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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Εμείς οι εργαζόμενοι των Χανίων, τιμούμε σήμερα την αιματοβαμμένη
Πρωτομαγιά, την ηρωική και μαζική εξέγερση των εργατών του Σικάγου, που πριν
από 129 χρόνια υπερασπίστηκαν με αυτοθυσία τα δικαιώματα της εργατικής τάξης
και καθιέρωσαν την 1η του Μάη σαν σύμβολο αγώνα, δράσης και αλληλεγγύης των
εργατών. Η εργατική Πρωτομαγιά είναι ακόμη ημέρα μνήμης και τιμής στους
δολοφονημένους απεργούς καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, στους  200 πατριώτες
που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τη γερμανική κατοχική κυβέρνηση, σ’ όλους
τους αγωνιστές που μέσα από εξορίες, διώξεις και βασανιστήρια, πάλεψαν για τα
δίκια της τάξης μας και του λαού μας.

Κάθε Πρωτομαγιά, σ’ όλες τις γωνιές της γης εκατομμύρια εργαζόμενοι
απαιτούν κοινωνική δικαιοσύνη και αγωνίζονται ενάντια στη βαρβαρότητα των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών, ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, ενάντια στις
αδικίες και στον πόλεμο, ενάντια στις κοινωνικές διακρίσεις και στο ρατσισμό.
Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους και στέλνουμε κι εμείς μήνυμα ασίγαστου Αγώνα,
για την ανατροπή των καταστροφικών πολιτικών που επιβάλλουν οι οικονομικά
ισχυροί του κόσμου, περιφρονώντας το δίκαιο και καταπατώντας την αξιοπρέπεια και
τα δικαιώματα των λαών και των εργαζομένων.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι εργαζόμενοι στον τόπο μας, είδαμε το
εργασιακό ρολόι να γυρίζει έναν αιώνα πίσω. Μέσα από αλλεπάλληλους
μνημονιακούς νόμους μετέτρεψαν την πατρίδα μας σ’ ένα κολαστήριο ανεργίας και
φτώχειας, σε μια ζώνη φθηνής, ευέλικτης και  χωρίς δικαιώματα εργασίας, όπως
απαιτούσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι
τραπεζίτες.

Κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κουτσούρεψαν τους μισθούς
μας, διέλυσαν το εργατικό δίκαιο και θεσμοθέτησαν την απόλυτη εκμετάλλευση των
εργαζομένων. Το 8ωρο, η πλήρης και σταθερή εργασία, τα επιδόματα, η Κυριακάτικη
αργία, όλα τα δικαιώματα που η τάξη μας κατέκτησε με αιματηρούς αγώνες, έγιναν
από τους εκάστοτε κυβερνώντες παρανάλωμα του πυρός στο βωμό της απληστίας
του κεφαλαίου, όπως απαίτησαν οι τοκογλύφοι δανειστές.

Παράλληλα με τη βίαιη φτωχοποίηση και εξαθλίωση του λαού μας, διαλύσανε
την Κοινωνική Ασφάλιση, την Παιδεία και την Υγεία. Ξεπουλήσανε ακόμη στα
διάφορα αρπακτικά, τους κερδοφόρους Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις,
«αντί πινακίου φακής».

Ο λαός μας αντιπάλεψε και καταδίκασε τις καταστροφικές αυτές πολιτικές.
Πρόσφατα τις αποδοκίμασε και με την ψήφο του, πιστεύοντας ότι θα καταφέρει ν’
αλλάξει το μέλλον του. Γι’ αυτό απαιτούμε από την Συγκυβέρνηση να τηρήσει τις



δεσμεύσεις της για αλλαγή πολιτικής προς όφελος των εργαζόμενων, του λαού και
του τόπου. Εμείς οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία μας, βρισκόμαστε συνεχώς σε
θέση μάχης για ν’ αποκρούσουμε και να ανατρέψουμε ολέθριες συνταγές λιτότητας,
ύφεσης, απολύσεων, διόγκωσης της ανεργίας και περεταίρω ανατροπών των
εργασιακών - ασφαλιστικών - συνταξιοδοτικών  και κοινωνικών μας δικαιωμάτων.

Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση προκλήθηκε από την ασυδοσία και την
απληστία του κεφαλαίου. Είναι ακόμη γνωστό ότι για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονομίας, το τεράστιο χρέος και τα ελλείμματα, δεν ευθύνονται οι
μισθοί και οι συντάξεις, δεν ευθύνονται οι απλοί άνθρωποι του μόχθου και της
βιοπάλης. Ωστόσο, αυτούς στοχοποιούν ξανά οι εταίροι μας στη γερμανοκρατούμενη
Ευρωπαϊκή Ένωση,  από αυτούς θέλουν νέες ΘΥΣΙΕΣ, νέες ομαδικές απολύσεις,
νέες περικοπές μισθών και συντάξεων!

