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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27    ΑΘΗΝΑ, 3.9.2015 

 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ! 

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 5 Σεπτέμβρη 2015 στις 
18:00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και στην πορεία 
διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά με αντικοινωνικούς και 
αντεργατικούς νόμους και μέτρα που έρχονται για να φορτώσουν επιπλέον 
δυσβάσταχτα βάρη στις πλάτες μισθωτών και συνταξιούχων και να δώσουν τη 
χαριστική βολή στους πολίτες και στην οικονομία, καταργώντας κάθε βασική 
παροχή εργασιακής και κοινωνικής ασφάλειας. 

Όσα καλείται να εφαρμόσει η χώρα μας καταστρέφουν την πραγματική 
της οικονομία, η οποία με τις Τράπεζες κλειστές και με τα capital 
controls έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα. 

Η σαρωτική επικράτηση των ιδεοληψιών των «αγορών» και η πλήρης 
αδυναμία της παραιτηθείσας κυβέρνησης να στηρίξει στο ελάχιστο τις 
προηγούμενες εξαγγελίες και δεσμεύσεις της οδηγούν σε περισσότερη ύφεση, 
φτώχεια, λιτότητα, ανεργία και μεγαλύτερη πίεση των εργασιακών 
δικαιωμάτων, όπου ακόμη υπάρχει εργασία. 

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, πολιτικές που -εκτός από τον απάνθρωπο 
και αντικοινωνικό τους χαρακτήρα- αποδεικνύονται στην πράξη και πλήρως 
αναποτελεσματικές καθώς απομακρύνουν όλο και περισσότερο την έξοδο από 
την κρίση. 



Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες βρεθήκαμε και 
πάλι στο «μάτι του Κυκλώνα» και σηκώσαμε και σηκώνουμε -με μεγάλο 
κόστος στην καθημερινότητά μας αλλά με απόλυτη υπευθυνότητα και 
αποτελεσματικότητα- το βάρος για τη στοιχειώδη λειτουργία της 
οικονομίας. 

Τώρα είναι η ώρα που οι Τράπεζες πρέπει να στηριχθούν ώστε  να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στον κοινωνικό ρόλο τους, που είναι το 
στοίχημα ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας στις δύσκολες 
συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα. 

Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να αναγνωριστεί εμπράκτως πως 
αυτό το στοίχημα θα κερδηθεί μόνο με τους εργαζόμενους στις 
Τράπεζες αρωγούς και συμμέτοχους στη μεγάλη προσπάθεια να 
ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Οι συλλογικές διεκδικήσεις και οι αγώνες του εργατικού κινήματος είναι 
συνυφασμένοι με τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα γύρω από τα οποία έχουμε 
στήσει τις ζωές μας και τις ζωές των οικογενειών μας. 

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

Η χώρα πρέπει να σταθεί στα πόδια της, 

αλλά οφείλει να το κάνει με την κοινωνία ΟΡΘΙΑ! 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ         ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

 


