
1η Μάη 2018 
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10 π.μ. στο ΤΝΣΑΓΜΑ 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Η 1ε Μάε είλαη Απεξγία, ήκεξα ηεο παγθφζκηαο 
εξγαηηθήο ηάμεο. Σηκάκε ηνπο λεθξνχο καο, ηνπ 

ηθάγν ην 1886, ηνπο θαπλεξγάηεο ηνπ Μάε ηνπ „36, ηνπο δηαθφζηνπο ηεο Καηζαξηαλήο ηεο 
πξσηνκαγηάο ηνπ „44. Σηκάκε φινπο φζνπο έδσζαλ ηελ δσή ηνπο, γηα λα έρνπκε δηθαηώκαηα 
ζηε δνπιεηά θαη ζηε δσή, κε κηζζνύο πνπ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο καο, ζηαζεξό εκεξήζην 
ρξόλν εξγαζίαο, ειεύζεξν ρξόλν, θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα λα δήζνπκε ζε έλα θφζκν ρσξίο 
εθκεηάιιεπζε, ζε έλα θφζκν ρσξίο πνιέκνπο, πξνζθπγηά. 

Η 1ε Μάε ηνπ 2018 καο βξίζθεη κπξνζηά ζε ζύλζεηεο εμειίμεηο. 

ηα 9 ρξφληα απφ ηελ εθδήισζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο, καηψζακε γηα λα ζσζνχλ ηα 
κνλνπψιηα. ήκεξα ηα θπβεξλεηηθά επηηειεία λνκνζεηνχλ αθνχξαζηα ηνπο φξνπο πνπ 
ζσξαθίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κνλνπσιίσλ γηα ηε θάζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
αλάπηπμεο ε νπνία ζα είλαη ην ίδην νδπλεξή γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα. 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ κηιάεη γηα έμνδν απφ ηα κλεκφληα θαη γηα «δίθαηε αλάπηπμε». 
Εηνηκάδεηαη λα ςεθίζεη ηα 88 πξναπαηηνχκελα ηεο 4εο αμηνιφγεζεο θαη πξνεηνηκάδεη ην 
επφκελν κλεκφλην ην νπνίν ζα πιαζαξηζηεί απφ ηνλ Αχγνπζην σο ην «Εζληθφ ζηξαηεγηθφ 
ζρέδην». Έλα ζρέδην πνπ έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ θνκκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ.  

Καλείο εξγαδφκελνο δελ πξέπεη λα έρεη απηαπάηεο γηα ην πνηνο ζα είλαη ν σθειεκέλνο απφ κηα 
ηέηνηα αλάπηπμε! Απηή ζα ζηεξηρηεί ζηα ζπληξίκκηα ησλ δηθαησκάησλ καο, ζηελ θαιιηέξγεηα 
ρακειψλ απαηηήζεσλ απφ ηε κηα θαη θξνχδσλ ειπίδσλ απφ ηελ άιιε πνπ ζα κνηξάδεη 
απιφρεξα ε θπβέξλεζε. 

Μόλν ν νξγαλωκέλνο ηαμηθόο αγώλαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα 
δνπιεηά, δωή κε δηθαηώκαηα κε βάζε ηελ επνρή καο θαη ηηο αλάγθεο καο. 

Σελ ίδηα ψξα ε πιεηνςεθία ηεο ΓΕΕ ζπλερίδεη ηνλ ππνλνκεπηηθφ ηεο ξφιν. ηήξημε ρσξίο θαλ 
πξνζρήκαηα ηελ θπβέξλεζε γηα λα πεξάζεη ηα κέηξα ηεο ηξίηεο αμηνιφγεζεο, αθφκα θαη ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο! Πξηλ ιίγεο κέξεο έηξεμε ζηα θξπθά θαηά 
παξαγγειία ηεο κεγαινεξγνδνζίαο λα ππνγξάςεη γηα άιιε κία ρξνληά ην πάγσκα ησλ κηζζψλ 
λνκηκνπνηψληαο ηνλ επαίζρπλην δηαρσξηζκφ ζε κηζζφ 586 επξψ θαη ηα 511 γηα θάησ ησλ 25 
εηψλ, γηα λα κελ έρεη εκπφδηα ε αλάπηπμε πνπ έξρεηαη! 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ έθηαζε ζην ζεκείν λα επηιέμεη ηελ 1Η ΜΑΗ γηα ηελ 
απειεπζέξσζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ θαη ησλ θαηαζρέζεσλ γηα ρξέε ζηηο ηξάπεδεο θαη ζην 
δεκφζην αθφκα θαη γηα 500 επξψ!  

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

Η θπβέξλεζε, ππεξεηεί ηηο επηδηψμεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ησλ θαπηηαιηζηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, κε ηελ αληεξγαηηθή, αληηιατθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη. Σαπηφρξνλα πξνσζεί ηα 
ζπκθέξνληά ηνπο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, παίξλνληαο ελεξγά κέξνο ζηνπο 



επηθίλδπλνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΕΕ, ζπκκεηέρνληαο ζε 
πνιεκηθέο λαηντθέο επεκβάζεηο ελάληηα ζε άιινπο ιανχο, κε δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηε ιεγφκελε 
“γεσζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε ηεο Ειιάδαο”. 

