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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ - 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
 
Συνάδελφοι / σες, 

Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 6 

Απρίλη και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11πμ στο 

Σύνταγμα. Διεκδικούμε το δικαίωμά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια. Με μισθούς που να 

καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας, όπως ορίζουν οι επιστημονικές και παραγωγικές 

δυνατότητες της εποχής μας και όχι μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Εδώ και ένα μήνα, παρακολουθούμε τις συζητήσεις στα ΜΜΕ για την επερχόμενη 

ακρίβεια στην ενέργεια και σε άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης και την απόπειρα σύνδεσής 

της με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, ήδη από το τέλος του 2021 

είδαμε τις εξωφρενικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού 

αερίου και του πετρελαίου. Ο πόλεμος επιτείνει αυτή την κατάσταση. Η θέρμανση για 

αρκετούς εργαζόμενους έχει γίνει πολυτέλεια. 

Τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, με το πρόσχημα της 

«πράσινης ανάπτυξης», προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την 

απολιγνιτοποίηση αλλά και στη μετατροπή της ενέργειας, ενός αγαθού πρώτης ανάγκης, 

σε χρηματιστηριακό προϊόν. Απότοκο αυτών των αποφάσεων ήταν η σταδιακή αύξηση 

των τιμών στην ενέργεια, που με τη σειρά τους συμπαρασύρουν τις τιμές όλων των 

προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης. 

Τα μέτρα ψίχουλα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σαν αντιστάθμισμα στο κύμα 

ακρίβειας δεν είναι αρκετά ούτε καν για να ανακουφίσουν την ακραία φτώχεια. Τα 

παραπάνω έρχονται να προστεθούν στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας των 

20.000 κρουσμάτων και των 50 νεκρών τη μέρα, χωρίς κανένα μέτρο ενίσχυσης του 

δημόσιου συστήματος υγείας και στο χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων με την 

κατάργηση του 8ώρου, το φακέλωμα της συνδικαλιστικής δράσης και την προσπάθεια 

απαγόρευσης των απεργιών. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ενέχει τον κίνδυνο μιας διευρυμένης πολεμικής 

σύρραξης και ενισχύει την ενεργειακή κρίση σε όλη την Ευρώπη. Η όξυνση των 

ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστικών στρατοπέδων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ρωσίας-

Κίνας, που εκφράζεται εδώ και ένα μήνα με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, συνθλίβει τον ουκρανικό λαό στη μέγγενη ξένων για τα συμφέροντά του 
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ανταγωνισμών, αναδεικνύοντας συγχρόνως τους κινδύνους που έρχονται μαζί με τις 

επιδιώξεις των αστικών τάξεων για γεωστρατηγική αναβάθμιση. Σε αυτή τη σύγκρουση, 

η κυβέρνηση της ΝΔ διαλέγει να εμπλέξει το λαό μας βαθύτερα στους σχεδιασμούς 

αυτούς για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, μετατρέποντας τη χώρα μας σε θύτη και με 

κίνδυνο να μετατραπεί ο ίδιος ο λαός μας σε θύμα. 

Ο λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα να διαλέξει σφαγέα. Η μόνη σωστή 

πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που συντάσσεται με το συμφέρον των λαών να 

ζουν ειρηνικά, ασφαλείς και με αξιοπρέπεια.  

Η απεργία στις 6 Απρίλη να δώσει ηχηρό μήνυμα ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω 

από όσα δικαιούμαστε. Δε δεχόμαστε να πληρώνουμε άλλο για τα κέρδη όσων 

μας ματώνουν σε καιρό «ιμπεριαλιστικής ειρήνης» ή «ιμπεριαλιστικού πολέμου». 

Ο εχθρός είναι πάντα ο ίδιος. 

 

Απαιτούμε: 

 Απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο. Κανένας Έλληνας στρατιώτης έξω από τα 

σύνορα. Όχι στην αποστολή πολεμικού υλικού. Να μην χρησιμοποιηθούν υποδομές από 

ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι Αμερικανο – 

ΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας. 

 Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση 

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και 

ηλεκτρική ενέργεια. Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και 

του φυσικού αερίου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά – λαϊκά νοικοκυριά. Διαγραφή 

των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων στις τράπεζες και την 

εφορία. 

 Να υπογραφεί τώρα νέα κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - τραπεζών με γενναίες αυξήσεις 

10% στον πρώτο μισθό. Να είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους που 

δουλεύουν στις τράπεζες και τις θυγατρικές τους, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. 

Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας και των δουλεμπορικών. 7ωρο, 5ήμερο, 

35ωρο και επαναφορά της κυριακάτικης αργίας για όλες τις ειδικότητες του κλάδου. Όχι 

στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις απλήρωτες υπερωρίες. Όχι στη 

μονιμοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τηλεργασίας. 

 

 
ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΙΣ  11:00π.μ., ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!  

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΕΣΑΚ ΤτΕ 


