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Με τα ΣΥΝΔΙΚΆΤΑ
για ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ!
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ΜΑΗ

ΓΣΕΕ λόγω των περιορισμένων αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοίκησης, ως απόρροια της
εισβολής και βίαιης παρεμπόδισης διεξαγωγής του Εκλογικού της Συνεδρίου για την ανάδειξη
τακτικής Διοίκησης, καλεί τις οργανώσεις μέλη της να προκηρύξουν 24ωρη Απεργία στο πεδίο
εκπροσώπησής τους και να προσκαλούν όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους,
στις συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Τετάρτη 1η Μαΐου στο Συλλαλητήριο
των Συνδικάτων στις 11.00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και στα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα.
Οι δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζει κάθε ελληνική οικογένεια, με την ανεργία, τον αποκλεισμό, τις
άσχημες οικονομικές συνθήκες, που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση, έχουν
οδηγήσει ολόκληρη την κοινωνία σε εξάντληση των αντοχών και των ανοχών της.
Η δραματική εικόνα της αγοράς εργασίας, παρά την «Κυβερνητική προσπάθεια» να παρουσιαστεί βελτιωμένη έως και ικανοποιητική, έχει εντείνει το άγχος και την αγωνία των εργαζομένων, συντηρώντας ένα
ζοφερό περιβάλλον.
Την ώρα μάλιστα που οι εργαζόμενοι έχουν κοινά προβλήματα, κοινές διεκδικήσεις, στόχους και προτεραιότητες, κάποιοι ως αυτόκλητοι «σωτήρες», χρησιμοποιώντας βία και τραμπουκισμούς, σπέρνουν τη διχόνοια, επιχειρώντας να διαλύσουν τα συνδικάτα, προσφέροντας άψογες υπηρεσίες στην κυβέρνηση με
την οποία έχουν, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα με τη ματαίωση του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ταύτιση
συμφερόντων.
Οι εργαζόμενοι όμως έχουν αδιαπραγμάτευτες ανάγκες και έχουν κατανοήσει ότι τα κόμματα πρέπει να
μείνουν εκτός των συνδικάτων, όσο και αν κάποιοι επιθυμούν να καρπωθούν, χρησιμοποιώντας αντιδημοκρατικές διαδικασίες, κομματικά οφέλη.
Στην παρούσα φάση και χωρίς να υπεκφεύγουμε την επιβεβλημένη αυτοκριτική μας, το θέμα δεν είναι αν
τα συνδικάτα είναι καλά η κακά… Το μείζον ζήτημα είναι αν υπάρχει σεβασμός στους νόμους και στο καταστατικό των συνδικάτων. Πρωτίστως μιλάμε για ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Η μόνη απάντησή μας στα κελεύσματα της «ανθρωποφαγίας» απ΄ όπου και αν δίνονται, πρέπει να είναι δημοκρατική. Η Δημοκρατία στο τέλος πάντα κερδίζει…
Οι βιαιοπραγίες δεν πρέπει να έχουν θέση πουθενά και φυσικά ούτε στα συνδικάτα.
Γι αυτό λέμε: «ΕΞΩ Η ΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ»!
Τα κόμματα και οι μηχανισμοί τους δεν μπορεί να επιχειρούν να καπελώσουν και εν τέλει να φιμώσουν τη
φωνή των συνδικάτων. Δεν είναι δυνατόν να κινητοποιούν κομματικούς - μισθοφορικούς στρατούς, που

καμία σχέση δεν έχουν με την εργατική τάξη και τα συνδικάτα, για τη διοργάνωση πολυδάπανων εκστρατειών, με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων ή και άλλων…
Γι’ αυτό απαιτούμε: «ΕΞΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ!!!»
Από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνολική και καθολική υποβάθμιση, με τη μορφή κατακρήμνισης για την εργασία και την οικονομία, χωρίς σταματημό αφού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και κλιμακώνονται σωρευτικά οι πολιτικές ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ με τις ποσοτικές και ποιοτικές της διαστάσεις αλλά και σαν βασική αιτία της «ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ», η ΦΤΩΧΕΙΑ και ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ως επώδυνη κατάσταση ή απειλή για το 1/3 των
συμπολιτών μας, η ακραία ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των μόνιμων υποζυγίων – μισθωτών και συνταξιούχων,
των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών, των νέων επιστημόνων, της υγιούς επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ της ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τη γενίκευση των ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ σε κατοικίες
και επαγγελματική στέγη, την αποδόμηση του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ, διαμορφώνουν ένα ζοφερό περιβάλλον όπου οι διογκούμενες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ θεωρούνται «κανονικότητα».
Οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων συρρικνώνονται, τα εισοδήματα των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων εξαϋλώνονται με κοινό παρονομαστή την κατάρρευση της μισθωτής εργασίας αλλά και της μεσαίας τάξης. Τα δεδομένα είναι αρκετά δυσοίωνα καθώς με την πίεση των «θεσμών»
για επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο επόμενο χρονικό διάστημα, ένας μεγάλος αριθμός
συμπολιτών μας θα χάσει την περιουσία του. Και είναι προφανές ότι δεν αναφερόμαστε σε «στρατηγικούς
κακοπληρωτές» ή κατά το κοινώς λεγόμενο «μπαταχτσήδες».
Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που παλεύουν ενάντια στη
φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, στις διακρίσεις, στην κατακρήμνιση δημοκρατικών, εργασιακών,
οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Στις βάρβαρες και αδιέξοδες πολιτικές, η απάντηση του κόσμου της μισθωτής εργασίας είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ,
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.

•

•

•

•

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων που οδήγησαν στο
στραγγαλισμό των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων και την εμπέδωση της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει τα συνήθη υποζύγια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων. Διεκδικούμε, πολιτικές που θα δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση,
εργασία με αξιοπρεπείς μισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους απόμαχους της
εργασίας.
Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς
διαβίωσης.
Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όχι άλλα άδικα και υπέρμετρα βάρη, όχι στη συνέχιση της φορολογικής επιδρομής.
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Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας και άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του συλλογικού
εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια του
συνόλου των όρων τους.

•

Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη!

•

Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την
απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.

•

Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που σήμερα είναι αναγκαία κάθε
άλλο παρά ποτέ και έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

•

Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας.
Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

•

Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων από τα άδικα
και υπέρμετρα βάση της φορολογικής επιδρομής.

•

Τέλος στον αυταρχισμό και τη φτωχοποίηση.

Τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος, όλους και όλες εκείνους/ες που θυσιάστηκαν διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας,
Όλους και όλες εκείνους/ες που υπερασπίστηκαν τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με την ίδια τη ζωή τους, δίχως να ρισκάρουν τις ζωές των άλλων,
Όλους και όλες εκείνους/ες που αγωνίστηκαν για την επικράτηση της πραγματικής ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, δίχως
να την υπονομεύουν καθημερινά με τις ενέργειες και τις πράξεις τους,
Όλους και όλες εκείνους/ες που μιλούσαν για ΙΣΟΤΗΤΑ και το εννοούσαν,
Όλους και όλες εκείνους/ες που οι έννοιες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΕΙΡΗΝΗ, δεν ήταν απλά το άλλοθι για την άσκηση βίας και παρεμπόδισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της ελεύθερης βούλησης των άλλων.
Οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε αγωνιστικό-απεργιακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων την Τετάρτη
1η Μάη.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!
ΟΛΟΙ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11π.μ.

