοβαροί»
δημοσιογράφοι, ξεπλένουν τη ναζιστική συμμορία. Ο ναζισμός
γίνεται μόδα με τη βοήθεια κυβέρνησης και ΜΜΕ. Μαχαιρώματα, φόνοι μεταναστών, επιχειρήσεις σκούπα, στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Άγρια καταστολή, αστυνομοκρατία, ξύλο και χημικά σε
απεργούς και διαδηλωτές. Συγκεντρώσεις απαγορεύονται,
διαδηλωτές προσάγονται «προληπτικά», «βλάσφημοι» μπλόγκερς συλλαμβάνονται, θεατρικές παραστάσεις διακόπτονται,
αντιφασίστες βασανίζονται στη ΓΑΔΑ, δημοσιογράφοι απειλούνται, φωτορεπόρτερς ξυλοκοπούνται, το κράτος επιτίθεται
σε ολόκληρα χωριά.
Ζούμε ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών. Έχουμε απόλυτη δημοκρατική εκτροπή.
Όσο τους αφήνεις να τσαλαπατούν τα δικαιώματά σου, τόσο
πιο ασύδοτοι γίνονται.
Όσο παρακολουθείς σιωπηλός, τόσο πιο γρήγορα έρχεται η
σειρά σου.
Μη σε φοβίζουν – να σε εξοργίζουν.
Το ποτάμι της οργής φουσκώνει. Είμαστε αποφασισμένοι να
αντισταθούμε για να πάρουμε πίσω τις ζωές και το μέλλον που
μας κλέβουν. Στον πόλεμο απαντάμε με πόλεμο.

Θυμήσου τι έχει γίνει ως σήμερα.
Θυμήσου. Και Διάλεξε πλευρά.

Δε μοιραστήκαμε τα κέρδη τους!
Δε θα πληρώσουμε τις ζημιές τους!

Ο

ι εργαζόμενοι στην Εθνική παρακολουθούμε
να παίζεται στις πλάτες μας, και στις πλάτες
του ελληνικού λαού γενικότερα, ένα πολιτικό
παιχνίδι για το ποιος θα έχει τον έλεγχο του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα. Οι «διαφωνίες» που εμφανίστηκαν μεταξύ κυβέρνησης
και τρόϊκας σχετίζονται με το σε ποιον ξένο ή ντόπιο
τραπεζίτη θα καταλήξει και με τι τίμημα. Εδώ και
δυο δεκαετίες σχεδόν το τραπεζικό κεφάλαιο έκανε
πάρτι με υπέρογκα κέρδη. Τώρα που κινδυνεύει με
κατάρρευση, επιβιώνει χάρη στα λεφτά που πήρε
μέσω των μνημονίων και της ανακεφαλαιοποίησης,
εις βάρος του λαού που τα πληρώνει με τα δυσβάσταχτα μέτρα.
Ο έλεγχος της Τράπεζας μετά την ανακεφαλαιοποίηση
θα ασκείται ουσιαστικά από το ΤΧΣ για τα καίρια ζητήματα, είτε συγκεντρωθεί το 10% από ιδιώτες, είτε όχι. ΤΧΣ
δε σημαίνει κρατικοποίηση. Πρόκειται για σκάνδαλο!
Τα χρήματα που δίνει το ΤΧΣ για την ανακεφαλαιοποίηση τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, αφού προέρχονται από τις δανειακές συμβάσεις, όμως είναι
ιδιωτικός φορέας και τον έλεγχο τον ασκεί η ΕΚΤ.
Σκοπός τους σε κάθε περίπτωση, μέσω του ΤΧΣ
ως μεταβατικό στάδιο, είναι να κάνουν ελκυστική
την κάθε τράπεζα για να βρεθούν αγοραστές. Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους; Απολύσεις, τσάκισμα μισθών και εργατικών δικαιωμάτων.
Η ηγεσία του ΣΥΕΤΕ ξύπνησε για να παρέμβει
υπέρ της Διοίκησης ως άξιος εργοδοτικός συνδικαλισμός! ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
βοηθούν στον «τιτάνιο» αγώνα της Τράπεζας να συγκεντρώσει το 10% από τους ιδιώτες. Ο ΣΥΕΤΕ μας
καλεί να βάλουμε πλάτη για να μείνει η Τράπεζα στα
χέρια των ιδιωτών, ενώ πήραν απόφαση (16/4) να
ξανασυμμετέχουν τα ασφαλιστικά μας ταμεία (που
έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα!) και ο Σύλλογος στην
ΑΜΚ. Με τι λεφτά θέλουν να στηρίξουν την Τράπεζα
και που θα τα βρουν; Συστρατεύονται με τη Διοίκηση Τουρκολιά, που μας ζητά μειώσεις μισθών, αντί
να οργανώσουν τους εργαζόμενους για να υπογραφεί αξιοπρεπής κλαδική σύμβαση χωρίς μειώσεις
και με διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Οι τραπεζίτες δηλώνουν καθαρά ότι τα θέλουν
όλα: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ - ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΟΧΟΥΣ
-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Θυμίζουμε όμως ότι οι εργαζόμενοι στην Εθνική
υπερψηφίσαμε στη Γενική Συνέλευση του ΣΥΕΤΕ στις
2 Μάρτη πρόταση για την κλαδική σύμβαση, ότι δεν
δεχόμαστε μειώσεις μισθών, αλλαγή στο ωράριο, απολύσεις. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγεσία των
ΟΤΟΕ-ΣΥΕΤΕ, δεν τους εξουσιοδοτούμε να μας ξεπουλήσουν άλλη μια φορά.
Η ΟΤΟΕ πηγαίνει στις συναντήσεις χωρίς πλαίσιο
για την κλαδική σύμβαση, και συζητάει την πρόταση
των τραπεζιτών για μείωση μισθών και διεύρυνση
ωραρίου. Έτσι έκαναν και όλοι οι Σύλλογοι όπου οι
ηγεσίες τους ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ είχαν αλισβερίσια με
τους τραπεζίτες και μετά συμφωνούσαν σε μειώσεις
μισθών, παραμυθιάζοντας τους εργαζόμενους ότι
μας έσωσαν από τα χειρότερα.
Εμείς επιμένουμε ότι τη στιγμή που οι τράπεζες
έχουν ενισχυθεί με δισεκατομμύρια από τα χρήματα του λαού, η μόνη επιλογή υπέρ των εργαζόμενων
είναι να περάσει όλο το τραπεζικό σύστημα υπό
δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία και να λειτουργήσει προς όφελος του λαού με εργατικό-κοινωνικό
έλεγχο. Το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων να διαλέξει πλευρά υπέρ του λαού και
όχι υπέρ των τραπεζιτών. Να πρωταγωνιστήσει σε
ένα αποφασιστικό, δυναμικό, σχεδιασμένο αγώνα
με αυτό το στόχο , συντονίζοντας τη δράση του με άλλους κλάδους, σε ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και
ανατροπής αυτής της πολιτικής μέχρι την τελική νίκη.
Αυτός ο δρόμος είναι ο μόνος που θα εξασφαλίσει
και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις
τράπεζες, διαφορετικά δεν θα εξαιρεθούμε από τις
απολύσεις και τους μισθούς πείνας!

