Συνάδελφοι,
Αύριο η μεγαλύτερη ασφαλιστική της χώρας αλλάζει σελίδα.
Για την ακρίβεια η Διοίκηση της ΕΤΕ κλείνει τον μεγαλύτερο
τόμο της ελληνικής ασφαλιστικής λογοτεχνίας. Με το
καλυμμαύχι της Άμεσης Ξένης Επένδυσης (Foreign Direct
Investment) και με τις ευλογίες της κυβέρνησης η Εταιρία μας
θα ιδωθεί ως ένα άθροισμα επιχειρησιακών μονάδων που
πρέπει να παράγουν απόδοση που να ξεπερνά το κόστος
κεφαλαίου του αγοραστή μας. Αν, μάλιστα, ένα από τα
κομμάτια που τη συνθέτουν, αντιμετωπίζεται ως “asset” προς
ενοικίαση, το όνομά της, τότε πώς να υποθέσουμε θα
αντιμετωπιστούν οι εργαζόμενοι;
Η ίδια η ΕΤΕ δεν έθεσε καμία κόκκινη γραμμή για τους εργαζόμενους που επί 126 χρόνια
συνεργάστηκαν μαζί της για να έχουν τον Όμιλο στην πρώτη γραμμή. Η Διοίκηση της ΕΤΕ απαξιώνει
με αυτόν τον τρόπο τις αρχές της, ενώ προσβάλλει κατάφορα την Ιστορία της. Μπορεί να διαφύλαξε
τον εαυτό της από την κατακραυγή που θα συνεπαγόταν η πώληση και του ιστορικού κτιρίου της
Κοραή, αλλά ξεχνά ότι την ιστορία τη χτίζουν οι άνθρωποι.
Η στάση της για τον ΕΚΕ, τους αποσπασμένους συναδέλφους στην ΕΤΕ αλλά και για τα δάνεια που
έχουμε ως υπάλληλοι του ομίλου, ενώ οι συνάδελφοι της τράπεζας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν
τις ίδιες εκπτώσεις στα ασφαλιστήρια τους, δείχνουν το ενδιαφέρον του χρεοκοπημένου «πωλητή»
μας για το έμψυχο υλικό του. Μια στάση που και οι υπάλληλοι της ΕΤΕ πρέπει να λάβουν υπόψη τους
όταν η αναλγησία χτυπήσει και τη δική τους πόρτα.
Συνάδελφοι,
Με την αυριανή απεργία δίνουμε το μήνυμα στη Διοίκηση της ΕΤΕ ότι η στάση της δεν θα μείνει
αναπάντητη, θα είμαστε σταθερά απέναντι τους όσο διατηρούν αυτή την ανάλγητη στάση.
Παράλληλα στέλνουμε ένα πρώτο μήνυμα στον νέο μέτοχο ότι οφείλει άμεσα να επικοινωνήσει τις
προθέσεις του για το προσωπικό της εταιρείας αλλά και για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το
προσωπικό της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ο γίγαντας που κινεί το οικοδόμημα. Γράφει την ιστορία.
Γράφει το μέλλον.
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