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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ έγιναν για συγκεκριμένους
λόγους. Απαιτήθηκαν με υπογραφές από τους συναδέλφους, ακριβώς επειδή το
απερχόμενο ΔΣ δεν λειτουργούσε, οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ (ΔΗΣΥΕ, Διαφάνεια)
ασχολούνταν με τα εσωπαραταξιακά τους και η Διοίκηση ανενόχλητη περνούσε όποια και
όσα μέτρα ήθελε...

Με τις εκλογές του Δεκέμβρη, οι συσχετισμοί σε επίπεδο ΔΣ ΣΥΕΤΕ, όχι μόνο δεν άλλαξαν
προς όφελος των εργαζομένων, αντίθετα επικαιροποίησαν τη δύναμη των ίδιων
παρατάξεων. Οι ΔΗΣΥΕ, ΔΑΚΕ και ΔΑΣ, οι παρατάξεις που όλη την προηγούμενη θητεία με
τις υπογραφές τους κατακρεούργησαν τα Ταμεία μας και συνέβαλαν στη μείωση του
εισοδήματός μας, αναδείχθηκαν πάλι ως πλειοψηφία στο νέο ΔΣ, και θα 'ναι πάλι αυτές οι
παρατάξεις που θα κληθούν και στη νέα θητεία να συνεχίσουν το ίδιο καταστροφικό έργο,
αφήνοντας τους εργαζόμενους ανοργάνωτους, ανυπεράσπιστους, στη γωνιά τους...
περιμένοντας τα καλύτερα που θα 'ρθουν με τη νέα «αριστερή» (ή «αριστερο- ακροδεξιά»)
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ...

Αυτές οι παρατάξεις (ΔΗΣΥΕ- ΔΑΚΕ) είναι και οι υπεύθυνες για την κωλυσιεργία της
ανάδειξης του νέου Δ.Σ. Με διάφορες προφάσεις, και ενώ πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων η ΕΝΙΑΙΑ απαιτούσε την συντόμευση των διαδικασιών, η εφορευτική
επιτροπή με εντολές των παρατάξεών της, καθυστερούσε μέχρις ότου:

α. Αποφασίσει η ΔΗΣΥΕ ποιος θα ηγηθεί της παράταξης, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος
του ΣΥΕΤΕ... Και μάλιστα, τώρα που τα 2 ΠΑΣΟΚ (Βενιζέλου και Παπανδρέου) δεν πήγαν
και τόσο καλά στις βουλευτικές εκλογές... η επιλογή είναι ακόμη δυσκολότερη. Ιδίως από τη
στιγμή που οι «δελφίνοι» της προεδρίας του ΣΥΕΤΕ έχουν ταχθεί κομματικά με το ένα ή το
άλλο στρατόπεδο...

β. Αποφασίσει η ΔΑΚΕ τι στάση θα κρατήσει απέναντι στο νέο προεδρείο. Και μάλιστα
τώρα που η ΝΔ είναι πλέον αντιπολίτευση, τα εσωπαραταξιακά τους αναμένεται να βγουν
στη φόρα...
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Φυσικά, εκείνο που επείγει για εμάς τους εργαζόμενους δεν είναι ούτε το ποια τάση του
ΠΑΣΟΚ θα επικρατήσει στο ΣΥΕΤΕ, ούτε πότε θα πάρει θέση η ΔΑΚΕ, ούτε πότε θα
αλλάξει (αν αλλάξει) η Διοίκηση της ΕΤΕ μετά και τις βουλευτικές εκλογές...

Για εμάς, αυτό που επείγει είναι Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΥΝΑΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Το ΔΣ του ΣΥΕΤΕ
θα έπρεπε από καιρό να είναι έτοιμο να απαντήσει στις προκλήσεις της Διοίκησης, είτε
αυτές αφορούν στην καταπάτηση όρων του Κανονισμού, είτε στην προκλητική
αποδυνάμωση της επιχειρησιακής μας σύμβασης (
Γιατί, δεν ξέρουμε αν το παρατηρήσατε, αλλά ο νέος Κανονισμός λειτουργίας της
Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού που μπήκε σε ισχύ μετά τις
εκλογές του ΣΥΕΤΕ -8/1/15-, ορίζει ως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης την μελέτη και
εισήγηση στη Διοίκηση όσων αφορούν στα οικονομικά και τις εργασιακές μας
σχέσεις... Κουβέντα για κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, όπως όριζε ο
προηγούμενος Κανονισμός!!!
) Αυτά, έτσι, ως πρώτη γεύση των όσων θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε φέτος, και
μάλιστα μπροστά στη λήξη και της επιχειρησιακής και της κλαδικής μας σύμβασης...

Αυτός λοιπόν που ωφελείται από την καθυστέρηση της οργάνωσης ενός τέτοιου σωματείου
που θα αντικρούει τις επιδιώξεις της Διοίκησης..., αυτός που τρίβει τα χέρια του με την
καθυστέρηση ανάδειξης ΔΣ, είναι η ίδια η Διοίκηση!!!

Και επειδή Κασσάνδρες δεν θα γίνουμε, εμείς λέμε ότι λύση υπάρχει. Τα κεκτημένα
μπορούν να διασφαλιστούν. Οι απώλειές μας (ισολογισμός, κουτάκι, ωράριο κλπ) μπορούν
να ξανακερδηθούν. Αυτό όμως απαιτεί οργάνωση των εργαζομένων. Απαιτεί σκληρούς
αγώνες ενάντια στη Διοίκηση και τις Κυβερνήσεις που θέλουν να εξαλείψουν ότι έχει
απομείνει. Απαιτεί επαγρύπνηση των ίδιων των συναδέλφων. Απαιτεί σύγκρουση με τη
λογική που μας θέλει εργοδότες και εργαζόμενους να παλεύουμε για τα συμφέροντα της
Τράπεζας, για τη στήριξη του τραπεζικού κεφαλαίου, και όχι για την καλυτέρευση των όρων
ζωής μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.
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