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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

23.9.21

Απαιτούμε πραγματική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Γυρίζουμε την πλάτη στις φωνές
υποταγής.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε η ανακοίνωση της ΕΝΙΑΙΑΣ που καλεί τους εργαζόμενους
της ΕΤΕ να απαιτήσουν δια ζώσης Γενική συνέλευση και εκλογές του σωματείου. Σε αυτή
την ανακοίνωση αναφέραμε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην τράπεζα το
τελευταίο διάστημα: την εντατικοποίηση στη δουλειά, το μειωμένο προσωπικό, τις
αξιολογήσεις με την ατομική τοποθεσία, το κλείσιμο καταστημάτων, τα κουτσουρεμένα
πρωτοκόλλα υγείας που τηρούνται από την τράπεζα μες στην πανδημία, τις πολύ πιθανές
αποσχίσεις και τις εθελούσιες, τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλα αυτά δηλαδή για τα
οποία οι εργαζόμενοι αγωνιούμε, προβληματιζόμαστε και θέλουμε να μιλήσουμε, να
πάρουμε αποφάσεις και να οργανώσουμε τον αγώνα μας για διεκδικήσεις μέσα στη ζωντανή
Γενική συνέλευση. Για όλα αυτά λοιπόν, η παράταξηÂÂ ΔΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε στην
τελευταία της ανακοίνωση να μη βγάλει άχνα!

Ούτε λέξη για την κυβέρνηση και την εργοδοσία! Επέλεξε μόνο να επιτεθεί στην ΕΝΙΑΙΑ, την
παράταξη εκείνη που πρωτοστατεί στην πάλη, αγωνίζεται για την οργάνωση της πάλης των
εργαζομένων της ΕΤΕ και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, στις δυνάμεις εκείνες
που οργανώνουν στην ΕΤΕ και στον κλάδο την πάλη των τραπεζοϋπάλληλων. Επέλεξε να
τα βάλει μόνο με την παράταξη αυτή που με συνέπεια επιδιώκει να τραβηχτούν όσο το
δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στον αγώνα αυτό.
Ευτυχώς που οι ήρωες υγειονομικοί που από την αρχή της πανδημίας χειροκροτηθήκαν
από το σύνολο του λαού μας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην υπεράσπιση της
υγείας μας, δεν άκουσαν τότε τον ΣΥΡΙΖΑ του "θα λογαριαστούμε μετά" και την παράταξη
του της ΔΑΣ στην Εθνική τράπεζα, παρά επέλεξαν να βγουν με τις γροθιές υψωμένες έξω
από τα νοσοκομεία, έξω από το υπουργείο υγείας, στις γειτονιές, παντού, για να
διεκδικήσουν μέτρα προστασίας για το λαό που συνεχίζει να πεθαίνει από την πανδημία.
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Ευτυχώς που οι εργαζόμενοι δεν άκουσαν το ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξη του τη ΔΑΣ
στην ΕΤΕÂÂ που καλούσαν ουσιαστικά τον κόσμο να κάτσει στα αυγά του, να μη
διεκδικήσει τα δικαιώματα του, ιδιαίτερα να μην ψηφιστεί αυτός ο νόμος έκτρωμα του
Χατζηδάκη, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε...και η ΔΑΣ στην ΕΤΕ πρώτη από όλους! Ο
λόγος υπερψήφισης ήταν η ουσιαστική τους συμφωνία. Γιατί αυτός ο νόμος αποτελεί
δέσμευση για να εκταμιευτούν τα δις ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης και να στηριχτούν οι
μεγαλοεπιχειρήσεις. Είναι η εφαρμογή του σύγχρονου υπερμνημονίου.
Ευτυχώς που δεν τους άκουσαν εκατοντάδες συνδικάτα και δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι που απέργησαν πανελλαδικά και διαδήλωναν στους δρόμους και έξω από τη
Βουλή, την ώρα που ξεδιάντροπα οι βουλευτές τους σήκωναν τα χέρια και υπερψήφισαν
αυτό το αίσχος.
Ευτυχώς που δεν άκουσε ο λαός και η νεολαίαÂÂ τον ΣΥΡΙΖΑ της «υπεύθυνης
αντιπολίτευσης» και την παράταξη του τη ΔΑΣ στην ΕΤΕ στο Πολυτεχνείο της 17 Νοέμβρη
και απειθάρχησαν απέναντι στις απαγορεύσεις της Κυβέρνησης, αντιμετωπίζοντας την
καταστολή και την κρατική τρομοκρατία!
Όποιος κατατάσσει τον εαυτό του στην αριστερά, όποιος είναι προοδευτικός,
ριζοσπάστης, όποιος αγωνιά για τη ζωή του και το μέλλον των παιδιών του, σε αυτή την
"αριστερά" της υποταγής, του συμβιβασμού και της μοιρολατρίας πρέπει να γυρίσει την
πλάτη! Με αυτές τις σάπιες αξίες δεν έχουμε καμία σχέση, όσοι έχουμε αγωνία για τα
προβλήματα του λαού και τη ζωή της οικογένειας μας.
ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ!

Γυρίζουμε την πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξη του ΔΑΣ στην ΕΤΕ που
στηρίζει το νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, τον οποίο όχι μόνο δε λένε πως θα
καταργήσουν αλλά θα τον ξαναεφαρμοσουν όταν βγουν κυβέρνηση! Έχουν θράσος να
διαφημίζουν αυτό το αίσχος που στην ουσία κατάργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
και την Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση. Με μεγάλη συνέπεια άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ στην
Ευρωβουλή την προηγούμενη εβδομάδα υπερψήφιζε την κατάργηση της σύμβασης και της
σχέσης μισθωτής εξαρτημένης εργασίας των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες,
όπως των εργαζομένων στην efood, που βρίσκονται αυτές τις μέρες σε κινητοποιήσεις για
να μη μετατραπούν σε εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, μισθό και ασφάλιση. Αυτά
οραματίζεται ο ευρωπαϊκός «αριστερός» ΣΥΡΙΖΑ...
Καλούμε τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά να απαιτήσουν κανονική Γενική
συνέλευση και εκλογές.

Να πουν όχι σε αυτή τη καρικατούρα που ετοιμάζουν για το Σάββατο και έχουν
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συμφωνήσει ότι θα συμμετέχουν σύσσωμες όλες οι παρατάξεις πλην ΕΝΙΑΙΑΣ.

Μοναδικό αντίπαλο δέος είναι οι ξεκάθαρες θέσεις της ΕΝΙΑΙΑΣ, τα ρεαλιστικά αιτήματα
που διατυπώνουν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ΕΤΕ και τον κλάδο, ο συνδυασμός της
ΕΝΙΑΙΑΣ
.

Να στηρίξουν την ΕΝΙΑΙΑ στις εκλογές και να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους αυτό το
αγωνιστικό ψηφοδέλτιο.

Να αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης στο σωματείο, να ενισχυθεί η φωνή της
αντίστασης.
ΥΓ. Στην κατηγορία της ΔΑΣ ότι δεν κατανοούμε τις αιτίες απομαζικοποίησης των
συνδικάτων, φαίνεται ότι αυτά μάλλον συλλογιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θεσμοθετούσε τον
απεργοκτόνο νόμο το 2018, ο οποίος σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των μελών που
απαιτούνται προκειμένου να παρθεί απόφαση για απεργία! Ντροπή τους!
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