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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μέρα με τη μέρα πέφτουν οι μάσκες και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς
αποκαλύπτεται ο ρόλος που έπαιζαν οι δυνάμεις αυτές προεκλογικά αλλά και μετά τις
εκλογές. Την ώρα που η κατάργηση του μνημονίου χαρακτηρίστηκε ως «σχήμα λόγου», η
συνέχιση της φοροληστείας «πατριωτικό καθήκον» και η επαναφορά των μισθολογικών
απωλειών μετατέθηκε για το άγνωστο μέλλον... γίνεται ολοφάνερο ότι οι δυνάμεις αυτές
καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόμενους για να κερδίσουν χρόνο και να
ετοιμάσουν νέα επίθεση στα δικαιώματά μας . Η πρόσφατη κοινή δήλωση του
πρωθυπουργού με τον κ.Γιούνκερ έκανε γνωστό που στοχεύουν πλέον! Στόχος τους τώρα
να αποτελειώσουν το ασφαλιστικό σύστημα και τα όποια εργασιακά - συνταξιοδοτικά
δικαιώματα μας έχουν απομείνει. Εμπνεόμενοι από τη προηγούμενη κυβέρνηση,
καλλιεργούν κλίμα τρομοκρατίας και φόβου σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων
και δε θα διστάσουν να μας ζητήσουν να συνυπογράψουμε τους «αναγκαίους αλλά έντιμους
συμβιβασμούς», δηλαδή τη συνέχιση της εξαθλίωσης μας και το σφαγιασμό των
δικαιωμάτων μας....

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΚΟΛΑΣΗ ;

• Θα ανεχτούμε κι άλλο τη ζούγκλα των ελαστικών σχέσεων εργασίας που κυριαρχεί στις
εισπρακτικές εταιρίες και τα δικηγορικά γραφεία (όπως του ΣΙΟΥΦΑ) με τις μηνιαίες και
δίμηνες συμβάσεις εργασίας;

• Μέχρι πότε θα δουλεύουμε αμέτρητες ώρες υπερωριών απλήρωτοι σε τράπεζες και
εισπρακτικές;

• Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε να δουλεύουμε με μισθούς πείνας ;

ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ
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Έφτασε η στιγμή να ακουστεί και η φωνή των εργαζομένων! Να στείλουμε ένα μήνυμα σε
όλους τους σωτήρες, παλιούς και νέους, ανεξάρτητα με το πως αυτοπροσδιορίζονται
(δεξιοί ή αριστεροί) ότι οι εργαζόμενοι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε νέες
θυσίες, αλλά αντίθετα έφτασε ο καιρός να διεκδικήσουμε πίσω τις απώλειες των
προηγούμενων χρόνων και να ανοίξουμε έτσι το δρόμο για νέες κατακτήσεις
! Δεν θα δείξουμε καμία ανοχή στο κλίμα συναίνεσης που θα προσπαθήσουν να
καλλιεργήσουν μέσα από τους «κοινωνικούς διαλόγους» με τους πρόθυμους συνδικαλιστές
τους. Ξέρουμε καλά που μας οδήγησαν όλα αυτά τα χρόνια οι «κοινωνικοί διάλογοι» και
ποιον βοήθησε η «εργασιακή ειρήνη». Μόνοι κερδισμένοι όλα αυτά τα χρόνια ήταν οι
τραπεζίτες και οι επιχειρηματίες, τη στιγμή που εμείς μετρούσαμε απώλειες και θυσίες. Δε
θα συμβιβαστούμε με τη λογική του μικρότερου κακού για να αυξήσουν την κερδοφορία τους
οι τράπεζες και οι επιχειρηματίες,ούτε θα βάλουμε «πλάτη» για να θησαυρίζουν αυτοί .

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ !

ΤΩΡΑ διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς και κάλυψη των απωλειών που είχαμε
όλα αυτά τα χρόνια, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων των προηγούμενων
κυβερνήσεων και άμεση κατάργηση όλου του φορομπηχτικού οπλοστασίου τους! Είμαστε σε
ετοιμότητα να απαντήσουμε και με απεργία σε οποιαδήποτε κίνηση κάνουν συγκυβέρνηση Ε.Ε.- τραπεζίτες για νέα μέτρα και νέο μνημόνιο !

Παίρνουμε όλοι μέρος στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου
Χρηματοπιστωτικού την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα Εμποροϋπαλλήλων
Αθήνας ( Αγ. Φιλοθέης 5β – Πλ. Μητροπόλεως) και ώρα 18:00 με σκοπό να
συζητήσουμε τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους εργασίας
μας και να οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση !

Δίνουμε βροντερό παρόν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 11 Ιούνη στην Αθήνα

Η πρόεδροςΟ Γεν. Γραμματέας

Χαλιού ΈφηΜεσσάδος Νίκος
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