
ΕΣΑΚ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK
http://www.esakalpha.blogspot.com         esak.ergazomenon.alphabank@gmail.com

25 ΓΕΝΑΡΗ 2017

                                               

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
Οι φασιστικές και ρατσιστικές ιδέες δεν πρέπει να δηλητηριάσουν τη συνείδηση των εργαζομένων.

Δεν έχουν καμιά θέση ανάμεσά μας αυτοί που υμνούν τους νοσταλγούς του Χίτλερ. 

Δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας αυτοί που δικαιολογούν τα θρασίμια, τους φασίστες, που τα βάζουν με
Έλληνες  και  Μετανάστες  εργάτες  που  παλεύουν  για  τη  ζωή,  που  δολοφόνησαν  τον  Παύλο  Φύσσα,  που
χτύπησαν συνδικαλιστές από τα Σωματεία Μετάλλου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. 

Δεν έχουν καμιά θέση ανάμεσά μας όσοι δικαιολογούν τα Τάγματα Εφόδου των χρυσαυγιτών που χτυπάνε
5χρονα  και  6χρονα  προσφυγόπουλα,  που  χτυπάνε  ανθρώπους  κυνηγημένους  οι  οποίοι  αναγκάστηκαν  να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξ αιτίας πολέμων, που εμποδίζουν παιδιά να πάνε στο σχολείο. Θύματα των
πολέμων που γίνονται για το μοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

Το Δ.Σ. Εργαζομένων στην  ALPHABANK υλοποιώντας απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου, σε συνεδρίαση του
διέγραψε ομόφωνα από μέλος του τον Μουσελή Νίκο, ο οποίος διακινεί και καλλιεργεί ναζιστικές χρυσαυγίτικες
αντιλήψεις, σπέρνοντας το μίσος ανάμεσα στους εργαζόμενους. 

Η μάχη αυτή δεν εξαντλείται στη διαγραφή ενός ατόμου, αλλά με σταθερή και συνολική σύγκρουση με τις
αιτίες που γεννούν αυτά τα φαινόμενα.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΜΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΠΟΔΙ ΣΤΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΣ.
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 
Εμείς δηλώνουμε αποφασιστικά ότι διαλέγουμε το δρόμο της αλληλεγγύης και του αγώνα ενάντια στο μίσος
και  την  ξενοφοβία.  Δυναμώνουμε  την  αλληλεγγύη  σε  πρόσφυγες  –  μετανάστες.  Απομονώνουμε  τους
φασίστες. Οργανώνουμε την πάλη μας διεκδικώντας τα δικαιώματά μας, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους και προσφυγιά.

Όσο οι πλειοψηφίες των συλλόγων τηρούν ίσες αποστάσεις, δε συμμετέχουν στο κίνημα αλληλεγγύης που
αναπτύσσεται  από  το  ταξικό  κίνημα,όσο  ταυτίζουν  τα  συμφέροντα  του  εργοδότη  με  του
εργαζόμενου,στρώνουν το έδαφος για να αναπτύσσονται οι αντιδραστικές αντιλήψεις.

Όσο υψώνουν τείχη ανάμεσα στους εργαζόμενους με αντιλήψεις ότι δήθεν οι τραπεζοϋπάλληλοι είναι κάτι
διαφορετικό  από  τους  άλλους  εργαζόμενους,  όσο κρύβουν  ότι  η  αιτία  που θέλει  φτηνούς  εργαζόμενους,
Έλληνες  και  ξένους,  είναι  η  σταθερή επιδίωξη της  εργοδοσίας  για  αύξηση των κερδών της,στρώνουν το
έδαφος για να εμφανίζονται τέτοιες ρατσιστικές αντιλήψεις.

Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί με τέτοιες αντιλήψεις «τρέφεται» το αυγό του φιδιού- ο φασισμός.
 

ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ


