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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Ν ο  5                                         Αθήνα, 01-07-2015  

 

           Η  ΕΥΡΩΠΗ  ΤΩΝ  ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΕΓΓΥΗΣΗ ; ; ;  

ΣΥΝΙΣΤΑ  ΑΝΑΧΩΜΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ; ; ; 

 

Συνάδελφοι, 

Σας παραθέτουμε ακολούθως αυτούσια την από 30-06-2015 ανακοίνωση της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΣΤΗΝ  ΟΤΟΕ, για ενημέρωσή σας. 

 
Η Δημοκρατία στα χέρια των εργαζομένων και της κοινωνίας 

 
Τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται με ένταση ένα σχέδιο ολοκληρωτικής κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
αποσταθεροποίησης με επίκεντρο το τραπεζικό σύστημα. 
Τραπεζίτες, ΤτΕ και ΜΜΕ ενορχήστρωσαν με συντονισμένες ενέργειες καιδηλώσεις μια επικίνδυνη, και 
ανεύθυνη εκστρατεία πανικού και τρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με στόχο την πάση θυσία επιβίωση 
τόσο των ίδιων, όσο και των συμφερόντων που υπηρετούν. 
 
Την ώρα που η μόνη τράπεζα που έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων είναι η Εθνική (στην οποία 
υπάρχει η ελάχιστη κρατική παρέμβαση), οι άλλες 3 συστημικές συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα 
αυτές τις κρίσιμες ώρες, βάζοντας κάθε πιθανό και απίθανο εμπόδιο, παίζοντας με τις αγωνίες και την 
υπερηφάνεια της κοινωνίας. Εκ των πραγμάτων τίθεται ζήτημα αλλαγής των διοικήσεων των τραπεζών. 
 
Τις κρίσιμες αυτές ώρες απαιτούμε από τις διοικήσεις των τραπεζών να εγγυηθούν πλήρως την αξιοπρέπεια 
των τραπεζοϋπαλλήλων και να πάψουν να παίζουν παιχνίδια, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να τους 
γυρίσουν μπούμερανγκ. 
Δηλώνουμε σε κάθε τόνο ότι δεν θα επιτρέψουμε (με οποιοδήποτε τρόπο!) τα παιχνίδια στις πλάτες των 
τραπεζοϋπαλλήλων και  των καταθετών! 

 

Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια την Ιστορία! 
 

Το εργατοϋπαλληλικό και συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να πάρει θέση και να απαντήσει δυναμικά στις 
προκλήσεις και την αδιαλλαξία των «εταίρων» που διέλυσαν κάθε εργασιακή και κοινωνική κατάκτηση. Με 
την πρόταση των δανειστών μπαίνει οριστική ταφόπλακα στις συλλογικές συμβάσεις, επεκτείνονται βάρβαρα 
οι πολιτικές λιτότητας (χωρίς καμία ελπίδα ανάκαμψης), εντείνεται η φορολογική καταιγίδα και μειώνονται οι 
συντάξεις. 
Για άλλη μια φορά επιχειρούν να επιβάλλουν στους μισθωτούς και 



συνταξιούχους να πληρώσουν το μάρμαρο. 
Απαιτούν τον πλήρη έλεγχο του τραπεζικού συστήματος για να συνεχίσουν να υλοποιούν πολιτικές 
οικονομικής ασφυξίας, ενώ παράλληλα θέλουν να συνεχίσουν την εφαρμογή των μυστικών μέχρι σήμερα 
“restructuring plans” δημιουργώντας ερωτηματικά και φόβο στους τραπεζοϋπαλλήλους για τα εξής 
ενδεχόμενα: 
 

 Περαιτέρω μείωση του προσωπικού με βίαιες εθελούσιες (στη λογική των ομαδικών απολύσεων που 
απαιτούν οι δανειστές) 

 Επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας στον κλάδο 

 Εκποίηση φιλέτων (ασφαλιστικές, θυγατρικές, κλπ) και επέκταση του outsourcing 

 Συνέχιση της ανασφάλειας και της διαπλοκής σε όλο το φάσμα 
της λειτουργίας του, από τη χρηματοδότηση προς την οικονομία μέχρι κάθε εργασιακό δικαίωμα 

Στην πορεία προς το δημοψήφισμα οι εργαζόμενοι, ως αναπόσπαστο κομμάτι 
της κοινωνίας, πρέπει να απαντήσουν με έμφαση: 
 Λέμε ΟΧΙ στο καθεστώς μόνιμης επιτροπείας στη χώρα! Είναι δικαίωμα κάθε κυρίαρχου κράτους να 

νομοθετεί και να ασκεί την πολιτική που αποφασίζει ο λαός του! 
 Λέμε ΟΧΙ στην μετατροπή της χώρας σε αποικία χρέους! 
 Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς Βαλκανίων των 300 ευρώ και στις 

συντάξεις πείνας! 
 Λέμε ΟΧΙ στο σπιράλ του θανάτου με τις πολιτικές εξοντωτικής λιτότητας! 
 Λέμε ΟΧΙ στην επιβολή των αγορών που θέλουν κοινωνίες χωρίς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 
 
Καλούμε κάθε τραπεζοϋπάλληλο, κάθε συνδικαλιστή και όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου να 
σταθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων με ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ, ΕΝΟΤΗΤΑ και ΘΑΡΡΟΣ, όπως επιτάσσει η 
διαδρομή και οι αξιακές αρχές του συνδικαλιστικού κινήματος στις τράπεζες. ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ 
ΕΚΒΙΑΖΟΝΤΑΙ! 
 

------------------------- 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς  

Για τη “Ριζοσπαστική Παρέμβαση” Εργαζομένων στην ALPHA BANK 

                                    ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ              ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 


