ΝΑΙ στον ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ! ΟΧΙ στον
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ!
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στιγματισμό, αποκλεισμό και
παύση
πληρωμών
στους
εργαζόμενους στην τράπεζα με
πρόσχημα τον εμβολιασμό!
ΝΑΙ στον ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ!
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ΟΧΙ στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ!
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Πρωτοφανής προτροπή του εργοδοτικού συλλόγου
του κ. Γκιάτη για στιγματισμό, αποκλεισμό και
παύση πληρωμών στους εργαζόμενους στην τράπεζα
με πρόσχημα τον εμβολιασμό!
.
Συνάδελφοι,
Η ελπίδα για την έξοδο από την πανδημία του κορωνοϊού και τη
σταδιακή, προσεκτική επιστροφή σε μία κανονικότητα έχει
αναγεννηθεί με τη συμβολή της επιστήμης και των εμβολιασμών.

Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αφουγκράζεται την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή
και ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και ενστερνίζεται βεβαίως
πρώτα και πάνω από όλα τις επιστημονικές απόψεις μακριά από
μικροπολιτικά παιχνίδια:

· Λέμε βροντερό ΝΑΙ στον ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ !
· Προτρέπουμε εμφατικά, χωρίς περιστροφές, όλους τους
συναδέλφους και όλους τους συνανθρώπους μας να συρρεύσουν
μαζικά να εμβολιαστούν, προκειμένου να συμβάλουν να χτιστεί
το πολυπόθητο τείχος ανοσίας και να επανακτήσουμε τις ζωές
μας!
.
Συνάδελφοι,
Ωστόσο, επειδή ακριβώς τασσόμαστε με την επιστήμη και όχι με
τον παραλογισμό, τονίζουμε ότι αυτή η μοναδική συνθήκη που
βιώνουμε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να γίνει η αφορμή για να ριζώσουν και να
ευδοκιμήσουν κάθε είδους λογικές στιγματισμού και αποκλεισμού!
Γιατί μαζί με την επιστήμη συντασσόμαστε με τη δημοκρατία και
την ελεύθερη βούληση (που ούτως ή άλλως πάνε χέρι-χέρι) και θα
μαχόμαστε για πάντα κάθε είδους λογικές αποκλεισμού!
Όσο σημαντικό είναι να προφυλαχθούμε από τον κορωνοϊό, το ίδιο
σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε και τα δικαιώματά μας ως
άνθρωποι και εργαζόμενοι!
.

Χρησιμοποιούν την πανδημία προσχηματικά
επιδείνωση του εργασιακού Μεσαίωνα!

για

Συνάδελφοι,
Ο εργοδοτικός σύλλογος του κ. Γκιάτη «χτύπησε» για μία ακόμα
φορά στα σπλάχνα των εργασιακών, συνταγματικών και ανθρώπινων

δικαιωμάτων, καλώντας, σε μία απαράδεκτη ανακοίνωσή του με
πρόσχημα τους εμβολιασμούς, την τράπεζα να αποκλείσει
εργαζόμενους, να τους… στείλει σπίτια τους για να «ωριμάσει η
σκέψη τους» (αν είναι ποτέ δυνατόν!) και να σταματήσει να τους
πληρώνει!
Ο Σύλλογος του κ. Γκιάτη, βασιζόμενος σε πλήρως ανεδαφικές,
παράλογες, αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές λογικές,
«πρωτοτυπεί» για μία ακόμα φορά, αφού βεβαίως είναι ανήκουστο
για ένα συνδικαλιστικό σωματείο (ακόμα και εργοδοτικό) να
προτρέπει τον εργοδότη να προχωρήσει σε παύση πληρωμών των
εργαζομένων!

Αλήθεια, από πού κι ως πού συνδέεται το δικαίωμα
στον εμβολιασμό με το δικαίωμα στην εργασία και την
πληρωμή της;;;;
Ο εργοδοτικός σύλλογος με πρόσχημα την πανδημία, βρήκε την
ευκαιρία να πετάξει το προσωπείο του και να προτείνει την
παύση πληρωμών και την υποχρεωτική (δήθεν «συναινετική») άδεια
προς τέρψιν των εντολέων του, αφού οι συνθήκες αυτές είναι…
βούτυρο στο ψωμί τους για να προωθήσουν τις αντεργατικές
λογικές του αποκλεισμού εντός της τράπεζας, οι οποίες να είστε
σίγουροι ότι εφόσον εδραιωθούν, θα επεκταθούν στο μέλλον!
Δυστυχώς, αυτή η απαράδεκτη ανακοίνωση εναρμονίζεται με τις
οπισθοδρομικές λογικές που εδραιώνονται στην ελληνική
κοινωνία, καθόσον ο αποκλεισμός λαμβάνει πολλές μορφές και
έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας με κάθε είδους
προφάσεις.
Η πανδημία δεν πρέπει να γίνει το πρόσχημα για περαιτέρω
αποκλεισμούς και επιδείνωση του εργασιακού Μεσαίωνα!
.
Εμείς, λοιπόν, με τη σειρά μας…

ΚΑΛΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΕΣ

· Να εμβολιαστούν για τη δική τους υγεία και των
συνανθρώπων τους
Αλλά και

· Να αγωνιστούν ενάντια σε κάθε είδους αποκλεισμό
που γίνεται με πρόσχημα την πανδημία!

