ΣΥΙΛΤΕ Νο 65. Νῦν ὑπὲρ πάντων
ἀγών!
Συμμετέχουμε δυναμικά στην
πανελλαδική απεργία την Πέμπτη
18/10
και στέλνουμε ενωμένοι μήνυμα
αντίστασης στην κυβέρνηση και την
τρόικα
Συνάδελφοι,
Η περίοδος της ανοχής τελείωσε! Η κυβέρνηση και η τρόικα,
αποκλεισμένες στη… μαγική τους γυάλα, προωθούν πρωτοφανή
βάναυσα μέτρα που θα ωθήσουν τον ελληνικό λαό σε ακόμη
μεγαλύτερη εξαθλίωση. Τα όρια της αντοχής μας έχουν δοκιμαστεί
και ξεπεραστεί προ πολλού και ήρθε η ώρα να δώσουμε μαζική
απάντηση στα διαδοχικά μνημόνια που μας οδηγούν ολοταχώς προς
την καταστροφή, συμμετέχοντας δυναμικά στην πανελλαδική
απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και έχει την πλήρη υποστήριξη της
ΟΤΟΕ, για την Πέμπτη 18/10, ανήμερα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
που θα επικυρώσει τα νέα μέτρα.
Εξ άλλου, για εμάς τους τραπεζοϋπαλλήλους, για την εργασία και
τη ζωή μας, η συγκεκριμένη απεργία έχει ξεχωριστά
χαρακτηριστικά από όσες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Οι
τελευταίες εξελίξεις έχουν καταστήσει ξεκάθαρο ακόμη και στον
πιο δύσπιστο ότι η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει από κάθε
έλεγχο και αναδεικνύουν περίτρανα την ανυπαρξία της κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού, καθώς επίσης και την απόλυτη σύμπραξή
τους με τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, αφού τα λόμπι των

τραπεζιτών και των εκδοτών έχουν φτάσει στο σημείο να
επιβάλλουν ακόμη και την κατάργηση των αποζημιώσεων, ενώ είναι
γνωστό ότι στα μνημόνια δεν υπάρχει καμία τέτοιου είδους
απαίτηση!

ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ
Χωρίς αιδώ και έχοντας χάσει πλήρως κάθε αίσθηση του μέτρου, η
κυβέρνηση σκύβει το κεφάλι συναινώντας στους παραλογισμούς της
τρόικας, η οποία πρόδηλα εξυπηρετεί τα μεγαλοσυμφέροντα των
τραπεζιτών και των εκδοτών. Στην ουσία, η κυβέρνηση σε απόλυτο
κλίμα σύμπνοιας αποδέχεται τις απαιτήσεις της τρόικας και των
ισχυρών λόμπι. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός γνωρίζει πλέον ότι οι
δήθεν διαφωνίες που παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα να
εκτυλίσσονται στα ΜΜΕ αποτελούν ανόητα και ξεπερασμένα
επικοινωνιακά σόου! Και για να μην τρέφουμε αυταπάτες, όσο κι
αν κόπτονται οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ότι κρατάμε τις
τύχες μας στα χέρια μας, η αλήθεια είναι ότι το πώς θα
εξελιχθεί το ελληνικό ζήτημα θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό
από το αποτέλεσμα των επερχόμενων αμερικανικών εκλογών.
Ειδικά για τον κλάδο μας, η υπεξαίρεση της υγείας και της ζωής
μας που επιχειρείται με την κατάργηση των ταμείων υγείας μας,
είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να συνδράμει στα ματωμένα
οικονομικά του κράτους, αφού τα συγκεκριμέα ταμεία ουδέποτε
επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά εξυπηρετεί ιδιωτικά
επιχειρηματικά συμφέροντα που εποφθαλμιούν το φιλέτο του
κλάδου υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων.
Επειδή πλέον οι απαιτήσεις της τρόικας ξεπερνούν κάθε λογική
και επιχειρούν μία εσωτερική υποτίμηση στην αμοιβή της
εργασίας που δεν έχει προηγούμενο και αποτελούν ένα βαρέλι
δίχως πάτο, η διοίκηση του Συλλόγου μας, που κατά γενική
ομολογία μέσα από τη μακροχρόνια παράδοσή του πάντα
αντιμετώπιζε αυτά τα σοβαρά ζητήματα με υπεύθυνη και
μετριοπαθή στάση, κάνει έκκληση για μαζική συμμετοχή στην
απεργία της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ. Σε περίπτωση, μάλιστα, που δεν
υπάρξουν σημάδια αλλαγής πλεύσης της στάσης της κυβέρνησης,

καλούμε τόσο τη ΓΣΕΕ, όσο και την ΟΤΟΕ να μη διστάσουν να
κηρύξουν γενική πανεργατική απεργία διαρκείας!
Ήρθε η ώρα να απαντήσουμε μαζικά στην πολιτική που οδηγεί την
ελληνική κοινωνία στο τέλμα. Η ανατροπή των αντικοινωνικών
σχεδίων αποτελεί υπόθεση όλων μας και επιτέλους, χωρίς
διαχωρισμούς, ενωμένοι, πρέπει να πούμε το μεγάλο Ο Χ Ι !
Εμείς, πάντως, έχουμε την αίσθηση ότι τελικά θα έχουμε
ανατροπή του διαμορφωθέντος σκηνικού και τα συγκεκριμένα μέτρα
δεν πρόκειται να περάσουν, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα
υπάρξει σχεδόν βέβαιη ανατροπή της κυβέρνησης.

ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/10
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11 πμ ΣΤΟ
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν.
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