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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  59                  ΑΘΗΝΑ, 25.4.2013 
 

1η ΜΑΗ 

Ημέρα Μνήμης, Τιμής και ΑΓΩΝΑ! 
 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ & ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

• ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• ΔΟΥΛΕΙΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,  ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
Οι Έλληνες εργαζόμενοι συμμετέχουμε στις παγκόσμιες εκδηλώσεις μνήμης 

και αγώνα της Εργατικής Πρωτομαγιάς για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον.       

Η πρωτομαγιά αποτελεί μέρα - σύμβολο αγώνων και αλληλεγγύης, για τη 

Δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, το σεβασμό των εργατικών 

δικαιωμάτων και την παγκόσμια ειρήνη. 

Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, τα  δικαιώματα των εργαζομένων  

δέχονται σήμερα ολομέτωπη επίθεση  από τις επιβαλλόμενες νεοφιλελεύθερες 

ισοπεδωτικές πολιτικές. 

Τα διαχρονικά αιτήματα και οι ιστορικές διεκδικήσεις της εργατικής τάξης είναι σήμερα 

επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. 

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, τα μνημόνια και οι εκβιαστικές απαιτήσεις των 

ισχυρών του πλανήτη βυθίζουν τις χώρες και τις κοινωνίες σε καταστροφική ύφεση, 

εκτοξεύουν την ανεργία, διευρύνουν τις ανισότητες, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.  

Η κρίση, το έλλειμμα και το χρέος δεν προκλήθηκαν από τους εργαζόμενους, τους 

συνταξιούχους και τους ανέργους, στους οποίους φορτώνεται άδικα το βάρος για την 

αντιμετώπισή τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι είναι που παράγουν, πληρώνουν φόρους και 

δημιουργούν πλούτο σε αυτή τη χώρα. 

 



 

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συμμετέχει στην Πανεργατική Απεργία 

   της 1ης Μαΐου διεκδικώντας:  

• την υπογραφή αξιοπρεπούς Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης για όλους τους 

τραπεζοϋπαλλήλους που θα διασφαλίζει μισθούς και θέσεις εργασίας 

• την ανατροπή των υφεσιακών και αδιέξοδων πολιτικών που παράγουν 

ανεργία, απολύσεις, κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσισμό 

• την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών προς όφελος όλης της κοινωνίας 

• τη διασφάλιση των θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων, των 

εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ειρήνης και 

της Δημοκρατίας. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΗ! 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – ΩΡΑ 11:00 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  

  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 

 