Tα νέα της Πρότασης Προοπτικής στο διαδίκτυο!

www.protasiprooptikis.blogspot.com
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Νέα σφαγή

των ασφαλιστικών ταμείων

Η

επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής έφερε στο προσκήνιο το καυτό ζήτημα των
ασφαλιστικών ταμείων, που η πολιτική
των μνημονίων έχει φέρει στο χείλος
του γκρεμού. Όπως ανακοινώθηκε
στο πρόσφατο συνέδριο της ΠΟΚΟΠΚ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού
Κοινωνικής Πολιτικής), τα ταμεία που
είναι μέτοχοι της Τράπεζας θα χάσουν
το 14% του μεριδίου τους στο σύνολο
των μετοχών, εφόσον δε συμμετέχουν.
Όμως και η συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα σημάνει
την οικονομική αυτοκτονία τους, αφού
θα χρειαστούν πολλές χιλιάδες ευρώ,
με συνέπεια τη νέα δραματική μείωση
των συντάξεων.
Ήδη το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο
έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωσή τους, λόγω της πτώσης των μετοχών. Η οικονομική αιμορραγία των
ταμείων, που ήδη έχει φτάσει τα 30
δις ευρώ, συνεχίζεται με αμείωτους
ρυθμούς. Στη μείωση της περιουσίας
των ταμείων λόγω του PSI, περίπου
12 δις ευρώ, προστίθενται η ανεργία
και η ανασφάλιστη εργασία. Μόνο για
φέτος, το έλλειμμα των ταμείων υπολογίζεται σε 2,5 εκ. ευρώ, ενώ για τον
ΕΟΠΠΥ φτάνει το 1,5 δις.
Ο κλάδος μας δεν έχει μείνει ανέπαφος και τα ταμεία μας θίγονται καίρια,
με άμεσες συνέπειες στους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους.

Η Τράπεζα έχει την κύρια ευθύνη για
την κάκιστη οικονομική κατάσταση του
Ταμείου Επικούρησης, του Ταμείου
Αυτασφάλειας και του ΤΥΠΕΤ. Τα διαφορετικά ταμεία και ασφαλιστικοί όροι
για τους πριν και μετά το ’93, η μείωση
προσωπικού, οι εθελούσιες, οι διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, η μείωση
των μισθών και των ασφαλιστικών
εισφορών, έχουν συμβάλει στα ελλείμματα των ταμείων μας. Η συνδικαλιστική ηγεσία, παρά τις ευθύνες της για τη
μείωση των αποθεματικών λόγω της
επένδυσης σε τραπεζικές μετοχές και
κρατικά ομόλογα, αντί να καταγγείλει
το έγκλημα κατά των ασφαλιστικών
ταμείων, ζητά με θράσος να συνεχιστεί
και αποφάσισε μάλιστα τη συμμετοχή
των ασφαλιστικών ταμείων στην ΑΜΚ,
κάτι που θα φέρει με μαθηματική ακρίβεια την κατάρρευσή τους με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Το αίτημα που έχουμε ανάγκη και οι
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι
τα Ταμεία ασφάλισης και υγείας να μείνουν έξω από τα παιχνίδια της Τρόικας
και των τραπεζιτών, να δεχθούν μια
μεγάλη οικονομική ενίσχυση εδώ
και τώρα και να μην υποστούν καμιά ζημιά λόγω ΑΜΚ. Αν είχαν δοθεί
μερικά δις στα ταμεία και όχι στο ΤΧΣ,
θα ήταν εξασφαλισμένα για χρόνια οι
συντάξεις και οι παροχές υγείας για
όλους μας. Λεφτά στα ασφαλιστικά
ταμεία και όχι στους τραπεζίτες.
Μ.Ξ

