
 

 

 

Σπλάδειθνη,  

 

Είλαη γεγνλόο όηη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα βξίζθεηαη ζε βαζηά θξίζε. 

Κπξηαξρεί ε ηδηνηέιεηα, ν απηνζθνπόο. Λείπεη ην ζπιινγηθό όξακα, ε απζεληηθή 

δηεθδίθεζε. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο απέρνπλ έηε θσηόο από ηνλ εξγαδόκελν, ηηο 

αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ. Τέικα! Καη ζα λα κελ έθηαλαλ απηά, ε 

πνιπδηάζπαζε θαη ε παξαηαμηνπνίεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο εληζρύεη ην 

αδηέμνδν. Η ύπαξμε πνιιώλ ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ αιιά θαη ζσκαηείσλ ζηελ 

ίδηα επηρείξεζε, πνιιώλ Οκνζπνλδηώλ ζηνλ ίδην θιάδν, ε ΓΣΕΕ θαη ην ΠΑΜΕ από 

ηελ άιιε ζηην κοπςθή, απνλεπξώλνπλ ην θίλεκα θαη δηαζπνύλ ανηικειμενικά ηνπο 

εξγαδόκελνπο.  

Με κία δηαθνξά! Οι ίδιοι δε διαζπούν ηο δικό ηοςρ πεπίγςπο. 

Σςνςπάπσοςν…κε ηνλ άιθα ή βήηα ηξόπν. Μνηξάδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη 

αλαινγηθά ηηο νηθνλνκηθέο εηζθνξέο ησλ κειώλ, θάλνπλ πξνπαγάλδα γηα ηνλ εαπηό 

ηνπο (βι. θόκκα, ζσκαηείν, παξάηαμε) ρσξίο λα ινγνδνηνύλ. Καη θπζηθά, ρσξίο 

θόβν αιιά κε πνιύ πάζνο, έξρνληαη ακέζσο κεηά θαη θαηεγνξνύλ αιιήινπο γηα 

κεηνδνζία, δηάζπαζε θιπ. 

Έηζη βιέπνπκε παξαηάμεηο όπσο ηελ ΕΣΑΚ πνπ ελώ ζε όιν ην κήθνο θαη ην 

πιάηνο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαινύλ, πνιιέο θνξέο αλνηρηά, ηνπο 

εξγαδόκελνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ΓΣΕΕ, ηελ ΑΔΕΔΥ, ηελ ΟΤΟΕ, ην Σύιινγό ηνπο 

(γηα λα ζπληαρηνύλ κε ηελ αθεληηά ηνπο πνπ είλαη ε κόλε ηίκηα θαη αγσληζηηθή 

δύλακε) ηελ ίδηα ζηηγκή νη ίδηνη ζςμμεηέσοςν κανονικόηαηα (νξηζκέλεο κάιηζηα 

θνξέο θαη κε ηα κπνύληα) θαη ζηε ΓΣΕΕ θαη ζηελ ΟΤΟΕ θαη ζην Σύιινγό ηνπο (ν 

πεξίγπξνο πνπ ιέγακε…). Μοιπάζονηαι ηηο ζέζεηο ζηα δηάθνξα Πξνεδξεία θαη 

Υπεξεζηαθά Σπκβνύιηα θαη ηηο απνζπάζεηο. Λακβάλνπλ θαη νη ίδηνη όπσο όινη ηηο 

αλαγθαίεο θαη ζεκηηέο, γηα ηελ παξαηαμηαθή - ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ηαθηηθέο θαη 

έθηαθηεο νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο.  Φηάλνπλ κάιηζηα ζην πξσηνθαλέο ζεκείν λα 

δηαζπείξνπλ ηελ ππόλνηα γηα δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ησλ ζσκαηείσλ πξνο ίδηνλ 

όθεινο (ίδηνλ όθεινο ησλ άιισλ βέβαηα).  

Σηε ζπλέρεηα έξρνληαη θπζηθά θαη εγθαινύλ εθ λένπ ηνπο πάληεο γηα 

ζπλελνρή, ζπκπόξεπζε κε ηε ΓΣΕΕ, ηελ ΟΤΟΕ θαη πάεη ιέγνληαο. 

 

Ποιόν κοποφδεύοςν;  

 

Δελ δηεθδηθνύκε ην αιάζεην. Δελ ην ζεσξνύκε δεδνκέλν νύηε απαηηνύκε από 

θαλέλαλ λα ππνθιηζεί κπξνζηά καο. Απιά…ην παιεύνπκε! Όκσο δελ αλερόκαζηε 

άιιν ηε ζπθνθαληία. 

