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Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ! 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλους τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας στο 
μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο που οργανώνει η Γ.Σ.Ε.Ε. 
και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη 2017 στις 6 
το απόγευμα, στο Άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στην 
πορεία διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της στα δικαιώματα των 
εργαζομένων, συμφωνώντας με τους δανειστές ουσιαστικά ένα τέταρτο 
μνημόνιο. Αφού εφάρμοσε με ευλάβεια το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε, το 
ενίσχυσε με νέες δεσμεύσεις για πρόσθετα σκληρά και επώδυνα μέτρα, 
απειλώντας την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση, εξουδετερώνοντας τα μέσα 
συλλογικής δράσης των εργαζομένων και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα ό,τι έχει 
απομείνει από τις κατακτήσεις τους.  

Απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων που υλοποιεί η κυβέρνηση, ο αγώνας 
είναι μονόδρομος.  

Θέλουμε τώρα πίσω τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, γιατί σε εμάς 
στηρίζεται το μέλλον της χώρας.  

Δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί εντελώς η οικονομία της 
χώρας, η οποία με τα capital controls στις Τράπεζες έχει ήδη πληγεί 
ανεπανόρθωτα. 

Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι έχουμε μόνο μία επιλογή: Να 
συνεχίσουμε να δίνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τη μάχη για την ανατροπή αυτών των 
πολιτικών, για την επαναφορά των δημοκρατικών εργασιακών και κοινωνικών 
μας δικαιωμάτων που βιαίως μάς αφαιρούν στο όνομα του δήθεν ανταγωνισμού 
και του φθηνού εργατικού κόστους.  

Για την κατάργηση το συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών 
μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στον στραγγαλισμό των εργατικών 
δικαιωμάτων, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους, στη διαρκή ομηρία των 
συντάξεων και των κοινωνικών παροχών στις μνημονιακές δεσμεύσεις, στη 



μετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά επιδόματα φτώχειας και στη 
φοροεπιδρομή στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων. 

Για την κατάργηση των μνημονιακών δεσμεύσεων που κληροδοτούν στις 
νέες γενιές «κωδικοποιημένο» το πλήρως απορρυθμισμένο εργατικό δίκαιο ενώ 
παράλληλα φιμώνουν τη συλλογική δράση των εργαζομένων, υποψήφιων 
(ημι)ανέργων και φτωχών συνταξιούχων. 

Για την ανατροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των 
ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων του εθνικού πλούτου σε εγχώριους και διεθνείς 
ομίλους - θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Σας καλούμε σε συσπείρωση γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., την Ο.Τ.Ο.Ε. και  
τη Γ.Σ.Ε.Ε. για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτόγνωρες 
προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ         ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 


