Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης του 32ου Συνεδρίου της, το
οποίο θα εκλέξει τη νέα Διοίκηση του κλάδου.
Σε μια εποχή που οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας παραμένουν
αμετάβλητες και διογκώνονται, η κατάσταση της οικονομίας είναι στάσιμη, χωρίς
καμία ορατή προοπτική ανάκαμψης, οι εργαζόμενοι της χώρας δίνουν ξανά το
αγωνιστικό τους παρών, απαιτώντας λύσεις στα προβλήματα, που δημιούργησαν
τα μνημόνια.
Η πανεργατική πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις
28 Νοέμβρη, δεν έχει μόνο χαρακτηριστικά υπεράσπισης των κατακτήσεων, που
έχουν λεηλατηθεί από τα μνημόνια και τις πολιτικές, που εφαρμόστηκαν.
Δεν αρκεί σήμερα να φωνάξουμε ξανά ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ, γιατί η κατάσταση που
βρίσκεται η χώρα μας και ο λαός μας, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι δεν έχει
παρακάτω.
Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων συμμετέχει αποφασιστικά στην 24ωρη Απεργιακή
κινητοποίηση της ΓΣΕΕ στις 28 του Νοέμβρη, όπως σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις
και θέτει για μια ακόμα φορά το δικό του συνδικαλιστικό και πολιτικό στίγμα, όχι μόνο με τη
μορφή της δίκαιης αγανάκτησης και της δικαιολογημένης διαμαρτυρίας.
Το δικό μας στίγμα στην 24ωρη πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ έχει χαρακτηριστικά
διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας μέσα από θέσεις, προτάσεις και παρεμβάσεις, που
αφορούν στο παρόν και στο μέλλον των εργαζομένων, της οικονομίας και της ελληνικής
κοινωνίας.
Θέλουμε οι Τράπεζες να γίνουν μοχλός ανάπτυξης και προοπτικής για την οικονομία
και τον τόπο μας, στα πλαίσια μιας εθνικής, κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, που θα
έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών και ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων, η αξιοποίηση της τεχνολογικής επανάστασης, της νέας ψηφιακής
εποχής σε όφελος της κοινωνίας, η δραστική μείωση της ανεργίας και η κοινωνική
συνοχή, που δυστυχώς χάθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι ζητούμενα που μας
αφορούν όλους.
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Με αυτό το περιεχόμενο της αγωνιστικής δράσης του κλάδου των
τραπεζοϋπαλλήλων, που αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της προγραμματικής
δράσης της ΟΤΟΕ στο 32ο Συνέδριο της, βάζουμε τη δική μας σφραγίδα στην
Απεργία της 28 Νοέμβρη της ΓΣΕΕ και καλούμε τους εργαζόμενους στις τράπεζες,
όχι μόνο να δώσουν το αγωνιστικό τους παρών, αλλά να δείξουν ξανά, ότι ο κλάδος
μας δίκαια βρίσκεται στην πρωτοπορία του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.
Το σύνθημά μας «ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ για την Εργασία, για την Ανάπτυξη,
για την Κοινωνία» είναι η δική μας σταθερή και αταλάντευτη θέση αρχής, την οποία θα
εξακολουθούμε να υπηρετούμε απέναντι σε όλες τις αντιξοότητες της εποχής μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ
στις 28 Νοέμβρη.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Στον αγώνα για μια νέα εποχή
οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Διεκδικούμε ξανά τα δικαιώματα που μας στέρησαν
και το μέλλον που μας αξίζει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