Καηαγγέιινπκε ηε λέα ππξαπιηθή επίζεζε πνπ εμαπέιπζαλ ΗΠΑ - Μ.Βξεηαλία - Γαιιία 
ελάληηα ζηε πξία ην πξνεγνύκελν άββαην. Σα δηάθνξα “βνιηθά” πξνζρήκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πάιη φπσο θαη ζην παξειζφλ, δελ κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηελ αιήζεηα, 
φηη έρνπλ βγεη γηα ηα θαιά ηα καραίξηα γηα ηε κνηξαζηά ζθαηξψλ επηξξνήο θαη αγνξψλ, ηνλ 
έιεγρν ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ δξφκσλ κεηαθνξάο ηνπο, ζθνξπψληαο ηνλ φιεζξν ζηνπο 
ιανχο ηεο πεξηνρήο καο. Έιεγρνο πνπ πξνυπνζέηεη «θηιηθά» θαζεζηψηα ή ράνο, φπσο είδακε 
πξνεγνπκέλσο ζε Γηνπγθνζιαβία, Θξάθ, Αθγαληζηάλ, Ληβχε θαη Οπθξαλία. 

Καηαγγέιινπκε ηελ θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, πνπ φπσο φιεο νη πξνεγνχκελεο ησλ ΝΔ-
ΠΑΟΚ, παξνπζηάδεη ηελ Ειιάδα σο «ππιψλα ζηαζεξφηεηαο θαη αζθάιεηαο» ηε ζηηγκή πνπ 
καο βάδεη ζην κάηη ηνπ θπθιψλα. Είλαη ςέκα φηη ε Ειιάδα δε ζπκκεηέρεη ζην ηκπεξηαιηζηηθφ 
έγθιεκα φηαλ ε θπβέξλεζε έρεη θάλεη ηελ Ειιάδα μέθξαγν ακπέιη γηα ηα αεξνπιαλνθφξα θαη 
ηελ αξκάδα ησλ ΗΠΑ-ΝΑΣΟ. Όηαλ αλαβαζκίδεη ηε νχδα, εθζπγρξνλίδεη ηηο βάζεηο ζε Άξαμν 
θαη Αλδξαβίδα, παξαρσξεί ηε Λάξηζα, ζηήλεη λέα νξκεηήξηα ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηε 
χξν, δαπαλά ηεξάζηηεο πνζά γηα ΝΑΣΟηθέο δαπάλεο απφ ην πζηέξεκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 
γη΄απηφ θαη δέρεηαη δηαξθψο ηα ζπγραξεηήξηα ησλ ΗΠΑ. Όηαλ ζπλεξγάδεηαη κε ην θξάηνο-
δνινθφλν ηνπ Θζξαήι. Όηαλ ε Σνπξθία έρεη ήδε εηζβάιιεη ζε Κχπξν θαη πξία θαη 
κπαηλνβγαίλεη ζην Αηγαίν, ζηεξηδφκελε ζηελ αλνρή ησλ ΝΑΣΟ-ΗΠΑ πνπ έρνπλ ζβήζεη ηα 
ζχλνξα ζην Αηγαίν θαη ζέινπλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο.  

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε εξγαηηθή ηάμε ηεο ρώξαο καο, ε παγθόζκηα εξγαηηθή ηάμε ηηκά 
ηελ 1ε ηνπ Μάε ζεθώλνληαο ηείρνο αληίζηαζεο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, θύκα 
αιιειεγγύεο ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, απνκνλώλνπκε ηνπο εζληθηζηέο 
θαζίζηεο ζε θάζε ρώξα. 

Βγαίλνπκε ζηελ αληεπίζεζε!  

Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα ηελ απεκπινθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο από 
ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη επεκβάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ. Έμω ε 

Ειιάδα από ΝΑΣΟ θαη ΕΕ.  

ύγρξνλνη δνύινη γηα ηα θέξδε ηωλ αθεληηθώλ δελ ζα γίλνπκε! 

 Κακία αιιαγή ζπλόξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαηνρπξώλνπλ! 

 Να θιείζνπλ νη βάζεηο ηνπ ζαλάηνπ. Να γπξίζνπλ ηώξα πίζσ ειιεληθά πινία, αεξνπιάλα, 
ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο εθηόο ζπλόξσλ.  

 Απαηηνύκε ηώξα λα θύγεη ην ΝΑΤΟ από ην Αηγαίν, θακία δαπάλε γηα λαηντθνύο εμνπιηζκνύο. 

 Απνκνλώλνπκε ηνλ εζληθηζκό θαη ηνπο εγθιεκαηίεο δνινθόλνπο λαδηζηέο ηεο Φξπζήο Απγήο από 
θάζε ρώξν εξγαζίαο, από θάζε γεηηνληά. 

 Μείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο (35σξν, 5λζεκεξν, 7σξν). Πιήξεο θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο. 
Καηάξγεζε ηνπ θαζεζηώηνο πιεξσκήο κε ΔΠΥ. Καλνληθέο πξνζιήςεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
ανξίζηνπ ρξόλνπ. Κακία κείσζε ησλ απνδνρώλ. Απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο κε 
βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ρσξίο ππνρξέσζε ηνπ εξγαδόκελνπ λα ηε δειώζεη θαη θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξώλ απ’ ηνλ εξγνδόηε. Απμήζεηο ζε κηζζνύο, ζπληάμεηο, παξνρέο. Επαλαθνξά ησλ θιαδηθώλ 
ΣΣΕ. Εθαξκνγή ηεο κεηελέξγεηαο κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο ΣΣΕ ρσξίο θαλέλα ρξνληθό πεξηνξηζκό. 
Υπνγξαθή ΣΣΕ ζηνλ θιάδν καο κε πξαγκαηηθέο απμήζεηο 

 Πξνζιήςεηο ζε παηδεία, πγεία εδώ θαη ηώξα. Δώζηε ιεθηά γηα παηδεία θαη πγεία όρη γηα ηνπ ΝΑΤΟ 
ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ! 

ΕΠΙΣΡΟΠH ΑΓΩΝΑ ΜΙΘΩΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΕΧΝΙΚΩΝ 


