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συνδικαλιστική συλλογικότητα σας καλεί να δώσετε το «παρών»
στα απεργιακά συλλαλητήρια που θα γίνουν πανελλαδικά για την
Εργατική Πρωτομαγιά, Κυριακή 1η του Μάη 2022 | Στην Αθήνα,
11πμ., στα Προπύλαια, και στην ενωτική αγωνιστική πορεία προς
τη Βουλή

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022
ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και αγώνα της
Εργατικής Τάξης που παλεύει, σε όλη την ιστορική της διαδρομή,
για να σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης, να απαλείψει τις
κοινωνικές ανισότητες, να διατηρήσει και να διευρύνει
κατακτήσεις και δικαιώματα. Οι εργάτες/τριες στο Σικάγο το
1886 έδωσαν μια από τις πιο σκληρές μάχες διεκδικώντας 8 ώρες
δουλειά, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ελεύθερο χρόνο και βελτίωση των
συνθηκών εργασίας. Σήμερα, 136 χρόνια μετά, οι εργαζόμενοι/ες
ζουν τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου,
που θέλει να πάρει την ιστορική ρεβάνς, και να τους/τις
επαναφέρει στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει ακάθεκτη την εφαρμογή των
αντεργατικών της πολιτικών και την εγκληματική διαχείριση της
πανδημίας με τους χιλιάδες νεκρούς συμπολίτες μας και τα
εκατομμύρια κρούσματα, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, οι
κοινωνικοπρονοιακές υποδομές απαξιώνονται και καταρρέουν
εξαιτίας της έλλειψης μόνιμων προσλήψεων και της μείωσης
κρατικής χρηματοδότησης προς όφελος των ιδιωτών, ενώ το

ξεπούλημα δημόσιων αγαθών, δημόσιων χώρων αλλά και η
καταστροφή του περιβάλλοντος καλά κρατούν προς όφελος της
«ανάπτυξης» των ολίγων. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει σε
εφαρμογή το νόμο Χατζηδάκη, που πλήττει βάναυσα τα εργασιακά
και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, καθώς και το νόμο
ιδιωτικοποίησης του ΕΦΚΑ, με τον οποίο ξεπουλάει την ακίνητη
περιουσία του, αφού παρέδωσε πρώτα την επικουρική ασφάλιση και
τις εισφορές μας στους ιδιώτες και στον τζόγο. Στην ίδια
κατεύθυνση, της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των επιχειρήσεων
και του κεφαλαίου, και ο πρόσφατος νόμος ιδιωτικοποίησης του
ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου λεηλατούνται τα αποθεματικά των
εργαζομένων που προορίζονται για στεγαστική πολιτική,
ξεπουλιέται η ακίνητη περιουσία του, ποινικοποιείται η ανεργία
και τιμωρούνται και διαγράφονται από τα Μητρώα ΟΑΕΔ και το
επίδομα οι άνεργοι/ες που θα αρνηθούν τρεις φορές θέσεις που
θα τους προσφέρει ο Οργανισμός.
Η επισιτιστική κρίση είναι εδώ και η κυβέρνηση μοιράζει
ψίχουλα στους εργαζομένους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους
και το λαό σαν «φάρμακο» στην ακρίβεια, που έχει πιάσει
στρατόσφαιρα και κατατρώει τα εναπομείναντα εισοδήματά τους,
βυθίζοντάς τους στην ανέχεια και την ενεργειακή φτώχεια: το
ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καύσιμα, το ψωμί και βασικά είδη
διαβίωσης μετατρέπονται σε είδη πολυτελείας. Την ίδια ώρα, οι
μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους,
ενισχύουν την κερδοσκοπία τους ενώ η κυβέρνηση τους
παρακολουθεί υποσχόμενη «έλεγχο» και «τιμωρία» των υπευθύνων
με… τουφεκιές.
Συνάδελφισσες, συνάδελφοι
Η αύξηση του 1,66 ευρώ την ημέρα στον κατώτατο μισθό αποτελεί
πρόκληση για κάθε εργατική – λαϊκή οικογένεια που στενάζει
καθημερινά, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στο κύμα ακρίβειας και
συνολικά στις ανάγκες της. Ο νέος κατώτατος μισθός είναι όχι
μόνο κάτω από το μισθό που είχαν οι εργαζόμενοι πριν από 13
χρόνια αλλά και από τους ρυθμούς αύξησης του πληθωρισμού που
λεηλατεί το λαϊκό εισόδημα.