Οικονομικός απολογισμός Πρότασης Προοπτικής 2012
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 ΣΥΕΤΕ
3.600 €
Τόκoι βιβλιαρίου
10 €
Σύνολο:		
3610 €
Ξοδέψαμε:
Φωτοτυπίες ανακοινώσεων:
325 €
Εφημερίδα (1 φύλλο):
639 €
Ενίσχυση σωματείο Εθνοdata
και ενοικιαζόμενων:
360 €
Ενίσχυση σωματείο Βιομηχ. Μεταλλευτ:
300 €
Οδοιπορικά έξοδα:
21 €
Σύνολο εξόδων:		
1645 €
Υπόλοιπο Ταμείου 2012:
1.965 €
Επίσης, το 2012 καταβάλαμε 189 ευρώ 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).

Στα άδυτα του Δ.Σ.

Ωραίες «ατάκες» ακούστηκαν στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ στις 7 και
18 Φλεβάρη… Το ζήτημα των γραμματειών το έληξαν στα γρήγορα ΔΗΣΥΕΔΑΚΕ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ψηφίζοντας με 14 ψήφους την πρόταση που μόνοι τους
αποφάσισαν και μοίραζε τις γραμματείες μόνο στις παρατάξεις του Προεδρείου, ενώ υπήρχε αντιπρόταση να αναβληθεί το θέμα και να ξαναέρθει αφού
γίνει συζήτηση και δίκαιος καταμερισμός… Η Διαφάνεια μας είπε ότι έχει
βελτιωθεί η λειτουργία του Συλλόγου (πού το είδαν αλήθεια;).
Ο πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ μας διαβεβαίωσε ότι το ΤΥΠΕΤ πάει πολύ καλά
και έχει πλεόνασμα! Μας ενημέρωσε επίσης ότι ζήτησαν να ασφαλιστούν οι
σύμβουλοι κι οι ειδικοί συνεργάτες (οι στρατιές του Αράπογλου δηλαδή…),
αλλά όχι οι ενοικιαζόμενοι που παραμένουν ξεκρέμαστοι. Για άλλη μια φορά,
συνάδελφοι των ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ έλεγαν στις τοποθετήσεις τους
ότι ευτυχώς που υπέγραψαν την επιχειρησιακή σύμβαση με τις μειώσεις
των μισθών μας κι ότι θα δικαιωθούν.. Ενώ για την κλαδική σύμβαση συνέχισαν να αρνούνται να πάρει θέση και απόφαση ο ΣΥΕΤΕ, ρίχνοντας το
μπαλάκι στην ΟΤΟΕ.
Παραμονή της Γενικής Συνέλευσης και η ηγεσία αρνήθηκε να προστεθεί
οτιδήποτε πέρα από τα τυπικά (δηλαδή για κλαδική σύμβαση, εθελουσία κλπ)
στα θέματα προς συζήτηση και απόφαση.
Τα πιο «ωραία» ειπώθηκαν για την εθελουσία. Η ΔΗΣΥΕ μας έλεγε ότι ως
Σύλλογος δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Αλλά και η ΔΑΣ υποστήριζε το
ίδιο, κι ότι είναι εντελώς εθελοντικό το ζήτημα (δεν βλέπουν πουθενά κλίμα
ψυχολογικής τρομοκρατίας ή εκβιασμών;). Η μόνη τους έννοια ήταν δήθεν τα
ασφαλιστικά ταμεία, τη στιγμή που το ίδιο απόγευμα οι εκπρόσωποι και των
4 παρατάξεων ψήφισαν μείωση του εφάπαξ προσπαθώντας να το κρύψουν
από τους συναδέλφους.

