29 Απρίλη 2015

1η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η πορεία που ακολουθείται, από μεριάς συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι στο δοσμένο
αντιλαϊκό δρόμο που στρώσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Εκεί που θα σκίζανε και θα καταργούσαν τα μνημόνια με ένα νόμο, σήμερα έχουμε μια
διαπραγμάτευση με παραμονή του συνόλου του νομοθετικού αντιλαϊκού πλαισίου που
έχουν καθορίσει οι προηγούμενες συγκυβερνήσεις, τα προηγούμενα μνημόνια. Εκεί που θα
κούρευαν το κρατικό χρέος, έχουμε κούρεμα των ψίχουλων των προεκλογικών δεσμεύσεων.
Εκεί που θα καταργούσαν τον ΕΝΦΙΑ και θα αποκαθιστούσαν το αφορολόγητο, έχουμε
«προσωρινή» διατήρηση, στο όνομα των δύσκολων οικονομικών εξελίξεων.
Ακόμα και η σταδιακή αποκατάσταση του κατώτερου μισθού, με τον τρόπο που
δρομολογείται από την συγκυβέρνηση θα οδηγήσει στη συμπίεση του μέσου μισθού προς
τα κάτω καθώς δεν θα υπάρχουν οι ωριμάνσεις των κλαδικών και επιχειρησιακών ΣΣΕ.
Το μόνο που παραμένει σίγουρο είναι η αποπληρωμή των δανειστών, και για να το
εξασφαλίσει η συγκυβέρνηση προχωρά ακόμα και σε εσωτερικό δανεισμό.
Στο όνομα της «εθνικής υπερηφάνειας και ανεξαρτησίας», παίρνουν τώρα αντιλαϊκά μέτρα,
ετοιμάζουν νέα. Παίρνουν χρήματα από τους εργάτες και τα χαρίζουν στο κεφάλαιο.
Δύο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έχει πάρει η κυβέρνηση. Με τη μια χάρισε χρήμα
σε επιχειρηματικούς ομίλους, σβήνοντας οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και πρόστιμα
για λαθρεμπόριο, πλαστά παραστατικά κα. Με την δεύτερη έβαλε χέρι στα αποθεματικά
νοσοκομείων, πανεπιστημίων, Δήμων και περιφερειών. Λεφτά δηλαδή που θα κάλυπταν
τις ανάγκες εργαζομένων.
Το πιο τρανταχτό και ξεδιάντροπο γεγονός είναι ότι ο ΟΑΕΔ έχει ήδη δώσει συνολικά 215
εκατ. € στην ΤτΕ για την αποπληρωμή του χρέους. Την ίδια στιγμή 1 στους 9 ανέργους
παίρνει το επίδομα που είναι 360 € για ένα μόλις χρόνο… Να θυμηθούμε ότι όταν πριν το
Πάσχα ζήταγαν οι ομοσπονδίες εργαζομένων στο Μέταλλο και την Κλωστοϋφαντουργία

έκτακτη ενίσχυση για τους ανέργους των κλάδων, η απάντηση ήταν πως δεν υπάρχει ευρώ
γι’ αυτούς.
Στα διυλιστήρια η υποστελέχωση τον μονάδων είναι πάγιο φαινόμενο. Για να καλυφτούν
οι πάγιες κενές θέσεις, το προσωπικό είναι αναγκασμένο να δουλεύει επαναλαμβανόμενα
12ωρα. Η εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια σε συνδυασμό με το
δύσκολο χαρακτήρα των εργασιών υπό την πίεση του χρόνου και του εργοδότη, αυξάνουν
τον κίνδυνο των εργατικών ατυχημάτων, επιβαρύνουν την υγεία των συναδέλφων.
Παράλληλα ενισχύεται η εργολαβοποίηση σε πάγιες θέσεις και τμήματα, οδηγώντας στην
διάσπαση των συναδέλφων, καθώς για την ίδια δουλειά υπάρχουν διαφορετικές αμοιβές,
υλοποιώντας η εταιρία το σχεδιασμό της για μεγαλύτερη μείωση της τιμής της εργατικής
δύναμης.
Ειδικά για τις ΒΕΑ, που βρίσκονται σε SHUT DOWN καλούμε τους συναδέλφους να μην
υποκύψουν στις πιέσεις της εταιρίας για να μπούνε για δουλειά, με το πρόσχημα της
αναγκαιότητας των εργασιών.
Σε αυτές τις συνθήκες η Πρωτομαγιά δεν μπορεί να είναι απλά εορτασμός του ξεσηκωμού
των εργατών του Σικάγο. Είναι απεργία με σύγχρονα αιτήματα. Είναι σταθμός πάλης και
οργάνωσης των αγώνων μας.
Να αποτελέσει η απεργία την 1η Μάη, έναν ακόμα σταθμό για την ανασύνταξη του
κινήματος, ως όρο για την ανάπτυξη επιθετικών αγώνων, όχι μόνο για την ανάκτηση των
τεράστιων απωλειών, αλλά για την κατάκτηση των δικαιωμάτων αυτών που θα
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των λαϊκών οικογενειών.

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ:
Αθήνα: 10 π.μ. στην πλ. Συντάγματος
Θεσσαλονίκη: 10 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου
Πειραιάς: 10 π.μ. στην πλ. Καραϊσκάκη
Ελευσίνα: 11 π.μ. στην πλ. Ηρώων
Σαλαμίνα: 10 π.μ. στην πλ. Ηρώων (αγάλματα)

Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά!

