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 Εµείς οι Απεργοί Εργαζόµενοι και Εργαζόµενες σε ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα, µαζί µε τα 2 εκατοµµύρια ανέργων, τους 
συνταξιούχους και τη νεολαία µας που αγωνιά για το µέλλον το 
δικό της και του τόπου, στέλνουµε, σήµερα 1η Μάη του 2013, ένα 
ξεκάθαρο και ηχηρό µήνυµα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ : 

� Στις µονόπλευρες πολιτικές λιτότητας που εκφράζονται µε 
συνεχείς περικοπές µισθών/ηµεροµισθίων και συντάξεων, µε 
απολύσεις, ανεργία και µαύρη εργασία. 

� Στην άδικη και µονοµερή φοροµπηχτική πολιτική που 
εξαθλιώνει και οδηγεί στην απόγνωση και την υπερχρέωση 
τα νοικοκυριά µας. 

� Στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υποβαθµίζουν τη ζωή 
µας, διαλύουν την κοινωνική συνοχή, γκρεµίζουν το 
Κοινωνικό κράτος, παραδίδουν την περιουσία του Ελληνικού 
λαού στο ντόπια και ξένα οικονοµικά συµφέροντα. 

� Στον ρατσισµό, τη ξενοφοβία και τον φασισµό, φαινόµενα τα 
οποία εντείνονται στην χώρα µας. Η κορύφωση του 
δράµατος έγινε γνωστή για µια ακόµα φορά µε τα γεγονότα 
της Μανωλάδας, ενώ η ιδεολογία και η δράση της Χρυσής 
Αυγής νοµιµοποιεί τις γκακτσερικές – δολοφονικές 
συµπεριφορές αδίστακτων εργοδοτών. 

 

Ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ευηµερία, δικαιοσύνη, 
∆ηµοκρατία, ισονοµία δεν υπάρχει. 

Εργαζόµενοι και Συνδικάτα θα εντείνουµε τους Αγώνες µας, 
θα συντονίσουµε τις δράσεις µας, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε 
τις προϋποθέσεις της οικοδόµησης µιας κοινωνίας από τον 
άνθρωπο για τον άνθρωπο. 

Ο δρόµος του Αγώνα είναι µακρύς και δύσκολος. Οι 
ανατροπές δεν γίνονται µε µιας. Προϋποθέσεις για τη νίκη είναι, να 
µη σκύβουµε το κεφάλι, να µη χάνουµε την ενότητά µας, τη 
συνοχή και την αλληλεγγύη, να µη γινόµαστε θύµατα του 
κοινωνικού αυτοµατισµού που µεθοδευµένα εφαρµόζουν. 
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Ο Αγώνας θα είναι νικηφόρος όταν τον πιστέψουµε. Όταν 
δώσουµε αποφασιστικά και ενωµένοι τους Αγώνες, όπως έκαναν οι 
εργάτες του Σικάγο και οι εργάτες της Αθήνας τη 1η Μάη 1893 και 
κατέκτησαν το 8ωρο και την Κυριακάτικη αργία. 

Εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, µικροµεσαίοι επαγγελµατίες 
οφείλουµε να είµαστε ένα, να είµαστε γροθιά. Όλοι εµείς, 
ανεξάρτητα αν είµαστε του δηµόσιου, του ιδιωτικού τοµέα ή των 
∆ΕΚΟ και τραπεζών, είµαστε τα θύµατα της βάρβαρης θατσερικής, 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής Τροϊκανών και κυβέρνησης που 
µακελεύουν τη ζωή µας και τη χώρα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
∆ΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ! 

Είναι γνωστό ότι για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το 
τεράστιο χρέος και τα ελλείµµατα, δεν ευθύνονται οι µισθοί µας, οι 
συντάξεις και οι απλοί άνθρωποι του µόχθου και της βιοπάλης. 
Πολύ περισσότερο δεν ευθύνονται τα Συνδικάτα µας που 
διεκδικούν και απαιτούν εργασία µε δικαιώµατα. Ωστόσο, όλοι 
εµείς στοχοποιούµαστε και από εµάς ζητείται να κάνουµε νέες 
ΘΥΣΙΕΣ µε συνεχείς περικοπές µισθών και συντάξεων και να 
υποστούµε φοροεπιδροµές, τη στιγµή που οι έχοντες συστηµατικά 
φοροδιαφεύγουν και µεγαλώνουν τα πλούτη τους! 

 

Μέσα από την Πρωτοµαγιάτικη σηµερινή Απεργιακή µας 
συγκέντρωση, ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι: 

• Εργαζόµενοι και Συνδικάτα είµαστε µια γροθιά και µε σαφή 
ταξικό προσανατολισµό συνεχίζουµε τους Αγώνες µας µε 
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΗ και ΣΥΝΕΠΕΙΑ. 

• Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για έναν κόσµο 
δικαιότερο χωρίς φτώχεια, εκµετάλλευση, καταπίεση και 
εξαθλίωση. Για ένα κόσµο ισότητας, ευηµερίας, αλληλεγγύης 
και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• ∆εν υποκύπτουµε και δεν σκύβουµε το κεφάλι, στις 
απαιτήσεις των Τροϊκανών, των τοκογλύφων δανειστών, των 
τραπεζιτών και των οικονοµικών συµφερόντων, ντόπιων και 
ξένων. 

• ∆εν θυσιάζουµε το δικαίωµα της κυριακάτικης αργίας στο 
βωµό του κέρδους των µεγάλων εµπορικών αλυσίδων. 

• ∆εν τους επιτρέπουµε στους µακελλάρηδες της τρόϊκα να 
κάνουν τη χώρα µας µια Μανωλάδα για Έλληνες και 
αλλοδαπούς εργαζόµενους. 
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Εργαζόµενοι, Άνεργοι, Νέοι και Συνταξιούχοι, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
� Ανάπτυξη µε δίκαιη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου και 

άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας. 
� Εργασία µε δικαιώµατα, αξιοπρέπεια και µε προστασία των 

εργαζοµένων από την εργοδοτική αυθαιρεσία. 
� Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπογραφή ΕΓΣΣΕ, κλαδικών 

και επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. 
� Σταµάτηµα των απολύσεων. 
� Κατάργηση κάθε νόµου που µετατρέπει την εργασία σε 

σκλαβοπάζαρο. 
� Σταµάτηµα των πολιτικών που καλλιεργούν τον ρατσισµό, τη 

ξενοφοβία και εκκολάπτουν τις νεοφασιστικές αντιλήψεις. 
� Μια Ελλάδα και µια Ευρώπη µε Κοινωνικές πολιτικές και µε 

επίκεντρο τον άνθρωπο. 
 

Παλεύουµε και Απεργούµε: 
για την αποδέσµευση από τα δεσµά των µνηµονίων και των 

δανεικών συµβάσεων που υποθηκεύουν το µέλλον µας,  
για να διασφαλίσουµε και να διευρύνουµε τα εργασιακά, 

ασφαλιστικά και κοινωνικά µας δικαιώµατα, όπως µας αξίζει και 
όπως τα δικαιούµαστε! 

 

Σε αυτόν τον αγώνα…. 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! 
 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
 


