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ΑΠΕΡΓΙΑ
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Συνάδελφοι,
Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι της χώρας αντιστέκονται και
συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στα αντιλαϊκά και αντιαναπτυξιακά μέτρα και στην
πολιτική της λιτότητας, που υπαγορεύει για το λαό μας η νεοφιλελεύθερη ηγεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αδιαφορώντας για την ύφεση που θα προκαλέσουν στη χώρα μας.
Την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών δίνουν τη δική τους μάχη
προκειμένου να αποκρούσουν ανάλογες πολιτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους.
Συνάδελφοι,
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εκφράζοντας τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των εργαζομένων της
Εθνικής Τράπεζας συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Γ.Σ.Ε.Ε. στις 11
Μαρτίου 2010, θέλοντας να συμβάλλει στην κοινή προσπάθεια όλων των εργαζομένων
να υπερασπιστούν τις κοινωνικές κατακτήσεις που απειλούνται από τις επιταγές των
νεοφιλελεύθερων ταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τούτη την ώρα υπερασπιζόμαστε :
• Την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας ανεξαρτησία από τους Διεθνείς
κερδοσκόπους που λυμαίνονται τη χώρα μας με την ανοχή, αν όχι με την παρότρυνση
των νεοφιλελεύθερων ηγετών της Ευρώπης.
• Τη δίκαιη αμοιβή μας για τη συμβολή μας στο παραγωγικό γίγνεσθαι της χώρας μας.
• Την κοινωνική δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος, ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει
τα κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της εργασίας
που δικαιούνται από τους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει και από
τη διαχρονική συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας.
Συνάδελφοι,
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία
της Πέμπτης, ενώνοντας τη φωνή τους με τους άλλους εργαζόμενους και να
πάρουν μέρος μαζικά στη συγκέντρωση στο ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ AΡΕΩΣ που
πραγματοποιεί η Γ.Σ.Ε.Ε. και η ΑΔΕΔΥ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ-10.30 Π.Μ., ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ&ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
Οι συνάδελφοι της επαρχίας να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις που
οργανώνουν τα Εργατικά κέντρα της περιοχής τους
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Μότσιος

