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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Από τις πρώτες δύο «επεισοδιακές» συνεδριάσεις του ΔΣ του ΤΥΠΕΤ ενόψει ανάδειξης
Προεδρείου φάνηκαν για ακόμα μία φορά οι προθέσεις και η τακτική των πέντε
παρατάξεων που συμμετέχουν. Αποδείχτηκε περίτρανα πως μόνο η ΕΝΙΑΙΑ μένει μακριά
από συνεννοήσεις και τακτικισμούς, μακριά από συνδικαλιστικά παιχνίδια.

Η πρόταση της ΕΝΙΑΙΑΣ για τη συγκρότηση του Προεδρείου του ΤΥΠΕΤ ήταν ξεκάθαρη και
την υποστηρίξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος των διαδικασιών: Προεδρείο
αντιπροσωπευτικό με σκοπό να εκπροσωπηθούν και οι πέντε παρατάξεις. Κάθε μία από τις
θέσεις να την αναλάβει κάθε παράταξη ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει (π.χ.
Υγεία-Φροντίδα- Πρόοδος στη θέση του Προέδρου, Ανοιχτή γραμμή με το συνάδελφο στη
θέση του Γραμματέα κλπ.) Και ενώ η θέση για αντιπροσωπευτικό προεδρείο φαινόταν να
βρίσκει σύμφωνες τις τέσσερις από τις πέντε παρατάξεις (πλην ΔΗΣΥΕ), η οποία πρότεινε
καταρχήν Προεδρείο με 5 συναδέλφους από την παράταξή της, βρεθήκαμε μπροστά στο
φαινόμενο Η Ανοιχτή Γραμμή, η Συνεργασία και η Ανανέωση τελικά να μην ψηφίζουν τους
υποψήφιους που έθετε η παράταξη στην οποία «αναλογούσε» η θέση... Αυτά βέβαια στην
πρώτη συνεδρίαση η οποία διακόπηκε λόγω ισοψηφίας (12-12) για τη θέση του γραμματέα.

Το «αδιέξοδο» ήρθε να λύσει η παράταξη της Ανανέωσης- Ενότητας ΤΥΠΕΤ (=ΣΕΠΕΤΕ), η
οποία έκανε στροφή 180 μοιρών... Όχι μόνο έπαψε να υποστηρίζει το αντιπροσωπευτικό,
αλλά χωρίς καν να τοποθετηθεί, άφησε την Πρόεδρο του ΤΥΠΕΤ να παρουσιάσει την
πρότασή της για Προγραμματικό Προεδρείο η οποία ως «εκ θαύματος» εξασφάλιζε μια θέση
για την παράταξη της Ανανέωσης στο Προεδρείο, εκείνη του Β' Αντιπροέδρου. Η Ανοιχτή
Γραμμή (=ΔΑΚΕ) και Συνεργασία (=ΔΑΣ) αμήχανοι μπροστά στη νέα αυτή εξέλιξη, επέλεξαν
να αποχωρήσουν από τη διαδικασία...

Ως ΕΝΙΑΙΑ επιλέξαμε να μην παίξουμε τα παιχνίδια της μιας ή της άλλης παράταξης και
παραμείναμε σταθεροί σε αυτό που είχαμε πει από την πρώτη συνεδρίαση, στην πρόταση
δηλαδή για αντιπροσωπευτικό προεδρείο, χωρίς η στάση μας να ετεροκαθορίζεται και
χωρίς μεγάλα λόγια.

Η διατήρηση των δύο εδρών για το συνδυασμό μας, την ΕΝΙΑΙΑ, στις πρόσφατες
αρχαιρεσίες δεν μπορεί να αντιστρέψει το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικοί οι
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συσχετισμοί στο ΔΣ του ΤΥΠΕΤ, μιας που οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν θεωρούν την υγεία
αγαθό, αλλά εμπόρευμα και έχουν σαν στόχο τη λειτουργία του ΤΥΠΕΤ με ανταποδοτικά
και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει και τις
θέσεις της κάθε παράταξης.
Σε τέτοιες θέσεις η ΕΝΙΑΙΑ θα σταθεί απέναντι με συνέπεια σε αυτά που
κουβεντιάσαμε με εκατοντάδες συναδέλφους το προηγούμενο διάστημα, είτε
συμφωνήσαμε σε αρκετά είτε σε λιγότερα.

Αρκετοί συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για ενίσχυση του ψηφοδελτίου του
συνδυασμού μας και έχουμε συναίσθηση της ευθύνης την οποία αναλαμβάνουμε. Είναι η
ευθύνη για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα της Υγείας, για τη
διεκδίκηση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Είναι η ευθύνη για πάλη ενάντια σε παλιά και νέα μέτρα της κυβέρνησης και των
τραπεζιτών, για υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην Εθνική
Τράπεζα, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Είναι η ευθύνη για την παρακολούθηση
και αποκάλυψη των εξελίξεων στο ΤΥΠΕΤ και την οργάνωση των αγώνων.

Μπορούμε να καταλάβουμε πως υπάρχουν και συνάδελφοι που στήριξαν το ψηφοδέλτιο της
ΕΝΙΑΙΑΣ παρότι δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, ούτε στο σύνολο των θέσεών μας για την
Υγεία ούτε στη συνολική μας πρόταση για την ανασύνταξη του κινήματος. Επέλεξαν όμως
να στηρίξουν την
ΕΝΙΑΙΑ γιατί ξεχώρισαν στον συνδυασμό μας τη συνέπεια, την
αγωνιστική- διεκδικητική στάση και πολιτική, τη διάθεσή μας να συγκρουστούμε με τα
συμφέροντα εκείνων που πατάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Οι εξελίξεις και στον κλάδο των τραπεζών είναι τέτοιες που καλούμαστε καθημερινά να
παίρνουμε θέση. Το χτύπημα των δικαιωμάτων μας στην τράπεζα δεν είναι άσχετο με τη
γενικότερη πολιτική, είναι στην πραγματικότητα η υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής
από τους τραπεζίτες, των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Πριν ένα μήνα περίπου
ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 4ο Μνημόνιο που συνεπάγεται νέα
σκληρότερα μέτρα για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Η κυβέρνηση
όλο και περισσότερο εμπλέκει τη χώρα μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς και ο λαός πρέπει
να απαιτήσει την απεμπλοκή της χώρας.

Σε όλα αυτά είναι αναγκαίο να συναντιόμαστε δίνοντας τη μάχη για την καταδίκη
της κυβερνητικής πολιτικής, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την
οργάνωση των αγώνων.

2/3

ΤΥΠΕΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 15:40 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 29 Ιούνιος 2017 15:45

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΝΙΑΙΑ θα συνεχίζει να καλεί όλους τους συναδέλφους
που συνειδητοποιούν την ανάγκη κοινής δράσης ενάντια στις επιδιώξεις του
εργοδότη, ενιαία να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που έρχονται.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ
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