Έγκλημα στο
ταμείο αυτασφάλειας

Τ

ο ΔΣ του Ταμείου συνεδρίασε έκτακτα στις 22/2 –ενόψει των σχεδίων της
Διοίκησης για εθελούσια– και αποφάσισε μείωση της παροχής του εφάπαξ κατά 15%, αλλαγή του κανονισμού για το πότε δικαιούται κάποιος
να το λάβει (με τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδότησης και όχι με την παραίτηση από την Τράπεζα όπως ίσχυε μέχρι τώρα) και επαναφορά εργοδοτικής
εισφοράς μόνο 2% (αντί για 4,5% που υπήρχε παλιά και διεκδικούσαμε).
Οι 4 εκπρόσωποι των ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΔΑΣ και ο Πρόεδρος
του Συλλόγου ψήφισαν ομόφωνα, μαζί με τους 2 εκπροσώπους της Τράπεζας,
να ξεπουλήσουν τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ερήμην των εργαζόμενων. Και
καμαρώνουν ότι με το 2% έσωσαν το ταμείο και το έκαναν «βιώσιμο». Για άλλη μια
φορά μας παραμυθιάζουν στη λογική του το «μη χείρον βέλτιστο». Γιατί το έκαναν
κρυφά, όπως κρυφά αύξησαν την εισφορά μας από 4,5% σε 5,5% τον Ιούλιο του
2011 (και τότε μας είπαν ότι σώθηκε το ταμείο), όπως κρυφά ψήφισαν υπέρ του
κουρέματος των ομολόγων τον Μάρτη του 2012;
Εντύπωση πάντως προκαλεί η σιωπή των παρατάξεων που έχουν εκπροσώπους στο Δ.Σ. και γνώριζαν τις εξελίξεις. Η δε ΔΑΣ φήφισε κιόλας στο όνομα
της βιωσιμότητας του Ταμείου – βεβαίως-βεβαίως! Η κίνησή μας ήταν η μόνη
παράταξη που ενημέρωσε τους συναδέλφους την προηγούμενη μέρα αλλά και
αμέσως μετά με ανακοίνωση (26/2). Εμείς επιμένουμε: να διεκδικήσουμε την
επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο 4,5%, και την ανατροπή των πρόσφατων δυσμενών αλλαγών από το Δ.Σ. Πρέπει να πληρώσει η Τράπεζα που ευθύνεται για την κατάσταση του Ταμείου.
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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 3388768 (18768)

Περί ασφαλείας…

Πέρασαν σχεδόν 3(!) χρόνια
Κι όμως όλα μοιάζουν ίδια
Κάτω απ’ τα παλιά σανίδια
Κρύφτηκαν καλά
Όνειρα πολλά
(Κίτρινα Ποδήλατα)

Π

ερπατώντας κανείς στη
Σταδίου ακόμα, 3 χρόνια
μετά, βλέπει ό,τι απέμεινε
από το κατάστημα της Μαρφίν όπου
χάθηκαν 3 συνάδελφοι. Μνημείο
στη συνείδησή μας. Για να θυμόμαστε. Γιατί όμως ακόμη και σήμερα
δε βλέπουμε; Γιατί ήδη ξεχάσαμε; Οι
συνήγοροι της Μαρφίν πασχίζουν
αυτές τις μέρες να μας πείσουν
πως για τους θανάτους φταίει κατ
αρχάς η φωτιά και κατά συνέπεια

οι πορείες. (Αν η φωτιά είχε προκληθεί από κεραυνό, τότε σαφώς
θα ευθυνόταν… ο Δίας;)
Μετά, λοιπόν, το «δυστύχημα», για
το οποίο θα δούμε αν θα πληρώσει
κανείς, η Διοίκησή της Εθνικής είχε
δώσει οδηγίες ώστε οι έξοδοι κινδύνου να είναι εύκολα προσβάσιμες, καλά μεν ασφαλισμένες, αλλά
αν παραστεί ανάγκη, έτοιμες.
Σήμερα, 3 χρόνια μετά, οι οδηγίες
αυτές τηρούνται; Και ειδικά στα κεντρικά καταστήματα. Μήπως υπάρχουν ακόμα καταστήματα που δε
συμμορφώθηκαν ποτέ ή συμμορφώθηκαν προσωρινά με τις οδηγίες;
Μήπως υπάρχουν ακόμα και σήμερα
καταστήματα χωρίς εναλλακτική δίοδο διαφυγής; Χωρίς πυρασφάλεια;

