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                                  Με τους αγώνες γράφουμε ιστορία 

 

Αιώνες ζωής μετρούν οι αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον 

κόσμο. Το 8ωρο, οι Συλλογικές Συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η 

άδεια μητρότητας, η κανονική άδεια, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, όλα 

τα δικαιώματα και συνολικά το εργατικό δίκαιο, δεν χαρίστηκαν. 

Κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με θυσίες και αίμα, μέσα από μια 

μακριά διαδρομή του Εργατικού Κινήματος. 

Εκατό τριάντα χρόνια μετά το Σικάγο στην Ελλάδα του 2016, οι 

εργαζόμενοι ζουν τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του 

κεφαλαίου, που θέλει να πάρει την ιστορική ρεβάνς, να μηδενίσει το 

κοντέρ των κατακτήσεων και να επαναφέρει τους εργαζόμενους στον 

εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα.  

Ο καπιταλισμός, με την άγρια λιτότητα και φορολεηλασία, τις 

περικοπές των κοινωνικών δαπανών, την κατεδάφιση της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τις ομαδικές απολύσεις και την ανεργία, με ή χωρίς το μανδύα 

των μνημονίων, χτίζει τη γη της επαγγελίας για το κεφάλαιο και ανοίγει 

τις πύλες της κόλασης για τους εργαζόμενους. 

Εδώ και έξι χρόνια οι Κυβερνήσεις των μνημονίων και η 

Τρόικα  ξεζουμίζουν το λαό και τους εργαζόμενους. Σαρώνουν ό,τι έχει 

απομείνει από το Κοινωνικό Κράτος, την Υγεία, την Παιδεία, την 

Κοινωνική Ασφάλιση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταστρέφουν κάθε 

ίχνος παραγωγικού ιστού, πισωγυρίζουν την οικονομική και κοινωνική 

ζωή της χώρας. 

Αυτές τις ημέρες, η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. σχεδιάζει να 

δώσει το τελειωτικό μνημονιακό χτύπημα στις συντάξεις και συνολικά στο 

Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, μετατρέποντας τις 

συντάξεις σε βοηθήματα. 

Με τη νέα φορολογική επιδρομή, οδηγεί στη φτωχοποίηση και στην 

καταστροφή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, μικρομεσαίους 

επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ενώ ετοιμάζει νέα 

μέτρα στα εργασιακά, με κυρία αιχμή τις ομαδικές απολύσεις και τον 

περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και της δυνατότητας κήρυξης 

απεργίας. 

Η Κυριακή 8 Μάϊου 2016, είναι ημέρα απεργίας για εκατοντάδες 

χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο, καθώς η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 



ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

μεγαλοκαταστηματαρχών, για κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. 

Διακαής πόθος, βέβαια, συνολικά του κεφαλαίου και της εργοδοσίας ήταν 

και είναι να καταργήσει ένα από τα τελευταία εργατικά δικαιώματα του 

προηγούμενου αιώνα. 

Εμείς, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καλούμαστε να σηκώσουμε 

ψηλά το κεφάλι, να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, να σταματήσουμε 

την καταστροφή στην οποία μας οδηγούν για να πολλαπλασιάσουν  τα 

κέρδη των τραπεζιτών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, να ανατρέψουμε τις 

αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του ΔΝΤ και του κεφαλαίου. 

Το μήνυμα της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι οι 

εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός δεν αντέχουν άλλες θυσίες. Το σύνθημα 

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» είναι επίκαιρο, αναγκαίο και εφικτό. 

  

 

Τέρμα στις θυσίες των εργαζομένων 

 

ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 

 

Να ανατρέψουμε τις αντεργατικές πολιτικές της λιτότητας 

 

 

Όλες και όλοι  

 

την Κυριακή, 8 Μάη 2016  

 

 

 στα συλλαλητήρια της Εργατικής Πρωτομαγιάς  

 στη Συγκέντρωση στις 10:00πμ, στην Πλατεία 

Κλαυθμώνος και στην πορεία προς τη Βουλή. 

 




