
 

ΕΜΠΡΟΣ! ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΑΗ 

Την πρώτη Μαΐου είναι  η μέρα διεκδίκησης των εργατών. Τον Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα 

στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.  

 Σήμερα οι εθελόδουλες  «ευρωπαϊκές» πολιτικές κατέστησαν και πάλι επίκαιρα τα ίδια αιτήματα. Καταστρατηγούνται τα 

ωράρια, περικόπτονται δραματικά οι μισθοί, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα λεηλατούνται, ενώ αυξάνεται η 

ανεργία. Κι όλα αυτά για ένα «καλύτερο» ευρωπαϊκό μέλλον. Όλη αυτή την κοινωνική αξιοπρέπεια, που κατακτήθηκε με 

πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες του παρελθόντος, θέλουν να την καταρακώσουν εν μια νυκτί . «Είναι μονόδρομος» 

μας λένε. Με πρόσχημα τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, μας έχουν οδηγήσει σε κοινωνική χρεοκοπία με οδυνηρές 

συνέπειες για την εργατική και λαϊκή οικογένεια. Και δε λένε να σταματήσουν! 

Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Είναι κρίση που οφείλεται στις αντιφάσεις και τις αδυναμίες του 

καπιταλιστικού συστήματος. Το κεφάλαιο δεν θέλει να το παραδεχτεί αλλά και θέλει να διατηρήσει και, γιατί όχι, να 

αυξήσει την κερδοφορία του. 

Πρέπει να τους σταματήσουμε πριν μας εξαθλιώσουν. Εμείς θα βάλουμε τέλος σε αυτή την άπληστη και «δολοφονική» 

πολιτική τους. Χρειάζεται σε αυτή την κρίσιμη στιγμή όλοι μας να συμβάλουμε , ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να 

οργανωθεί ένα παλλαϊκό μέτωπο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εργασία, των 

εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Η μαζικοποίηση των κινημάτων και των 

σωματείων είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος. 

Βασικά αίτημα μας είναι: 

• Η απαλλαγή μας από τους θεσμούς που εκπροσωπούν τους δανειστές (Ε.Ε, ΔΝΤ και ΕΚΤ) 

• η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της δανειακής σύμβασης 

• διαγραφή του χρέους και των δεσμεύσεων που έχουν επιβάλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η τρόικα-

«θεσμοί» 

• η υπεράσπιση και επαναφορά των εργατικών κατακτήσεων   

• η ακύρωση κάθε ιδιωτικοποίησης-ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας 

 

Το κίνημα των προηγούμενων χρόνων οριοθέτησε πολλές  από τις  ευνοϊκές ρυθμίσεις, που υπόσχεται να πάρει η νέα 

κυβέρνηση. Όμως πολλά από τα αιτήματα μας παραμένουν ανεκπλήρωτα, ενώ όσα επίκεινται προς εκπλήρωση δεν είναι 

σίγουρη η τελική μορφή που θα πάρουν. Όσο υπάρχουν οι «θεσμοί» που παρεμβαίνουν, είμαστε αναγκασμένοι  να 

διεκδικούμε με σθένος κάθε δικαίωμα μας.  

Έτσι και στο νέο μετεκλογικό πολιτικό τοπίο, οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και να ξαναβγούμε 

στους δρόμους δυναμικά, μέχρι να ξεκαθαρίσει  και το τελευταίο «μνημονιακό καρκίνωμα».  

Η Πρωτομαγιά του 2015 μπορεί να αποτελέσει μια νέα αφετηρία, για μια άλλη πορεία στη χώρα με την ενίσχυση των 

εργατικών αγώνων. Το οφείλουμε σε όσους έδωσαν τη ζωή τους στους αγώνες, αλλά και στις επόμενες γενιές.  

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε δυναμικά τις εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις  για την εργατική πρωτομαγιά. 

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 

 μόνο Ρήξη και Ανατροπή.  
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