Ο μηχανισμός
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ καλά κρατεί…

Η

ηγεσία του Συλλόγου συνεχίζει τον αντιδημοκρατικό κατήφορο σε μια σειρά λειτουργίες.
Ένα χρόνο μετά τις εκλογές και η ΔΥΣΗΕ, με την
ανοχή και τη συνευθύνη των υπολοίπων παρατάξεων του Προεδρείου, έχει κάνει πάρτι με τις
αποσπάσεις των παρατάξεων, χωρίς κριτήρια για
τη συνδικαλιστική διευκόλυνση των παρατάξεων. Αποσπασμένοι πάνε κι έρχονται στο Σύλλογο.
Ρωτήσαμε πόσους αποσπασμένους δικαιούται ο
Σύλλογος, δεν πήραμε απάντηση. Η ΔΗΣΥΕ και η
ΔΑΚΕ έχουν τον ίδιο αριθμό αποσπασμένων με
την προηγούμενη θητεία, παρά τη μείωση των δυνάμεών τους!
Μετράμε: ΔΗΣΥΕ 7 αποσπασμένους (σε σύνολο
7 συμβούλων πια), ΔΑΚΕ 4 αποσπασμένους (στις 4
έδρες!!! και 14%), ΔΑΣ 2 αποσπασμένους (4 έδρες –
14%), ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 2 αποσπασμένους (3 έδρες – 11%)
ΕΝΙΑΙΑ 2 αποσπασμένους στην Αθήνα (3 έδρες –
10,5%). Αυτό το άδικο «μοίρασμα», άγνωστο με τι
κριτήρια, προφανώς δεν αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών του Απριλίου, με ευθύνη
του Προεδρείου και όσων συμμετέχουν σε αυτό.
Η κίνησή μας με 5,3% και 1 έδρα, κατά τη γνώμη
τους δε δικαιούται κάποια συνδικαλιστική διευκόλυνση για να βρεθεί στους χώρους δουλειάς. Μετά
από δύο επιστολές μας (Οκτώβρη) και επιμονή της
Πρότασης Προοπτικής για το ζήτημα, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου τελικά μας απάντησε σε συνεδρίαση
του ΔΣ ότι «οι αποσπάσεις έληξαν τον Ιούνιο»! Κι εις
ανώτερα συνάδελφοι…

Και μήπως είναι το μόνο που δεν
τηρείται; Μήπως υπάρχουν ακόμα
και σήμερα καταστήματα με πυρασφαλή ερμάρια παλαιού τύπου
(με αμίαντο) παρά τις οδηγίες της
διοίκησης, πριν από 10 χρόνια, για
αντικατάστασή τους; Ο εξαερισμός
συντηρείται όπως απαιτείται; Και δε
μιλάμε για την εργονομία των θέσεων εργασίας, που θεωρείται σήμερα ψιλά γράμματα.
Γιατί όμως να θέλει κάποιος να ρισκάρει ζωές συναδέλφων και πελατών; Από αμέλεια; Ή γιατί εκτιμά ότι το
κόστος για τις σχετικές εργασίες ή μια
ενδεχόμενη μεταστέγαση είναι μεγαλύτερο από την αξία μιας ανθρώπινης ζωής (ή και περισσότερων);
Μήπως είναι καιρός η Διοίκηση
να επαναλάβει τους ελέγχους; Μήπως να ελέγξει και τις προθέσεις
των επιφορτισμένων με θέματα
ασφαλείας στελεχών; Και μήπως θα
πρέπει ο Σύλλογος να το απαιτήσει,
ή και να τους κάνει η ίδια η Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας;
Αναμένουμε. Γιατί για μας πάνω
από τα κέρδη και οι ζημιές, είναι
οι ανθρώπινες ζωές.

30 ο Συνέδριο ΟΤΟΕ

Α

ναντίστοιχο των απαιτήσεων της περιόδου ήταν το 30ο
Συνέδριο της ΟΤΟΕ που διεξήχθη στις 23-25 Νοεμβρίου.
Δεν ήταν μόνο που τα στελέχη της ΔΥΣΗΕ και της ΔΑΚΕ
παρέλασαν με έπαρση και σαν να μη συμβαίνει τίποτα από
το βήμα του συνεδρίου, για να επιβεβαιώσουν στα λόγια την
εκλογική τους δύναμη και να αναμασήσουν τις ίδιες κούφιες
κορώνες για ενότητα, αυτό άλλωστε ήταν αναμενόμενο, ούτε
που «το ψάρεμα» των ψηφοφόρων-συνέδρων στο παρασκήνιο του συνεδρίου ήταν πολύ πιο ζωντανό από όσα συνέβαιναν
μέσα στο ίδιο το συνέδριο, κι αυτό αναμενόμενο ήταν, ούτε καν
ακόμα που η ομάδα του κου Παναγόπουλου (βλ. Διαφάνεια)
«τα ξαναβρήκε» με τη ΔΥΣΗΕ και συνεργάστηκε εκλογικά μαζί
της, αυτό και αν το περιμέναμε.
Το πραγματικό έλλειμμα του συνεδρίου ήταν η παντελής
απουσία προγραμματισμού δράσης: Δύο μέρες διήρκεσαν
οι εργασίες του συνεδρίου και οι αναφορές στο διεκδικητικό
πλαίσιο που θα έπρεπε να υιοθετήσει η ομοσπονδία γιο το
επόμενο διάστημα αλλά και στη στρατηγική διεκδίκησης του
πλαισίου αυτού ήταν πραγματικά ελάχιστες, με αποτέλεσμα,
στο τέλος, ως απόφαση του συνεδρίου να ληφθεί η καταληκτική ομιλία!!! του προέδρου Κούκου. Απ’ ότι φαίνεται, εν όψει και
της ολομέτωπης επίθεσης στον κλάδο που είχε μόλις αρχίσει
και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, οι «υποψιασμένοι» αρχισυνδικαλιστές της ΟΤΟΕ δεν ήθελαν να δεσμευτούν σε τίποτα
απολύτως.
Το 30ο συνέδριο της ΟΤΟΕ παρακολούθησαν από την κίνησή μας 5 εκλεγμένοι σύνεδροι, οι οποίοι συμμετείχαν μαζί με
συναδέλφους από σχήματα άλλων τραπεζών στο ψηφοδέλτιο
της «Αγωνιστικής Συνεργασίας στην ΟΤΟΕ». Η «Αγωνιστική
Συνεργασία» εξέλεξε 2 Γενικούς Συμβούλους.

