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3 Δεκέμβρη 

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. 

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ! 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 

O Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καλεί όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους 

εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα, όποια σχέση εργασίας κι αν έχουν, να 

απεργήσουμε την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη, δίνοντας απάντηση σε εκείνους που 

έχουν στοχοποιήσει τον κλάδο μας και σχεδιάζουν την συρρίκνωση της 

απασχόλησης, των μισθών, των συντάξεων και των δικαιωμάτων μας. 

Μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, μαζί με τους ανέργους και τους 

συνταξιούχους, μαζί με την ελληνική κοινωνία, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και 

υπερασπίζουμε αποφασιστικά το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην ελπίδα. 

Αντιστεκόμαστε στις συνεχιζόμενες αναποτελεσματικές και αντικοινωνικές πολιτικές 

της φτώχειας, της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που επιβάλλουν οι δανειστές 

και εφαρμόζει πιστά η Κυβέρνηση, παρά τον αριστερό μανδύα των επί σειρά ετών 

εξαγγελιών και δεσμεύσεων της. 

Δεν είναι αριστερή πολιτική η αποδόμηση του Ασφαλιστικού Συστήματος 

και η κατάργηση του κοινωνικού του  χαρακτήρα, ούτε η άνιση κατανομή 

φορολογικών βαρών, ούτε το ξεπούλημα των τραπεζών σε ξένα κερδοσκοπικά 

funds που συντελέστηκε σκανδαλωδώς, ούτε η απελευθέρωση των μαζικών 

απολύσεων. 

Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες όλα τα τελευταία χρόνια σηκώνουμε καθημερινά το 

βάρος της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα όρια των αντοχών μας δοκιμάζονται τους 
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τελευταίους μήνες με τα capital controls και τη ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού και 

κοινωνικού κλίματος, που προκάλεσαν οι κυβερνητικές πολιτικές. Δε θα ανεχθούμε οι 

σκληροί κόποι της δουλειάς μας να θεωρηθούν λειτουργικό κόστος που πρέπει 

να περικοπεί. 

Η μαζική μας συμμετοχή στην Απεργία της 3ης Δεκέμβρη πρέπει να γίνει η δική μας 

δυναμική απάντηση σε όσους εξαθλιώνουν την κοινωνία και σχεδιάζουν επιπλέον 

επιθέσεις κόντρα στα δικαιώματα και στις ζωές των εργαζομένων στον κλάδο μας. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ. 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ  

ΣΤΙΣ 11 Π.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. 

 

 

 

 

   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


