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 Εµείς οι Απεργοί Εργαζόµενοι και Εργαζόµενες της Εργατικής 
Πρωτοµαγιάς του 2012, έχοντας µαζί µας τους άνεργους, τους 
συνταξιούχους και τη νεολαία µας, στέλνουµε 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. 

 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, που ο 
εφιάλτης του άρχισε να πλανιέται και πάλι πάνω από την 
Ευρώπη και τη χώρα µας, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
ανέδειξε τον Χίτλερ και επέβαλλε το Γ! Ράϊχ. 

 

Τα Συνδικάτα µας αν και προσπαθούν να τα απαξιώσουν και 
να τα αδυνατίσουν, είναι το εµπόδιό τους στην ολοκλήρωση των 
σχεδίων τους τα οποία µε µια φράση είναι ο σύγχρονος εργασιακός 
µεσαίωνας. 

Ενώ είναι γνωστό ότι για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, 
το τεράστιο χρέος και τα ελλείµµατα, δεν ευθύνονται οι µισθοί, οι 
συντάξεις, οι απλοί άνθρωποι του µόχθου και της βιοπάλης, ή τα 
Συνδικάτα, ωστόσο όλοι εµείς στοχοποιούµαστε και από εµάς 
ζητείται να κάνουµε νέες ΘΥΣΙΕΣ και νέες περικοπές µισθών και 
συντάξεων και να υποστούµε φοροεπιδροµές τη στιγµή που οι 
έχοντες συστηµατικά φοροδιαφεύγουν! 

 

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

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

• Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για έναν κόσµο 
δικαιότερο χωρίς φτώχεια, εκµετάλλευση, καταπίεση και 
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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.  

 

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. 

 Ισχυροποίηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και 
σεβασµός µε απόλυτη εφαρµογή των Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας. 

 Σταµάτηµα των απολύσεων. 
 Κατάργηση κάθε νόµου που µετατρέπει την εργασία σε 
σκλαβοπάζαρο. 

 Στοπ σε κάθε πολιτική που καλλιεργεί τον ρατσισµό, τη 
ξενοφοβία και εκκολάπτει «το αυγό του φιδιού». 

 Μια Ελλάδα και µια Ευρώπη µε Κοινωνικές πολιτικές και µε 
επίκεντρο τον άνθρωπο. 

 

Παλεύουµε και Απεργούµε για την αποδέσµευση από τα 
δεσµά των µνηµονίων, για να διασφαλίσουµε και να διευρύνουµε 
τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά µας δικαιώµατα, όπως 
µας αξίζει και δικαιούµαστε! 

 

Σε αυτόν τον αγώνα…. 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! 
 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
 


