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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ. ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΒΑΛΑΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΤΣΑΚΙΣΑΝ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ... ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.

ΜΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΚΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΚΕ, που πίσω από
μανδύες και αλλιώτικες ονομασίες, προσπαθούν για άλλη μια φορά να
υφαρπάξουν τη ψήφο μας.

ΔΗΣΥΕ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ενώθηκαν ξανά και κατεβαίνουν στις εκλογές ως 'ΔΗΣΥΕ', για να
υπερασπίσουν τα συμφέροντα του κόμματός τους (του ΠΑΣΟΚ), της Κυβέρνησης και της
εργοδοσίας.

ΔΑΚΕ και Νέα Εποχή ενώθηκαν ξανά και κατεβαίνουν στις εκλογές ως 'Ανοιχτή γραμμή
για το συνάδελφο'
,
για να κρύψουν την πολιτική τους προέλευση, την ταυτότητά τους ως ΔΑΚΕ και Νέα
Δημοκρατία και να υπερασπιστούν κι αυτοί τα συμφέροντα του δικού τους κόμματος, της
Κυβέρνησης και της εργοδοσίας.

ΜΗ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΝ ΠΑΛΙ. Όσα μέτρα πάρθηκαν στην τριετία, έχουν τη δική τους
υπογραφή.
Δεν αλλάζουν! Έχουν ταχθεί με την πλευρά
του εργοδότη και
δεν θέλουν
να οργανώσουν την πάλη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.

Η Ενότητά τους καμία σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Είναι κάλπικη
όπως και οι διαχωρισμοί τους. Εκφράζει ατομικά συμφέροντα, μοίρασμα της εξουσίας,
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αγωνία για τον έλεγχο των συσχετισμών. Το μόνο κοινό και τότε και τώρα είναι η
υπηρέτηση των επιδιώξεων των τραπεζιτών και του εγκλωβισμού των εργαζομένων.

ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΑΣ, που με άνοιγμα για την «ευρεία αριστερή
παράταξη», έβαλε στο ψηφοδέλτιό της -«συνεργαζόμενους» δήθεν- συνδικαλιστές των
παρατάξεων της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Από εκλεγμένους της Διαφάνειας και της Νέας
Εποχής, μέχρι συνδικαλιστές που συμμετείχαν σε αυτά τα ψηφοδέλτια όλα αυτά τα χρόνια,
αλλά δεν έχουν αλλάξει ούτε στο ελάχιστο την αντίληψή τους για το κίνημα και τις
προτεραιότητές του. Πέταξαν το μανδύα του ανεξάρτητου και ακομμάτιστου και
περιδιαβαίνουν με το κοστούμι του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας την επίδραση που ασκεί στους
εργαζόμενους η κυβερνητική εναλλαγή. Θυμίζει παλιές και δοκιμασμένες τακτικές του
συνδικαλισμού που ζήσαμε τόσα χρόνια. Εξαρτημένος εργαζόμενος στο νέο κυβερνητικό
εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Όλες αυτές οι παρατάξεις μας καλούν να τους δώσουμε ανάσα ζωής. Για να
συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο και να απολαμβάνουν τα ατομικά και
παραταξιακά τους προνόμια.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) επιμένει να κατηγορεί την ΕΝΙΑΙΑ ότι αρνείται
την κοινή δράση και δεν παίρνει πρωτοβουλίες που θα κινητοποιήσουν τους συναδέλφους.
Έντεχνα ξεχνούν πως όποιες πρωτοβουλίες έχουν παρθεί για την οργάνωση των
συναδέλφων, ξεκίνησαν από την
ΕΝΙΑΙΑ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη συλλογή υπογραφών που οδήγησαν στις έκτακτες εκλογές ή τις
αποφάσεις που πάρθηκαν σε καταστήματα και διευθύνσεις που εργάζονται οι υποψήφιοι
της ΕΝΙΑΙΑΣ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ τι πρωτοβουλίες πήρε; Επιμένει να αγνοεί τις
πετυχημένες προσπάθειες των δυνάμεων του Π.Α.ΜΕ. –και στο Χρηματοπιστωτικό
σύστημα- για την ενότητα των εργαζομένων ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση (βλ. κλαδικά
σωματεία κλπ. Επιμένει να συκοφαντεί την ακούραστη προσπάθεια του ΠΑΜΕ συνολικά
στο κίνημα για να σηκώσει ανάστημα ο εργαζόμενος. Είναι κάλπικο το ενδιαφέρον τους για
την ενότητα, κάλπικη η κριτική τους για την απομόνωση της ΕΝΙΑΙΑΣ και του ΠΑΜΕ. Αυτοί
είναι απομονωμένοι από τη γραμμή της σύγκρουσης και της προοπτικής. Αυτό που
προσδοκούν μέσα από τις ''αγωνιστικές κορώνες'' είναι ένα κίνημα οριοθετημένο να αλλάζει
κυβερνήσεις, να διαχειρίζεται τα ψίχουλα των εργοδοτών αλλά ποτέ να μην ανοίξει το
δρόμο της ανατροπής της εξουσίας των τραπεζιτών, επιχειρηματιών (μονοπωλίων). Γι αυτό
δε βλέπουν ΠΑΜΕ αλλά μόνο ΔΑΣ.

ÂÂÂ
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Η ΕΝΙΑΙΑ δεν κατεβαίνει για το ΔΣ της Τράπεζας. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά.

Η συμμετοχή των εκπροσώπων του ΣΥΕΤΕ στο ΔΣ της τράπεζας πλέον δεν έχει καμία
σχέση με την προστασία των εργαζομένων. Δεν έχει αποτρέψει ή δεν θα μπορούσε να
αποτρέψει κάποια από τα αντεργατικά μέτρα της εργοδοσίας. Εκεί επεξεργάζονται οι
τραπεζίτες τα σχέδιά τους με τη συνενοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων σε πολύ
καλά αμειβόμενες θέσεις. Έχουν ευθύνες οι κυβερνητικές παρατάξεις για τη διατήρηση και
ενίσχυση της αντίληψης που θέλει τους εργαζόμενους να ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με
αυτά της εργοδοσίας. Για τη διατήρηση της αντίληψης ότι μπορεί να συναποφασίζεις τα
επιχειρηματικά σχέδια με στόχο την κερδοφορία της τράπεζας και από την άλλη να
υπερασπίζεσαι και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η
ΔΗΣΥΕ
και Η
ΔΑΚΕ
ήταν στη φυσική τους θέση. Η
ΔΑΣ
όχι απλά δε βλέπει τις σύγχρονες συνθήκες αλλά παλεύει για να έχει θέση, για να είναι το
δεξί χέρι της νέας κυβέρνησης.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους:

ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ÂÂÂ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ.
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ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ. ΕΙΝΑΙ Η
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

4/4

