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« Το κράτος είμαι εγώ» 

                        ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

  
H οικειοθελής παροχή που ανακοίνωσε ο κ. Αράπογλου δεν υποκαθιστά την 

Κλαδική Σύμβαση. 
Οι Κλαδικές Συμβάσεις των τραπεζοϋπαλλήλων αποτέλεσαν διαχρονικά το 

μέσο διεύρυνσης των δικαιωμάτων μας και το δίχτυ ασφάλειας και αξιοπρέπειας για 
όλους μας. 
 Αυτόν τον κορυφαίο θεσμό που στηρίζεται στο σύνταγμα και εμπεδώνει στην 
πράξη τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών 
θέλουν τώρα να καταργήσουν τραπεζίτες και κυβέρνηση. 
 Ο κ. Αράπογλου, Διοικητής της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας και Πρόεδρος 
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών γίνεται η αιχμή του δόρατος για την καταστροφή 
των δημοκρατικών θεσμών αυθαιρετώντας και υπονομεύοντας τις Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας. 
 Η κυβέρνηση (που διόρισε τον κ. Αράπογλου διοικητή στην ΕΤΕ) σιωπά, 
υπεκφεύγει και κρύβεται αντί να επιβάλλει όπως οφείλει την εφαρμογή του 
Συντάγματος και των Νόμων για τις ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις.  
 Ο ΣΥΕΤΕ αυτές τις κρίσιμες και οριακές στιγμές για το μέλλον της εργασίας και 
των δικαιωμάτων μας, ενωμένα, αποφασιστικά και δυναμικά σε πλήρη 
συντονισμό με την ΟΤΟΕ και την ΓΣΕΕ προχωρά σ΄ένα πολύμορφο και επίμονο 
συνδικαλιστικό και πολιτικό αγώνα για να μην μετατραπούν τα συλλογικά εργασιακά 
μας δικαιώματα σ΄ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι στα χέρια  των τραπεζιτών με την 
ανοχή και την καθοδήγηση της κυβέρνησης. 
 
√ Λέμε ΟΧΙ στην αυθαιρεσία, στην αλαζονεία, στον εμπαιγμό και τον 

αυταρχισμό του κ. Αράπογλου. 
√ Λέμε ΟΧΙ στην κατάργηση της δημοκρατίας, του διαλόγου,  

της διαβούλευσης, του κοινωνικού κράτους. 
√ Λέμε ΝΑΙ στην ρύθμιση, στους κανόνες, στην αξιοπρέπεια  

των εργαζομένων 
√  Λέμε ΝΑΙ στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις που οδηγούν  

στις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας και χτίζουν το δίχτυ ασφάλειας στους 
μισθούς μας, στην εξέλιξή μας, στην εργασία μας. 
 
 
 
 
 
 

                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
                                                                             Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                                                                    Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
 

                                                                     Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ  
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ – ΝΙΚΑΜΕ 


