
Αζήλα, 18 Απξίιε 2018 

Πξωηνκαγηά 2018:  

Ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν 

Η 1ε Λάε είλαη κέξα ΑΠΕΡΓΘΑ, είλαη κέξα αγώλα γηα ηελ παγθόζκηα εξγαηηθή ηάμε! Έηζη ηηκάκε 

ηνπο λεθξνύο ηεο ηάμεο καο, ηνπο απεξγνύο ζην ηθάγν ην 1886, ηνπο θαπλεξγάηεο ζηε 

Θεζζαινλίθε ην 1936, ηνπο δηαθόζηνπο εθηειεζκέλνπο ηεο Ιαηζαξηαλήο ην 1944. Η 1ε Λάε είλαη 

κέξα ηηκήο γηα όινπο απηνύο πνπ έδωζαλ ηε δωή ηνπο γηα ηε ιεπηεξηά, γηα λα έρνπλ νη 

εξγαδόκελνη δηθαίωκα ζε κηζζνύο, ζπκβάζεηο, ωξάξηα εξγαζίαο θαη θνηλωληθή αζθάιηζε. 

ήκεξα νη εξγαδόκελνη βξίζθνληαη κπξνζηά ζε ζύλζεηεο εμειίμεηο. Η επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη 

ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε νμύλεηαη κε θάζε κέζν. Υηππάλε ηηο πιινγηθέο 

πβάζεηο, ην δηθαίωκα ζηελ απεξγία, ηδηωηηθνπνηνύλ πεξαηηέξω ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο. Σα κέηξα απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο είλαη εδώ γηα λα κείλνπλ.  

Οπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί εμόδνπ από ηα κλεκόληα είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζηνρεύεη λα 

απνθνηκίζεη ην εξγαηηθό θίλεκα. Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ θνξνϊδεύεη όηαλ ιέεη όηη βγαίλνπκε 

από ηα κλεκόληα. Ιξύβεη όηη ηα κλεκνληαθά κέηξα ζα εθαξκόδνληαη απηόκαηα. Ιξύβεη όηη ζα 

θέξεη 88 πξναπαηηνύκελα γηα λα θιείζεη ηελ 4ε αμηνιόγεζε. Ιξύβεη όηη απειεπζεξώλεη ηνπο 

πιεηζηεξηαζκνύο θαη καδί κε ηνπο ηξαπεδίηεο εηνηκάδνπλ 130.000 πιεηζηεξηαζκνύο ην επόκελν 

δηάζηεκα.  

Ιακία ζπκκεηνρή ηεο Ειιάδαο ζηνλ πόιεκν 

Σελ ίδηα ζηηγκή ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ δέλεη πην ζθηρηά ηε ρώξα θαη ην ιαό ηεο ζην 

άξκα ηνπ ΜΑΣΟ θαη ηωλ ηκπεξηαιηζηηθώλ ελώζεωλ. Λεηαηξέπεη ηελ Ειιάδα ζε κηα απέξαληε 

ΜΑΣΟϊθή βάζε. πκκεηέρεη ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο εθηόο ζπλόξωλ θαη αο ηζρπξίδεηαη ην αληίζεην. 

Παίδεη ην παηρλίδη ηεο «γεωζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο», κε κνλαδηθό ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ηωλ 

ληόπηωλ θαη μέλωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ. 

Οη δξόκνη ηεο ελέξγεηαο είλαη βακκέλνη κε αίκα 

Η ελέξγεηα είλαη άκεζν πεδίν θεξδνθνξίαο γηα ην θεθάιαην θαη ηαπηόρξνλα θξίζηκνο παξάγνληαο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε αληαγωληζηηθόηεηαο ζηηο αγνξέο θάζε άιιεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Γη’ 

απηό νη θπβεξλήζεηο ζπεύδνπλ είηε λα εμαζθαιίζνπλ κε άκεζεο θξαηηθέο επελδύζεηο θζελή 

ελέξγεηα γηα ηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ή λα δηεπθνιύλνπλ κε λνκνζεηηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο θαη ηδηωηηθνπνηήζεηο θξαηηθώλ επηρεηξήζεωλ, όπωο ζπκβαίλεη ηώξα 

ζηε ρώξα καο,  ηελ είζνδν θαη θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν. Γη’ απηό ην επόκελν άκεζν 

δηάζηεκα ε θπβέξλεζε πξνρωξάεη ζηελ πεξαηηέξω ηδηωηηθνπνίεζε ηεο ΔΕΗ, ηωλ ΕΚΠΕ θαη ηνπ 

ΔΕΦΑ. 



ηελ παξνύζα ζπγθπξία ε πνιηηηθή ηεο «απειεπζέξωζεο» ηωλ αγνξώλ ελέξγεηαο εθαξκόδεηαη ζε 

όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ, θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο ζηνλ θόζκν. Απηή ε πνιηηηθή αληαλαθιά ηελ 

επηδίωμε ηνπ θεθαιαίνπ λα αληιήζεη θέξδε από ηελ άκεζε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο θαη νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο ελέξγεηαο γηα ην ιαϊθό λνηθνθπξηό, θαη ηελ 

ππνβάζκηζε ηωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ θιάδν. 