Για τους/τις εργαζομένους/ες είναι ξεκάθαρο ότι οι σημερινές
συνθήκες ακραίας ακρίβειας και ασύδοτης κερδοσκοπίας του
κεφαλαίου, ενεργειακής φτώχειας, υψηλού ποσοστού ανεργίας, οι
μειωμένοι μισθοί, συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα είναι
αποτέλεσμα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής της
κυβέρνησης της ΝΔ, που υπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων και
συνεχίζει τις μνημονιακές πολιτικές όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων. Η κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες είναι,
παράλληλα, συνέπεια της δημιουργίας του «επιτελικού κράτους»
από την κυβέρνηση, καθώς επίσης και της πολιτικής που
γιγαντώνει τις εξοπλιστικές δαπάνες και τις φοροαπαλλαγές των
επιχειρήσεων και του κεφαλαίου.
Η κυβέρνηση της ΝΔ εμπλέκει ενεργά τη χώρα μας στον πόλεμο
στην Ουκρανία και τους ευρύτερους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, αποστέλλοντας όπλα, παραχωρώντας τις Βάσεις που
βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος για τις πολεμικές επιχειρήσεις
του ΝΑΤΟ και αγοράζοντας αεροπλάνα και νέα οπλικά συστήματα,
εξελίξεις που θέτουν στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου τη χώρα
μας και το λαό.
Το «επιτελικό κράτος» και η αντιλαϊκή, ακραία νεοφιλελεύθερη
εφαρμοζόμενη πολιτική, που περιλαμβάνει μόνο στήριξη του
κεφαλαίου και της εργοδοσίας, δεν μπορεί να μείνει χωρίς
απάντηση.

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑΣ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ
Το δίκιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού είναι
πάνω απ’ όλα! Και θα τα υπερασπιστούμε. Είμαστε βέβαιοι ότι
υπάρχουν οι δυνατότητες! Να εργαζόμαστε όλοι και όλες και να
εργαζόμαστε λιγότερο. Να μην καρπώνεται τη δουλειά μας το
κεφάλαιο και να μην διαλύει τη σταθερή εργασία.
Τώρα είναι η ανάγκη να δυναμώσουν η συνδικαλιστική οργάνωση
στους χώρους δουλειάς, η ταξική ενότητα και η αλληλεγγύη των
εργαζομένων, να βγουν μπροστά οι διεκδικήσεις μας. Να χτίσουμε

