
Η
φετινή απεργία και διαδήλωση για την Πρωτομα-
γιά είναι μεγάλος σταθμός για όλους τους εργα-
ζόμενους. Είναι το σημείο που θα ενώσουμε τις

φωνές και τις διεκδικήσεις μας, για να κερδίσουμε όλα
όσα παλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στις
μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι υπαναχωρήσεις της κυ-
βέρνησης και οι χιλιάδες "γκρίζες ζώνες", είναι η επιβε-
βαίωση ότι η φετινή πανεργατική απεργία για την Πρω-
τομαγιά μπορεί και πρέπει να γίνει η αφετηρία για να
ξαναβγούμε δυναμικά στο δρόμο.  

Οι δανειστές εκβιάζουν για να «προσφέρουν» χρημα-
τοδότηση και η κυβέρνηση συμβιβάζεται σε κάθε βήμα.
Τα παλιά μνημόνια συνεχίζουν να εφαρμόζονται καθημε-
ρινά και όλες οι υπαναχωρήσεις στο όνομα της «ρευ-
στότητας» οδηγούν σε νέο μνημόνιο μια που οι «θεσμοί»
μιλάνε για χρηματοδοτικό κενό την επόμενη διετία
ύψους 15 δις. 

Ντόπια και ευρωπαϊκά αφεντικά, δίνουν μάχη για να
μην κερδίσουμε τίποτε απο όλα όσα παλεύαμε, για να
μην αλλάξει τίποτε. Θα χρειαστεί η σύγκρουση με
όλους αυτούς που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώ-
νουμε το χρεός που αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της
υλοποίησης των δικών μας αναγκών. Θα χρειαστεί το
εργατικό κίνημα παλεύοντας για αυξήσεις, προσλήψεις
Παιδεία και Υγεία, να επιβάλει «μονομερείς ενέργειες»
όπως τη διαγραφή του χρέους, την κρατικοποίηση των
τραπεζών με εργατικό έλεγχο, για να δούμε ακόμη και
τη στοιχειώδη βελτιωση της ζωής μας. 

Η λίστα Βαρουφάκη αποτυπώνει όλους τους συμβι-
βασμούς με τους δανειστές. Οι ιδιωτικοποιήσεις που εί-
ναι σε εξέλιξη, σε ΟΛΠ, ΟΣΕ, αεροδρόμια θα ολοκληρω-
θούν και θα γίνουν και άλλες. Οι περικοπές σε Παιδεία
και Υγεία συνεχίζονται. Οι προσλήψεις που είναι ανα-
γκαίες για να μην καταρρεύσουν τα νοσοκομεία και τα
σχολεία θα γίνουν με βάση τον σχεδιασμό του Σαμαρά
και όχι με βάση τις ανάγκες μας. Οι αυξήσεις στους μι-

σθούς και τις συντάξεις, μεταφέρονται για το μέλλον. Η
επιστροφή των απολυμένων στις δουλειές τους γίνεται
με καθυστερήσεις, και απαράδεκτους συμβιβασμούς. 

Δεν βάζουμε τις διεκδικήσεις μας «στο ψυγείο». Το
εργατικό κίνημα έχει την δύναμη, έριξε  την κυβέρνηση
τον Σαμαραβενιζέλων και έκανε συντρίμια τα κομματά
τους, επιβάλει αντιφασιστικές απεργίες όπως στις 20
Απρίλη, θα επιβάλει και τις δικές του λύσεις εδώ και τώ-
ρα. Με αφετηρία την Πρωτομαγιά θα ξαναβγεί μαζικά
στους δρόμους διεκδικώντας ότι θα ξηλώσουμε άμεσα
όλη την πολιτική των μνημονίων και δεν θα επιτρέψουμε
την υλοποίηση νέων. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να ξα-
ναγυρίσουν όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους, χω-
ρίς «ναι μεν αλλά». Να ξανανοίξουν οι δομές οι υπηρε-
σίες, τα νοσοκομεία και τα σχολεία που έκλεισαν. Να
ξανανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια. Να κερδίσουμε πί-
σω μισθούς, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις.

Ενδιάμεσος απεργιακός σταθμός είναι η διαδήλωση
στις 20 Απρίλη στο Κορυδαλλό την ημέρα που ξεκινάει
η δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Ηδη η ΑΔΕ-
ΔΥ, το ΕΚΠ και δεκάδες σωματεία καλούν σε στάση ερ-
γασίας 7.30πμ έως 11.30πμ και συμμετοχή στο συλλα-
λητήριο στις 20 Απρίλη στις 8πμ στον Κορυδαλλό στο
γήπεδο της Προοδευτικής. Και όλοι μαζί ντόπιοι και με-
τανάστες συνεχίζουμε στην απεργία της Πρωτομαγιάς,
για να κάνουμε πράξη το σύνθημα “εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι”. 

Οργανώνουμε τη συμμετοχή των εργαζόμενων στην
Πρωτομαγιά ενάντια στη συνέχιση των μνημονιακών πο-
λιτικών για να κερδίσουμε όλα όσα μας λεηλάτησαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις. Παίρνουμε την πρωτοβου-
λία για να οργανώσουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις, πε-
ριοδείες και εξορμήσεις, συνελεύσεις σε όλους τους
χώρους δουλειάς για την Πρωτομαγιά. Καλούμε σε
απεργιακή προσυγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μάη
στις 10πμ στο Μουσείο. 
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Kαμιά ιδιωτικοποίηση - λεφτά για Παιδεία, Υγεία, προσλήψεις

Να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι - αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
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