Ο λαός μας δεν πρόκειται να δεχτεί άλλα δεινά και δεν  θα ανεχτεί να
εξαπατηθεί για μια ακόμη φορά από αυτούς που του έδωσαν ελπίδα, αν τελικά
εφαρμόσουν πολιτικές που θα εκφράζουν και θα υπηρετούν το κεφάλαιο και τα
συμφέροντά του. Οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούμε άλλες ακυρώσεις δικαιωμάτων και
δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν νέα μέτρα, κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις
των αγορών, των εργοδοτών, των τραπεζιτών και των οικονομικά ισχυρών της
Ευρώπης. Αντίθετα μάλιστα, θα δίνουμε καθημερινούς ανυποχώρητους αγώνες
μέχρι να καταργηθούν όλα τα ήδη υπάρχοντα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα των
μνημονιακών πολιτικών.

Οι Εργαζόμενοι και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,  απαιτούμε  και
διεκδικούμε μια πολιτική  που θα έχει στο επίκεντρό της τον Άνθρωπο κι όχι τις
αγορές. Απαιτούμε μια Ευρώπη των Πολιτών, του Πολιτισμού και της Αλληλεγγύης,
κι όχι  των τραπεζιτών και των οικονομικά ισχυρών.

Όμως, από μια Ευρώπη που γίνεται βρόγχος για τους αδύναμους λαούς της,
που καταπατά τα δημοκρατικά κι ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών της, από μια
Ευρώπη που  δεν σέβεται τους εργαζόμενους που παράγουν τον πλούτο,  από μια
τέτοια Ευρώπη όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε, αλλά συνεχώς θα
χάνουμε.

Εμείς οι εργαζόμενοι δεν σκύβουμε το κεφάλι και δεν διαπραγματευόμαστε το
δίκιο μας.  Είναι ψέμα ότι για να σωθεί η χώρα πρέπει να ακυρωθούν τα εργατικά και
κοινωνικά δικαιώματα! Αυτά που πρέπει να ακυρωθούν είναι τα εργοδοτικά
προνόμια, τα προνόμια του κεφαλαίου, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών,  των
βιομηχάνων και των πολυεθνικών.

Σήμερα, 1η του Μάη 2015, τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές της
τάξης μας που πάλεψαν για το Δίκιο μας, τιμώντας αυτούς που αγωνίστηκαν για τη
Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ειρήνη, τιμώντας ακόμη όσους
εργαζόμενους έχασαν την ζωή τους στη βιοπάλη από εργατικά ατυχήματα,
δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι το Εργατικό Συνδικαλιστικό κίνημα θα
συνεχίσει να δίνει καθημερινούς, ασυμβίβαστους και επίμονους αγώνες, ενάντια
στις νεοφιλελεύθερες βάρβαρες πολιτικές, ενάντια στην εκμετάλλευση και στην
καταπίεση, ενάντια στον καπιταλισμό και στον ιμπεριαλισμό, ενάντια στην αδικία και
στο ρατσισμό. Και δεν θα σταματήσουμε, μέχρι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο
ισότητας, ευημερίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης για να ζήσουμε εμείς
και τα παιδιά μας.



Απεργούμε, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

 Κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων που ψηφίστηκαν
τόσο κατά την περίοδο των μνημονίων, όσο και κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων δεκαετιών.

 Αύξηση των μισθών και των συντάξεων και επαναφορά του θεσμικού
πλαισίου των Συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας.

 Προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάργηση
των «ελαστικών» μορφών απασχόλησης και για την κατοχύρωση σταθερής
και μόνιμης εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

 Κανένα κατάστημα ανοιχτό τις Κυριακές, κατάργηση του Νόμου 4177 του ’13
και άμεση νομοθετική επαναφορά της Κυριακάτικης Αργίας για τους
εργαζόμενους.

 Υπεράσπιση και επαναθεμελίωση της Δημόσιας Δωρεάν  Παιδείας, Υγείας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Πρόσβαση όλων των Ελλήνων πολιτών
σε βασικά Κοινωνικά Αγαθά, όπως ο ηλεκτρισμός, το νερό, η θέρμανση κ.λπ.

 Δίκαιη αλλαγή του φορολογικού συστήματος, χωρίς εξοντωτικά φορολογικά
μέτρα σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των επαγγελματιών.
Χτύπημα της φοροδιαφυγής και τη φοροκλοπής που σήμερα αποτελεί
παγιωμένη τακτική  της οικονομικής ελίτ της χώρας μας.

 Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος του
λαού και όχι για τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

 Ανάπτυξη της οικονομίας με επίκεντρο το συμφέρον των εργαζομένων,  και
όχι των ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

 Δραστικά μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για ν’
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο εφιάλτης της Ανεργίας.

 Επανάκτηση του ελέγχου Δημόσιων Επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και
κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

 Διαγραφή του χρέους, που αποτελεί όρο για την επιβίωση της χώρας μας.
 Διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων.
 Κατοχύρωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Κυριαρχίας της χώρας.
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