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ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η ΕΝΙΑΙΑ μπροστά στην νέα προσπάθεια της Κυβέρνησης να καταργήσει το δικαίωμά μας
στην απεργία, έκανε πρόταση στο προεδρείο του ΣΥΕΤΕ να συνεδριάσει έκτακτα το ΔΣ και
να πάρει απόφαση για απεργία την Παρασκευή 12/1/18, την ημέρα δηλαδή που έχουν παρθεί
απεργιακές αποφάσεις από μια σειρά Ομοσπονδίες, Εργατικά κέντρα και άλλα
πρωτοβάθμια σωματεία.

Η απάντηση των εκπροσώπων της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ ήταν αποστομωτική: «Κάνε
υπομονή, να δούμε πώς, πότε και αν θα αντιδράσει η ΓΣΕΕ»! Εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ
ειρωνικά τοποθετήθηκε ως εξής: «Εντάξει..., καταγράφηκε η άποψή σου, πάμε παρακάτω!».
Ο εκπρόσωπος της
ΔΑΣ δεν
τοποθετήθηκε..

Στην Ομοσπονδία (ΟΤΟΕ), το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ο συνδυασμός που συμμετέχει η
ΕΝΙΑΙΑ, οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ), κατέθεσαν αίτημα από 27/12/17 για έκτακτη
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα. Η απάντησή τους και εκεί
αποστομωτική: «ΟΚ, το λάβαμε...». Ο γραμματέας της ΟΤΟΕ (ΔΑΚΕ), άφηνε υποψίες ότι
«κάπως θα αντιδράσει η ΓΣΕΕ...» και «Δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας απόφαση,
χωρίς τη ΓΣΕΕ...», ενώ ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ) επανέλαβε σε πόσο «δύσκολη θέση»
βρίσκεται, αφού κατανοεί μεν ότι το μέτρο είναι βαθειά αντεργατικό και μας αφορά, αλλά
δεν μπορεί να πάει ενάντια στην απόφαση της ΓΣΕΕ... και άρα δεν θα αντιδράσει! Στην ίδια
γραμμή και ο πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ. Βρίσκεται σε «τηλεφωνικές συνεννοήσεις» για το πώς
θα αντιδράσει «σύσσωμο» το εργατικό κίνημα και... βλέπουμε!

Οι παρατάξεις Πρωτοβουλία και Πρόταση Προοπτικής όλο αυτό το διάστημα γράφουν
ανακοινώσεις επί παντός επιστητού, αλλά πρόταση για απεργία την Παρασκευή δεν έχουν
κάνει στο ΣΥΕΤΕ... Για την ταμπακιέρα σιγή ιχθύος! Μάλιστα σε τελευταία ανακοίνωσή
τους καταπιάνονται με τα ζητήματα του ωραρίου και των απλήρωτων υπερωριών (για τα
οποία υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες και δράση το προηγούμενο διάστημα, αλλά και
πάλι... δεν υπήρξε αντίδραση! Δεν συμμετείχαν στη δράση του κλαδικού σωματείου, δεν
έκαναν συνελεύσεις στα καταστήματά τους).
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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Αυτή τη στιγμή που η Κυβέρνηση και τα κόμματα που συντάσσονται με τα συμφέροντα των
τραπεζιτών και των βιομηχάνων ετοιμάζονται για νέα, πιο βάρβαρα μέτρα, η ευθύνη του
εργατικού κινήματος να αντιδράσει είναι μεγάλη.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1/18.
ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΙΓΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.

ΟΛΟΙ τη Δευτέρα 15/1 μέρα ψήφισης των μέτρων, στο μεγάλο συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ στις 6μμ στην Ομόνοια.

2/2