μέτωπο ενάντια στον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό, που
επιχειρεί να διαβρώσει την έννοια του συνδικαλισμού, να
καθηλώσει τις αντιδράσεις μας. Η ηγεσία της ΓΣΕΕ δε θέλει και
δε μπορεί να οργανώσει την αντίσταση της εργατικής τάξης.
Δίνει καιρό τώρα διαπιστευτήρια υποταγής στο ΣΕΒ, την
εργοδοσία και την κυβερνητική πολιτική. Δεν έβγαλε άχνα για
την υγειονομική κρίση, για τη διεύρυνση της φτώχειας, για τις
αυξήσεις-κοροϊδία της ΝΔ.
Ο φετινός γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να
αποτελέσει την απαρχή για μια μεγάλη κινητοποίηση, για ένα
συντονισμένο, οργανωμένο και διαρκή αγώνα των εργαζομένων και
του λαού, που θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα για να
ανατρέψουμε την αντεργατική πολιτική. Οφείλουμε να σηκώσουμε
τον πήχη των απαιτήσεων μας και να περάσουμε στην αντεπίθεση,
διεκδικώντας:
Να πάνε αυτή τη φορά τα πράγματα αλλιώς. Γιατί μόνο έτσι
μπορούμε ν’ αντιμετωπίσουμε την οργανωμένη επίθεση που
δεχόμαστε. Γιατί μόνο έτσι θα πάρουμε πίσω όσα μας πήραν με τα
μνημόνια και θα επιβάλλουμε τις εργατικές ανάγκες της εποχής
μας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το λέμε ξεκάθαρα! Δυνατοί είμαστε όταν είμαστε ενωμένοι
απέναντι στους εργοδότες, απέναντι στις πολιτικές του
κεφαλαίου. Όταν μαχητικά κι αποφασιστικά υπερασπιζόμαστε τα
δικαιώματά μας και τις ιστορικές μας κατακτήσεις.
Η Πρωτοβουλία για μια ανεξάρτητη αγωνιστική εργατική
συνδικαλιστική συλλογικότητα σας καλεί να δώσετε το «παρών»
στα απεργιακά συλλαλητήρια για την Εργατική Πρωτομαγιά,
Κυριακή 1η του Μάη 2022, για να απαιτήσουμε:
• Αυξήσεις στους μισθούς, στα μεροκάματα, στις συντάξεις και
στα κοινωνικά επιδόματα. Συλλογικές Συμβάσεις για όλους και
όλες!

• Εδώ και τώρα δραστική μείωση του χρόνου εργασίας. Τον 21ο
αιώνα είναι ώριμο και δυνατό η δικιά μας Πρωτομαγιά να
διεκδικήσει 5νθήμερο – 6ωρο – 30ώρο. για να αντιμετωπιστεί η
ανεργία και η μετανάστευση των νέων και για να ωφεληθούν και
οι εργαζόμενοι από την αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας.
• Επίδομα ανεργίας τώρα για όλους τους ανέργους χωρίς
προϋποθέσεις.
• Άμεση έκτακτη φορολόγηση των κερδών και του μεγάλου πλούτου
και να διατεθούν για κοινωνικές παροχές.
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής
κατανάλωσης. Δραστική μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο
και στην ηλεκτρική ενέργεια. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα
εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά. Κατάργηση του χρηματιστηρίου της
ενέργειας, επαναφορά της δημόσιας ιδιοκτησίας στις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, να μην κοπεί καμία παροχή. Μέτρα
για το δικαίωμα στη στέγη (πλαφόν στα ενοίκια, προστασία από
πλειστηριασμούς)
• Να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν ο αντεργατικός νόμος
Χατζηδάκη, οι αντιασφαλιστικοί νόμοι ιδιωτικοποίησης της
επικουρικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ, καθώς και ο νόμος
ιδιωτικοποίησης του ΟΑΕΔ.
• Αυξήσεις των δημοσίων δαπανών για την υγεία, μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μετατροπή όλων των συμβάσεων σε
αορίστου χρόνου. Άμεση επιστροφή των ανεμβολίαστων εργαζομένων
στην εργασία. Καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση και διάλυση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δομών του.
• Πόρους για κοινωνικές δαπάνες κι όχι για πολεμικούς
εξοπλισμούς. Να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο τα κοινωνικά
αγαθά της Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας, της Ασφάλισης,
του Νερού, του Ρεύματος και των Συγκοινωνιών. Όχι στη
συρρίκνωση και εμπορευματοποίησή τους, Όχι στην εκποίηση της

δημόσιας περιουσίας και στην τσιμεντοποίηση των ελεύθερων
χώρων.
• Άμεσο σταμάτημα του πολέμου στην Ουκρανία και της εμπλοκής
της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Να
κλείσουν τώρα οι βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας.
Όλοι/ες στις συγκεντρώσεις πανελλαδικά, την Κυριακή 1η του
Μάη. Στην Αθήνα, 11πμ., στα Προπύλαια, και στην ενωτική
αγωνιστική πορεία προς τη Βουλή.
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