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ΌΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10.30 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

«Κάποτε αλλάζουν οι καιροί. Και οι ελπίδες των λαών ξεσπάνε…» (Μπ.Μπρεχτ) 

ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! 

Τιμάμε την εργατική Πρωτομαγιά και τους νεκρούς της τάξης μας κλιμακώνοντας τον 

αγώνα μας για αυξήσεις στους μισθούς, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενάντια στον 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. 

Στις 6 Απρίλη χιλιάδες απεργοί έδωσαν μια βροντερή απάντηση σε Κυβέρνηση και εργοδοσία 

αλλά και στους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους που έκαναν ο,τι περνάει από το χέρι τους 

για να μην γίνει η απεργία και έφαγαν τα μούτρα τους! 

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους εκατοντάδες εργαζόμενους του κλάδου μας που 

απέργησαν και βγήκαν στο δρόμο αψηφώντας τις εργοδοτικές πιέσεις και την προσπάθεια 

υπονόμευσης της απεργίας από τις συνδικαλιστικές ηγεσίας του κλάδου, που αντί να 

οργανώνουν την πάλη των εργαζομένων, εκείνες τις μέρες υπέγραφαν άλλη μια κλαδική 

σύμβαση που καμιά σχέση δεν έχει με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Μια ΣΣΕ 

που προβλέπει «αυξήσεις» με δόσεις σε βάθος... τριετίας, την στιγμή που οι εργαζόμενοι αυτή 

την στιγμή υποφέρουν από τις υπέρογκες αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα 

τρόφιμα. Μια κλαδική ΣΣΕ που αφήνει εκτός για άλλη μια φορά τους χιλιάδες συναδέλφους 

που δουλεύουν σε τράπεζες μέσω άλλων εταιριών. 

Την ίδια στιγμή οι τραπεζίτες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν τα αντεργατικά και 

αντιλαϊκά σχέδια τους για την υπεράσπιση της κερδοφορίας τους και την στήριξη των 

επιχειρηματικών ομίλων. Σχέδια που θα οδηγήσουν σε κλείσιμο νέων καταστημάτων, σε 

αποσχίσεις τμημάτων, απολύσεις, μεγαλύτερη εντατικοποίηση αλλά και σε ακόμα μεγαλύτερο 

σφίξιμο της θηλιάς γύρω από το λαιμό των λαϊκών νοικοκυριών που στενάζουν από τα χρέη. 

Αντίστοιχη κατάσταση βιώνουν οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του κλάδου με τις ευέλικτες 

εργασιακές σχέσεις, τις ατομικές συμβάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις και τους 

καθηλωμένους μισθούς, την εντατικοποίηση που οδηγεί σε καθημερινές παραιτήσεις 

συναδέλφων. 

Για το σωματείο μας αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων 

για όλους τους εργαζόμενους με αυξήσεις και συγκροτημένα δικαιώματα. 

 Εκφράζουμε την στήριξη μας στους εργαζόμενους της πρώην First Data και στο 

σωματείο τους που αυτή την περίοδο βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

της νέας επιχειρησιακής τους σύμβασης. 

 Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων της PDS και θα δώσουμε μαζί τη μάχη για 

αυξήσεις και συλλογική σύμβαση που θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους, πετώντας 

έξω τα δουλεμπορικά. 
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Προχωράμε πιο αποφασιστικά! 

Η ακρίβεια ως συνέπεια της απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης που 

υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που τώρα φουντώνει και εξαιτίας του πολέμου 

έχει γονατίσει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.  

Η πανδημία είναι ακόμη εδώ αλλά ταυτόχρονα παραμένουν και οι εικόνες ντροπής της 

υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας και της 

αντιμετώπισης της υγείας ως κόστος.  

Η πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ήδη πάρει το δρόμο της προς τους 

επιχειρηματικούς ομίλους και όχι για αυξήσεις στους μισθούς, για την προστασία της υγείας και 

του λαϊκού εισοδήματος. Ενώ η χώρα μας συνεχίζει να έχει τα πρωτεία στα δις που ξοδεύει για 

τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ σε ολόκληρο τον πλανήτη και όχι για την άμυνα της 

χώρας.  

Συναδέλφισες, συνάδελφοι, 

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο μήνες μετά την 

απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν την όλο και μεγαλύτερη 

όξυνση των αντιθέσεων από τη μια ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ και Ρωσίας από την άλλη για τα 

συμφέροντα των επιχειρηματικών τους ομίλων και τον έλεγχο του πλούτου της περιοχής. Η 

όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα σχέδια του ΝΑΤΟ θέτουν σε μεγάλους 

κινδύνους το λαό.  

Εδώ και τώρα να δυναμώσει η πάλη για να σταματήσει ο πόλεμος. Μόνη απάντηση των 

εργαζομένων είναι ότι ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΛΗΣΤΗ – ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΛΑΟΥΣ που σφάζονται για τα κέρδη των λίγων!  

Απαιτούμε : 

o Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους – 

μόνιμη και σταθερή δουλειά – έξω τα δουλεμπορικά από τις τράπεζες και τις εταιρείες 

του κλάδου –κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης – όχι στις απολύσεις και 

τις αποσχίσεις – όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας. 

o Άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις, 

κανένα λιμάνι να μην χρησιμοποιηθεί για τους αμερικαΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Κανένας 

φαντάρος έξω από τα σύνορα. 

o Να σταματήσει η αισχροκέρδεια – κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής 

κατανάλωσης – διαγραφή των χρεών – κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 

καύσιμα – κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την εργατική λαϊκή κατοικία – να μειωθεί η τιμή 

του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50%. 

ΟΛΟΙ στην συγκέντρωση της 1ης ΜΑΗ στις 10:30 στο Σύνταγμα 

 

ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! 
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