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1
η
 ΜΑΗ 2018 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ! 

 
Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης που πάει χέρι-χέρι με την καταστολή 

και τη συμμετοχή στα βρώμικα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει μπροστά σε σύνθετες εξελίξεις  

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάταια προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που 

έχει λέγοντας ότι η χώρα μας δεν συμμετέχει στη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία 

που εξαπέλυσαν πριν κάποιες μέρες ΗΠΑ- Βρετανία- Γαλλία.  

Την ίδια στιγμή βάζει την υπογραφή της στις σχετικές ανακοινώσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ που 

εγκρίνουν την επίθεση. Έχει δώσει γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές, επεκτείνει τις 

νατοϊκές βάσεις από όπου φεύγουν οι πύραυλοι, στέλνει στρατό έξω από τα σύνορα, 

υπογράφει στρατιωτικές συμφωνίες με το Ισραήλ που σφαγιάζει τον παλαιστινιακό λαό. Έχει 

φέρει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο στο όνομα της ασφάλειας και της σταθερότητας και την ίδια 

στιγμή αυξάνεται η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα.  

 

Είναι τέτοιο το σθένος της «αριστερής» Κυβέρνησης να ξεπλύνει τις ΗΠΑ και τον 

ιμπεριαλισμό, που δεν διστάζει να χτυπάει με τα ΜΑΤ τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις και 

να στέλνει στο νοσοκομείο και στα δικαστήρια νέους φοιτητές και εργαζόμενους για να 

προστατεύσει το άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν. Όπως επίσης λίγες μέρες πριν δεν δίστασε 

να τιμωρήσει έλληνα φαντάρο επειδή μίλησε σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο. 

 

Όποιες προφάσεις κι αν βρουν, η πραγματική αιτία των πολεμικών επεμβάσεων και των 

γενικότερων ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μεταξύ ισχυρών κρατών 

και ιμπεριαλιστικών οργανισμών είναι ο έλεγχος και το μοίρασμα των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και οι δρόμοι μεταφοράς τους. Από εκεί επιδιώκει να 

κερδίσει και η αστική τάξη της  χώρας μας για αυτό και η Κυβέρνηση παίρνει ενεργά μέρος 

σε όλα αυτά. 
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Συνάδελφοι, 

Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης που 

τσακίζει τους εργαζόμενους καθημερινά. Την ίδια στιγμή που μιλάει για έξοδο από τα 

μνημόνια, ετοιμάζεται να ψηφίσει τα 88 προαπαιτούμενα της 4
ης

 αξιολόγησης.  

Παράλληλα, είναι σε ισχύ όλα τα προηγούμενα μέτρα που έχει ψηφίσει και αυτά που θα 

εφαρμοστούν το αμέσως επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης της απελευθέρωσης 

κατασχέσεων και πλειστηριασμών για χρέη στο δημόσιο ακόμα και για 500 ευρώ που 

ξεκινάει την 1
η
 Μάη! 

 

Στον κλάδο μας η κατάσταση για τους εργαζόμενους παραμένει η ίδια και χειρότερη. 

Στις τράπεζες οι απολύσεις, η απλήρωτη εργασία και η εντατικοποίηση συνεχίζονται. Στις 

εταιρείες εργαζόμενοι των 500 ευρώ με συμβάσεις ακόμα κι ενός μήνα, χωρίς Συλλογική 

Σύμβαση και συγκροτημένα δικαιώματα. 

 Αυτά είναι μόνο λίγα από τα προβλήματα που συνθέτουν την καθημερινότητα των 

εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν απέναντι τους μόνο τους τραπεζίτες, τους 

μεγαλοεργοδότες και την Κυβερνητική πολιτική αλλά και τις ξεπουλημένες συνδικαλιστικές 

ηγεσίες του κλάδου που συγκαλυμμένα και μη στηρίζουν τα σχέδια των τραπεζιτών και 

υπονομεύουν κάθε διεκδίκηση των εργαζομένων.  

Στην ίδια κατεύθυνση, μόλις πριν λίγες μέρες η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ συμφώνησε στα 

κρυφά με τους εργοδότες να υπογράψει για άλλη μια χρονιά το πάγωμα των μισθών 

νομιμοποιώντας τον κατώτατο μισθό στα 586 ευρώ μικτά και 511 ευρώ για όσους είναι 

κάτω των 25 ετών.  

 

Συνάδελφοι,  

Μόνο ο οργανωμένος ταξικός αγώνας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

δουλειά και ζωή με δικαιώματα. 

Το κλαδικό σωματείο δίνει καθημερινά τη μάχη στους τόπους δουλειάς για συλλογικές 

συμβάσεις με δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, ενάντια στη 

φοροληστεία και τους πλειστηριασμούς, για την παιδεία και την υγεία των εργαζομένων. 

 

Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά και όσους θυσιάστηκαν στη πάλη για ζωή και 

δουλειά με δικαιώματα, για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά, 

δίνοντας συνέχεια στον ταξικό αγώνα μέχρι τη τελική νίκη των λαών. 

 

ΖΗΤΩ Η 1
η
 ΜΑΗ 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΜΕ, ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  
(ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 9:30 ΟΜΟΝΟΙΑ) 

 

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 