Οη αληαγωληζκνί γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμόξπμε θνηηαζκάηωλ, ηνλ έιεγρν ηωλ δηαδξόκωλ 

κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάηωλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα ζπγθεληξωζνύλ ηεξάζηηεο 

ζηξαηηωηηθέο δπλάκεηο ζηε γεηηνληά καο. Η Μνηηναλαηνιηθή Λεζόγεηνο έρεη γίλεη πεδίν 

αληηπαξάζεζεο ζην νπνίν έρνπλ άκεζε παξνπζία ζηξαηηωηηθέο δπλάκεηο 7 ρωξώλ, ελώ θη άιιεο 

ζπκκεηέρνπλ έκκεζα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ απμάλεηαη ε πξνθιεηηθόηεηα ηεο ηνπξθηθήο 

αζηηθήο ηάμεο. 

Ιαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα είλαη ζε επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα απέλαληη ζηηο 

εμειίμεηο, αθνύ απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξε  όμπλζε, ρωξίο λα 

απνθιείεηαη θαη ε γελίθεπζε ηνπ πνιέκνπ. ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη όζν πνηέ ε 

ζπζπείξωζε ζην ωκαηείν θαη ε εηνηκόηεηα γηα όια ηα ελδερόκελα. Δελ πξέπεη λα πιεξώζεη ν 

ιαόο κε ην αίκα ηνπ ηα ζπκθέξνληα ηωλ κνλνπωιίωλ. Οη εθθιήζεηο γηα δήζελ εζληθή ελόηεηα, 

ζηνρεύνπλ ζην λα καο βάινπλ ζην ρέξη γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Γη’ απηό θαη ε εξγαηηθή ηάμε 

πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα ππεξαζπηζηεί ηελ παηξίδα θαη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηόηεηα, ρωξίο λα 

δείρλεη θακηά εκπηζηνζύλε ζηελ αζηηθή ηάμε θαη ηελ θπβέξλεζή ηεο. 

Η κεγαιύηεξε ηηκή ζηνπο αγώλεο, ζηηο ζπζίεο ηωλ πξωηνπόξωλ εξγαηώλ καο πνπ έπεζαλ ζηελ 

αλεηξήλεπηε πάιε ηωλ ηάμεωλ γηα δηθαηώκαηα, γηα θνηλωληθή απειεπζέξωζε, γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο, ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, είλαη ε ζπλέρηζε ηνπ ηαμηθνύ 

αγώλα, ζηνλ ίδην ραξαγκέλν δξόκν γηα ηελ ηειηθή λίθε ηωλ ιαώλ. 

πλάδειθνη, ζπζπεηξωλόκαζηε ζην ωκαηείν. Ππθλώλνπκε ηηο γξακκέο ηνπ ζπλδηθάηνπ καο, 

βγαίλνπκε ζηελ αληεπίζεζε! 

Απαηηνύκε εδώ θαη ηώξα: 

 Απεκπινθή ηεο ρώξαο καο απ’ ηα ζθαγεία ηνπ ΜΑΣΟ θαη ηεο ΕΕ. Μα θύγεη ην ΜΑΣΟ από ην 

Αηγαίν, θακία δαπάλε γηα λαηνϊθνύο εμνπιηζκνύο. Μα θιείζνπλ νη βάζεηο ηνπ ζαλάηνπ. Μα κε 

κεηαηξαπεί ε Ειιάδα ζε απέξαλην Μαηνϊθό ζηξαηόπεδν. 

 Ιακία αιιαγή ζπλόξωλ θαη ηωλ ζπλζεθώλ πνπ ηα θαηνρπξώλνπλ! 

 Ιακία ζπκκεηνρή Ειιήλωλ ζηξαηηωηώλ ζε απνζηνιέο εθηόο ζπλόξωλ. 

Απνκνλώλνπκε ηε θαζηζηηθή ηδενινγία θαη ηνπο λαδηζηέο ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ ζπέξλνπλ ην 

ξαηζηζκό θαη ηε κηζαιινδνμία. 

 Απαηηνύκε απμήζεηο ζε κηζζνύο θαη κεξνθάκαηα. Ιαλέλαο εξγαδόκελνο ρωξίο Ε, θαλέλαο 

θάηω από 751 € βαζηθό κηζζό, θαλέλαο αλαζθάιηζηνο, κέηξα πξνζηαζίαο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 
 

Ζήηω ε εξγαηηθή Πξωηνκαγηά! 

ΟΚΟΘ ΣΗΜ ΑΠΕΡΓΘΑΙΗ ΠΡΩΣΟΛΑΓΘΑΣΘΙΗ ΤΓΙΕΜΣΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΛΕ  

ΣΟ ΤΜΣΑΓΛΑ ΣΘ 10 π.κ. 

ΠΡΟΤΓΙΕΜΣΡΩΗ ΣΟΤ ΩΛΑΣΕΘΟΤ 9:30 π.κ. ΣΗΜ ΠΚΑΣΕΘΑ ΙΑΜΘΓΓΟ 