 

Η εγεζία ηεο ΕΣΑΚ έθαλε ηελ «πάπηα» ζηελ ππνγξαθή ηεο επηρεηξεζηαθήο 

καο ζύκβαζεο (ηόηε πνπ ράζακε ην κηζό επηρεηξεζηαθό επίδνκα, ηνλ κηζό 

ηζνινγηζκό, ιίγν από ηνπ teller θαη θάηη άιια ςηιά) αξλνύκελε κνλίκσο ηε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΕΑΣ έηζη ώζηε από κοινού λα καδεπηνύλ ππνγξαθέο γηα Έθηαθηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε. Αθόκα ρεηξόηεξα είρε ην ζξάζνο λα θαηεγνξεί ζηε ζπλέρεηα 

κνλίκσο ηελ ΕΑΣ γηα μη ζηήπιξη ηος αιηήμαηορ!!! Γηα θαθή ηνπο ηύρε όλερ μαρ νη 

αλαθνηλώζεηο αιιά θαη ηα πξαθηηθά ησλ ΔΣ από ηελ εκέξα πνπ ν Strub θαηήγγεηιε 

ηηο ζπκβάζεηο καο κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ΕΣΣΕ ("ρσξίο εζέ" γηα όζνπο 

ζπκνύληαη) πηζηνπνηνύλ αθξηβώο ην αληίζεην, πξάγκα βέβαηα πνπ νη ίδηνη γλσξίδνπλ 

πνιύ θαιά. Γιαηί λοιπόν ηέηοια εμμονή ζηο τέμα; Τι επιδιώκοςν; 



 Η ΕΣΑΚ ζπκκεηέρεη ζην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ "κε ηνπο ζπκβηβαζκέλνπο 

ηεο ΠΑΣΚΕ θαη ηεο ΔΑΚΕ". Παξάιιεια θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο (όρη κόλν 

ελνηθηαδόκελνπο ή από "αζθαιηζηηθέο" αιιά και ηξαπεδνϋπάιιεινπο ) λα γξαθηεί ζε 

άλλο κλαδικό ζυμαηείο!!! Γη’ απηό ην ζθνπό βέβαηα ρξεζηκνπνηεί ηηο απνζπάζεηο 

πνπ δηθαηνύηαη από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα Πξνεδξεία ησλ "ζπκβηβαζκέλσλ". Έηζη 

κέρξη πξόηηλνο, ν Πξόεδξνο ηνπ ελ ιόγσ Κιαδηθνύ Σσκαηείνπ ήηαλ απνζπαζκέλνο 

και ζηο Κλαδικό ηηρ ΟΤΟΕ!  

Ιζρπξίδεηαη ε εγεζία ηεο ΕΣΑΚ όηη είκαζηε εκείο απηνί πνπ ζπλεξγαδόκαζηε 

(γηα ην θαθό ησλ ζπλαδέιθσλ βέβαηα) κε ηελ ΠΑΣΚΕ θαη ηε ΔΑΚΕ. Όκσο είλαη ε 

ΕΣΑΚ πνπ από κοινού κε ηηο ΠΑΣΚΕ θαη ΔΑΚΕ κνίξαζαλ κεηαμύ ηνπο ηηο ζέζεηο 

ζην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ! Μάιηζηα ν εθπξόζσπνο ηεο ΕΣΑΚ θαηέιαβε ηελ 

λεπξαιγηθή γηα ηνλ θιάδν ζέζε ηνπ Οξγαλσηηθνύ Γξακκαηέα Σπιιόγσλ!!! Αιήζεηα, 

πώο ζα νξγαλώλεη ηον  κοινό και ζςνηονιζμένο αγώνα ηυν Σςλλόγυν ε ΕΣΑΚ θαη 

ν εθπξόζσπόο ηεο; Από ηελ μερσξηζηή ζπγθέληξσζε ηνπ ΠΑΜΕ; Τη θαη πνηνπο 

εμππεξεηεί έλαο ηέηνηνο αλνξζνινγηζκόο; Φξεηάδεηαη άξαγε πεξηζζόηεξε αλάιπζε;  

Αληί ινηπόλ γηα ηηο νξγίιεο αλαθνηλώζεηο πνπ γξάθνπλ, θαιό είλαη λα 

παξαδερηνύλ όηη γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο, εθηόο από δνπιεηά πνιιή ζέιεη θαη θάηη 

άιιν.  

Να λερ ηην αλήθεια ζηο κόζμο. 

 

 

ςγ.1  Η δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ηξαπεδίηεο γηα ηελ Κιαδηθή Σύκβαζε μεθίλεζε 

ρζεο 25/02/2013. Αλ θαη ην Πξνεδξείν ηεο ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΕΣΑΚ) 

δελ καο δέρζεθε ζηηο ζπλνκηιίεο κε ηελ ΕΕΤ εκείο ζα είκαζηε εδώ δίλνληαο 

όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ.  

 

Υγ 2  Η λέα πξαγκαηηθόηεηα έρεη πνιιέο δπζθνιίεο. Σπλεπώο ηο αν και γιαηί ζα 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ν Σύιινγόο καο, είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζεη πνιύ ζνβαξά. Η ηειηθή απόθαζε βέβαηα ζα ιεθζεί από ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Με απηό ην ζέκα όκσο ζα αζρνιεζνύκε κε επόκελε 

αλαθνίλσζή καο θαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε.  

 

 

Ενόηηηα και αγώναρ για ηην ςπογπαθή ικανοποιηηικήρ κλαδικήρ  

ΣΣΕ 

 

Δςναμώνοςμε ηο Σύλλογό μαρ για να πεπάζοςμε απένανηι 
 

 

Με αγσληζηηθνύο ραηξεηηζκνύο  

Η Γξακκαηεία ηεο ΕΑΣ  

 