ΨΗΦΙΣΜΑ της
Γ. Συνέλευσης του ΣΥΕΤΕ
για την κλαδική σύμβαση

Ο

ι εργαζόμενοι στην Εθνική
Τράπεζα, εν όψει των διαπραγματεύσεων που ήδη ξεκίνησαν
ανάμεσα στην αντιπροσωπεία της
ΟΤΟΕ και τους Τραπεζίτες για την
υπογραφή νέας Κλαδικής Σύμβασης, διαμηνύουμε τα εξής:
• Οι προτάσεις των εκπροσώπων των Τραπεζών είναι ωμά
προκλητικές και προσβλητικές
για το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων. Είναι ξεκάθαρο πως
στοχεύουν σε μια συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης,
ώστε να μπορούν με απόλυτο
διευθυντικό δικαίωμα να καθορίζουν τους όρους αμοιβής και
εργασίας μας.
• Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις προτάσεις των Τραπεζιτών για νέες μειώσεις στις ήδη
«κουρεμένες» αποδοχές μας.
Απορρίπτουμε τις προτάσεις
για κατάργηση του επιδόματος
ισολογισμού, για μειώσεις στα
κλιμάκια και το επίδομα πολυετίας. Απορρίπτουμε κάθε
συζήτηση για μεταφορά επιδομάτων και παροχών θεσμικού
χαρακτήρα (συζύγου, τοκετού,
βρεφονηπιακού σταθμού κλπ.)
στις επιχειρησιακές συμβάσεις.
Το εισόδημά μας έχει πλέον ισοπεδωθεί από τις περικοπές, την
αυξημένη φορολόγηση και τα
χαράτσια. Δεν πάει άλλο.
• Δεν διαπραγματευόμαστε καμία διεύρυνση του ωραρίου.
Λέμε όχι στην ελαστικοποίηση
της εργασίας, τις «βάρδιες», το
επιλεκτικό άνοιγμα καταστημάτων σε μέρες αργίας. Είναι
τουλάχιστον υποκριτικό, να ζητείται η αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, τη στιγμή
που επιχειρείται συστηματικά
στις τράπεζες η καταπάτηση
του κλαδικού ωραρίου, χωρίς
να γίνεται λόγος για πρόσθετη
αποζημίωση της υπερωριακής
απασχόλησης.
• Απαιτούμε σταθερή δουλειά για
όλους, με ίσους όρους. Καμία
απόλυση και μείωση προσωπικού. Όχι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, ενοικιαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, ατομικές συμβάσεις,
περαιτέρω εντατικοποίηση της
εργασίας.
• Διαμηνύουμε τέλος, ότι είμαστε
έτοιμοι να αντιδράσουμε μαζικά και δυναμικά και να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο, την
πορεία εξαθλίωσης στην οποία
θέλουν να μας οδηγήσουν οι
τραπεζίτες.
2/3/2013

