
1η Μάη 2018 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

στις 10 π.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

(προσυγκέντρωση 9.30 πλ. Κάνιγγος) 

 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες Αυτοαπασχολούμενοι  

 

Η 1η Μάη του 2018 μας βρίσκει μπροστά σε σύνθετες εξελίξεις. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαφημίζει την «έξοδο από τα μνημόνια» όπου βρεθεί κι 
όπου σταθεί. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα που βιώνουμε; Ο αγώνας για την 
επιβίωση παραμένει δύσκολος, με ατελείωτες ώρες δουλειάς για να επιβιώσουν οι 
οικογένειες μας, σε όλο και πιο αντίξοες συνθήκες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις επεκτείνονται 
στην αγορά και αρπάζουν την «μερίδα του λέοντος». Καταχρεωμένοι 
αυτοαπασχολούμενοι, χαμηλά εισοδήματα, συντάξεις πείνας, αυτό σημαίνει «καθαρή 
έξοδος» από τα μνημόνια. 

Στα 9 χρόνια από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, ματώσαμε για να σωθούν τα 
μονοπώλια. Σήμερα τα κυβερνητικά επιτελεία νομοθετούν ακούραστα τους όρους που 
θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων για τη φάση της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης η οποία θα είναι το ίδιο οδυνηρή για τα λαϊκά στρώματα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μιλάει για έξοδο από τα μνημόνια και για «δίκαιη 
ανάπτυξη». Ετοιμάζεται να ψηφίσει τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης και 
προετοιμάζει το επόμενο μνημόνιο το οποίο θα πλασαριστεί από τον Αύγουστο ως το 
«Εθνικό στρατηγικό σχέδιο». Ένα σχέδιο που έχει τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων του 
κεφαλαίου.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έφτασε στο σημείο να επιλέξει την 1Η ΜΑΗ για την 
απελευθέρωση των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων για χρέη στις τράπεζες και 
στο δημόσιο ακόμα και για 500 ευρώ!  

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Η κυβέρνηση, υπηρετεί τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων, με την αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει. Ταυτόχρονα 
προωθεί τα συμφέροντά τους και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, παίρνοντας 
ενεργά μέρος στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, 
συμμετέχοντας σε πολεμικές νατοϊκές επεμβάσεις ενάντια σε άλλους λαούς, με 
διακηρυγμένο στόχο τη λεγόμενη “γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας”. 

Καταγγέλλουμε τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ - Μ.Βρετανία - Γαλλία 
ενάντια στη Συρία πριν λίγες μέρες. Τα διάφορα “βολικά” προσχήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν και πάλι όπως και στο παρελθόν, δεν μπορούν να κρύψουν την 
αλήθεια, ότι έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια για τη μοιρασιά σφαιρών επιρροής και 



αγορών, τον έλεγχο των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς τους, σκορπώντας 
τον όλεθρο στους λαούς της περιοχής μας. Έλεγχος που προϋποθέτει «φιλικά» 
καθεστώτα ή χάος, όπως είδαμε προηγουμένως σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Λιβύη και Ουκρανία. 

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που όπως όλες οι προηγούμενες των ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζει την Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας» τη στιγμή 
που μας βάζει στο μάτι του κυκλώνα. Είναι ψέμα ότι η Ελλάδα δε συμμετέχει στο 
ιμπεριαλιστικό έγκλημα όταν η κυβέρνηση έχει κάνει την Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι για τα 
αεροπλανοφόρα και την αρμάδα των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Όταν αναβαθμίζει τη Σούδα, 
εκσυγχρονίζει τις βάσεις σε Άραξο και Ανδραβίδα, παραχωρεί τη Λάρισα, στήνει νέα 
ορμητήρια στην Αλεξανδρούπολη και τη Σύρο, δαπανά τεράστιες ποσά για ΝΑΤΟϊκές 
δαπάνες από το υστέρημα του ελληνικού λαού, γι΄ αυτό και δέχεται διαρκώς τα 
συγχαρητήρια των ΗΠΑ. Όταν συνεργάζεται με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ. Όταν η 
Τουρκία έχει ήδη εισβάλλει σε Κύπρο και Συρία και μπαινοβγαίνει στο Αιγαίο, 
στηριζόμενη στην ανοχή των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ που έχουν σβήσει τα σύνορα στο Αιγαίο και 
θέλουν να την αξιοποιήσουν εναντίον της Ρωσίας.  

Μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, τους μαζικούς 
φορείς των γυναικών, της νεολαίας, μπορεί να πολλαπλασιάσει τη δυναμική των 

αγώνων μας. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και η δύναμη. Μαζί μπορούμε να 
ανοίξουμε το δρόμο της αντεπίθεσης. 

Απαιτούμε εδώ και τώρα την απεμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης από τους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις του ΝΑΤΟ. Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ 

και ΕΕ. 

Παλεύουμε για να έχουμε δουλειά, ελεύθερο χρόνο, δωρεάν σύγχρονες δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας πρόνοιας, κοινωνική ασφάλιση για όλους, συντάξεις που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους κόπους μιας ζωής, καλύτερη ζωή για μας και 
τα παιδιά μας. 

 Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν! 

 Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να γυρίσουν τώρα πίσω ελληνικά πλοία, αεροπλάνα, 
στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων.  

 Απαιτούμε τώρα να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, καμία δαπάνη για νατοϊκούς εξοπλισμούς. 

 Απομονώνουμε τον εθνικισμό και τους εγκληματίες δολοφόνους ναζιστές της Χρυσής Αυγής από 
κάθε χώρο εργασίας, από κάθε γειτονιά. 

 Προσλήψεις σε παιδεία, υγεία εδώ και τώρα. Δώστε λεφτά για παιδεία και υγεία όχι για του ΝΑΤΟ 
ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ! 

 Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους και τις λαϊκές οικογένειες. 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – 
ΣΥΡΙΖΑ.  

 Άμεση μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Καμία είσπραξη αναδρομικών οφειλών. Όχι στην 
ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Όχι 
στα Επαγγελματικά Ταμεία! Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου 
υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, 
κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους 
εργαζόμενους με «μπλοκάκι» και για τους αυτοαπασχολούμενους) για όσο διαρκεί η ανεργία.  

 Όχι στη φοροληστεία. Καμία κατάσχεση και πλειστηριασμός 1ης κατοικίας. Να διαγραφούν τόκοι 
και πρόστιμα, τμήμα των χρεών των αυτοαπασχολούμενων προς τις τράπεζες. 



 Κάλυψη όλων των αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό για δωρεάν και αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες υγείας-περίθαλψης, παιδείας. 

 Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους, σύνταξη στα 60 για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες. 

ΕΠΙΤΡΟΠH ΑΓΩΝΑ AYTOAΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 