Αυτοοργάνωση και
Αυτοδιαχειριζόμενοι
χώροι

Α

πό μικρούς προσπαθούν να μας πείσουν
πως για να λειτουργήσει το οτιδήποτε,
πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός αρχηγός, ένας ειδήμων, μια δυνατή κεντρική εξουσία. Πως για να οργανώσουμε τη ζωή μας και
να υλοποιήσουμε τις επιθυμίες μας, πρέπει να
φορέσουμε προκάτ κοστούμια, να επικρατήσουμε, να κερδίσουμε, να καταναλώσουμε και
ασφαλώς να πληρώσουμε ακριβά.
Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Μπορεί τα πειράματα άμεσης δημοκρατίας
στις πλατείες να έληξαν άδοξα, άφησαν όμως
μια σημαντική παρακαταθήκη. Μια διαφορετική
μορφή κοινωνικής οργάνωσης, αυτή της αυτοδιαχείρισης, βρήκε πολλούς νέους και ένθερμους υποστηρικτές.
Εκατοντάδες Αυτοδιαχειριζόμενα Στέκια,
Κόμβοι Κοινωνικής - Αλληλέγγυας Οικονομίας
και νέες συλλογικότητες ξεπήδησαν σε όλη την
Ελλάδα. Διεκδικούν το δικαίωμα στην ελεύθερη
και αδιαμεσολάβητη έκφραση, δρουν έξω από
κερδοσκοπικές λογικές, ισότιμα και συμμετοχικά. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από
ανοιχτές συνελεύσεις και οριζόντιες δομές.
Δεν οργανώνουν μόνο συλλογικές κουζίνες
και χαριστικά παζάρια. Στα Αυτόνομα Στέκια στεγάζονται κινηματογραφικές λέσχες και μουσικές
σκηνές, καφενεία, βιβλιοθήκες, εκδοτικά εγχειρήματα, λειτουργούν κάθε είδους εργαστήρια και σεμινάρια, Κοινωνικά Παντοπωλεία και
Φαρμακεία, παιδότοποι, γίνονται φροντιστήρια,
μαθήματα, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές
εκθέσεις. Ανταλλάσσονται προϊόντα και υπηρεσίες, ετοιμάζονται οι νέες Κοινωνικές Τράπεζες
και Τοπικά Εναλλακτικά Νομίσματα. Η έννοια
του δημόσιου χώρου επαναπροσδιορίζεται.
Κολλεκτίβες, ελευθεριακά στέκια, κοοπερατίβες, καταλήψεις, κοινωνικοί συνεταιρισμοί, εργατικές λέσχες, αυτόνομα εγχειρήματα, δίκτυα
ανταλλαγής και αντιπραγματισμού, πρωτοβουλίες πολιτών δεν είναι εξωτικές και ακατάληπτες έννοιες.
Είναι εστίες δημοσίου διαλόγου, αμφισβήτησης και παραγωγής κριτικής πολιτικής σκέψης. Ενώσεις ανθρώπων που συναποφασίζουν,
συνεργάζονται και αντιστέκονται στο κυρίαρχο
μοντέλο ατομικής επιβίωσης. Είναι κινήσεις
ανοιχτές σε όλους , που ζητούν την ενεργή συμμετοχή μας.
Στην εγκαταλελειμμένη ΒΙΟ.ΜΕΤ οι εργάτες
αποφάσισαν μέσω της γενικής συνέλευσης του
σωματείου τους, να λειτουργήσουν οι ίδιοι το
εργοστάσιο ως εργατικό συνεταιρισμό, χωρίς
αφεντικά και ιεραρχίες. Μετά από πολύμηνους
αγώνες και μια διεθνή καμπάνια αλληλεγγύης
το εργοστάσιο λειτουργεί πάλι και άνοιξε επισήμως τις πύλες του στις 12 Φεβρουαρίου.Έχουν
τη στήριξή μας.
Π.Δ.

4 ❚ www.protasiprooptikis.blogspot.com
μικρά – μικρά – μικρά – μικρά –

μικρά

➜ Χαμπάρι δεν έχουν πάρει τα μεγαλοστελέχη από την κατάσταση που επικρατεί
λόγω της κρίσης και πιέζουν αφόρητα για
στόχους . Τι κι αν όλο και περισσότεροι δεν
έχουν χρήματα για τα βασικά (τροφή, λογαριασμούς κλπ), τι κι αν η τράπεζα μας έκοψε
τους μισθούς και μια σειρά άλλα επιδόματα,
οι περιφερειακοί στο νου τους έχουν μόνο
τα νούμερα με όποιο κόστος. Σε επαρχιακή
πόλη, περιφερειακός είχε τους διευθυντές
σε συνάντηση ως τις 8 το βράδυ για να τους
τα «ψάλει». Σε κατάστημα της Αθήνας, διευθυντής απείλησε τον προϊστάμενο ότι θα τον
διώξει από το κατάστημα επειδή δεν πίεσε
μια συνάδελφο να κάνει «Πρόληψη» και έτσι
να πιάσουν τους στόχους του καταστήματος!
Αλήθεια, τι μπόνους παίρνουν τώρα οι περιφερειακοί ή οι διευθυντές και «καίγονται»
τόσο πολύ; Το μόνο που τους σταματάει είναι
η συλλογική αντίδραση, οι καταγγελίες που
φτάνουν ως εμάς, η αντίσταση των συναδέλφων κόντρα στο φόβο που σπέρνουν.
➜ Η τράπεζα δεν έχει βάλει μόνο στο μάτι
τους μισθούς μας, επιδόματα και μια σειρά
παροχές, κόβοντας από παντού, εκτός από
τους μισθούς των στελεχών της. Επιτίθεται
και στις θεσμικές κατακτήσεις. Μετά το ανθυγιεινό επίδομα που έκοψαν πέρυσι στη Δ/
νση Πληροφορικής, σειρά είχε και η περικοπή της ανθυγιεινής άδειας 7 ημερών που
έπαιρναν οι συνάδελφοι σε κάποιες διευθύνσεις του Γέρακα εδώ και πολλά χρόνια. Η ΕΑΚ
του Γέρακα το έθεσε στο ΔΣ του ΣΥΕΤΕ, αλλά
η ηγεσία πέταξε το μπαλάκι στους συναδέλφους, αφού ούτε ανακοίνωση δεν έβγαλε γι
αυτό ούτε κάποια κίνηση προς τη Διοίκηση.
➜ Το αυτονόητο ζητούν οι συνάδελφοι στη
Δ/νση Ιστορικού Αρχείου της Τράπεζας εδώ
και χρόνια. Να λάβουν το επίδομα Διοίκησης
που λαμβάνουν όλοι οι άλλοι χώροι της Διοίκησης σύμφωνα με την επιχειρ. Σύμβαση
2007-2008, και να ενταχθούν στο Σύλλογο και το ΤΥΠΕΤ οι συνάδελφοι που
προσλήφθηκαν με καθεστώς ειδικών
συνεργατών (εξειδικευμένο προσωπικό πχ συντηρητές έργων τέχνης)
και αμείβονται με ατομικές συμβάσεις
που ανανεώνονται. Οι συνάδελφοι στο
Ιστορικό αρχείο έχουν στείλει 2 αποφάσεις Γεν. Συνελεύσεων στο ΣΥΕΤΕ
και 3 επιστολές, ενώ η ΕΑΚ προσήλθε
σε 3 συνεδριάσεις του Συλλόγου για
να μεταφέρει τα δύο αιτήματα των εργαζόμενων (την 1η φορά μάλιστα δεν
τους άφησαν καν να μιλήσουν). Οι δε
συνάδελφοι που έχουν προσληφθεί με
ατομικές συμβάσεις έκαναν αίτηση εγγραφής στο ΣΥΕΤΕ, αφού βάσει καταστατικού δικαιούνται να είναι μέλη του.
Η ηγεσία του Συλλόγου «σκίζεται» να
το παλεύει προς την Διοίκηση..

Γιατί αντιρατσισμός;
Ίσως να φαίνεται παράξενο που ένα φύλλο συνδικαλιστικής ενημέρωσης ασχολείται με το θέμα του ρατσισμού –
φασισμού. Όμως αν αναλογιστούμε ότι κάθε απόπειρα να
μπουν σε εφαρμογή τα μνημόνια και κάθε αντεργατικό
μέτρο συνοδεύτηκε από ρατσιστικά επιχειρήματα που
ρίχνουν τα βάρη στους μετανάστες, τότε φαίνεται καθαρά
γιατί το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα πρέπει να έχουν
αυξημένη ετοιμότητα και μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό.
Οι εξαγγελίες για φράχτες στον Έβρο, ίδρυση στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, οι σκούπες στο κέντρο
της Αθήνας, οι εισβολές της αστυνομίας σε σπίτια, τα κηρύγματα για γειτονιές-υγειονομικές βόμβες, προσπάθησαν
να δημιουργήσουν κλίμα μίσους και να δώσουν κάλυψη
στην αστυνομική καταστολή.
Απ’ την άλλη οι προτροπές για «ανακατάληψη των πόλεων από τους μετανάστες», άνοιξαν το δρόμο της ναζιστική
ς συμμορίας της Χ.Α. στη Βουλή και σε μαχαιρώματα σε
μετανάστες, συνδικαλιστές και αγωνιστές της αριστεράς.
Όμως τα δολοφονικά χτυπήματα σε αθώους ανθρώπους
χωρίς «ελληνικό αίμα», οι εμπρησμοί σπιτιών και των κατοίκων τους, η ολοφάνερη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ και των
ναζί της Χ.Α., δεν βρίσκουν τη θέση τους στις ειδήσεις
Η ισλαμοφοβία είναι η μοντέρνα εκδοχή του ρατσισμού. Οι μετανάστες δεν είναι κυρίως οι κακομοίρηδες, οι
εξαθλιωμένοι, αποδέκτες οίκτου ή φιλανθρωπίας, ούτε το
πεδίο όπου εκδηλώνεται η αντιρατσιστική – αντιφασιστική
μας ευαισθησία. Αντίθετα επιβάλλεται να τους υπερασπιστούμε μέχρι τέλους γιατί οι συμμορίες των ναζί της Χ.Α.
μετά τους μετανάστες, τους ομοφυλόφιλους, τους ψυχικά
ασθενείς, τις γυναίκες κ.λπ. θα στραφούν στους αγωνιστές
των συνδικάτων και του εργατικού κινήματος.
Αντίθετα, οι μετανάστες είναι κυρίως ένα μεγάλο μέρος
της εργατικής τάξης στην Ελλάδα και είναι καθήκον του συνειδητού εργατικού κινήματος να τους εντάξει ισότιμα στα
σωματεία μαζί με τους άνεργους (κόντρα στα νομικά τερτίπια και την αναβλητικότητα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας), ώστε να ενισχυθεί το ενιαίο εργατικό μέτωπο.
Π.Ψ.

Ο δρόμος της φωτιάς
Στον δρόμο της φωτιάς βγήκα να βαδίσω
Εγώ που μες του δράκου την ανάσα,
αιώνες έμεινα κρυμμένος
Στα χέρια μου κρατώ της Ιστορίας το σπαθί
Και στα μαύρα μου τα μάτια κρύβω μια αστραπή!
Στων αστεριών το φως μ’ έχουν βυζάξει
Γυναίκες που ‘χουν στη θύελλα γεννηθεί
Στην πέτρα τη σκληρή επάνω έχω κουρνιάσει
Και σε αφέγγαρες βραδιές νανουριστεί…
Στον δρόμο της φωτιάς βγήκα μονάχος
Με μόνη παρέα αυτή της αστραπής
Μα ξέρω πως της μαύρης ετούτης γης ο βράχος
Ζωή ξανά θα πάρει με του πολέμου την ιαχή!
Ε.Τ.

