
1 

 

 
Αριθμός Απόφασης Τροποποίησης 186/2014 Ειρηνοδικείου Αθηνών 

INTERNET: www.poenergias.gr_Μέλος της ΓΣΕΕ και των IndustriALL(ICEM - EMCEF), RETUN SEE_ E mail:  info@poenergias.gr  

 
Αριθ.πρωτ. 8436                                                                                                                Ημερομηνία 29/4/2015 

 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2015  

 
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι,  
 
Από τους ηρωικούς αγώνες των εργατών στο Σικάγο 1886 , η 1η Μάη αποτελεί διαχρονικά την αφετηρία για 
την κατάκτηση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης . 
Δεκαετίες μετά οι εργαζόμενοι ζουν τα τελευταία χρόνια τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του 
νεοφιλελευθερισμού .  
Ζουν την καρατόμηση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων τους. Ζουν την επιστροφή  τους σε εργασιακό 
και κοινωνικό μεσαίωνα . 
 
Τα μνημόνια αποτέλεσαν το εργαλείο προκειμένου η χώρα μας να μπει σε ένα συνεχώς ανατροφοδοτούμενο 
κύκλο οικονομικής ύφεσης και μεγάλα τμήματα της Ελληνικής κοινωνίας να οδηγηθούν στην οικονομική και 
κοινωνική εξαθλίωση . 
 
Προγράμματα που την αποτυχία τους έχουν παραδεχθεί οι δανειστές , την αποδεικνύουν οι αριθμοί και την 
έχουν πληρώσει πανάκριβα οι πολιτικές δυνάμεις που προσπάθησαν να τα εφαρμόσουν . Μετά από 5 χρόνια 
σκληρής λιτότητας όλοι κατανοούν ότι το πρόγραμμα  «διάσωσης» ολοκλήρωσε τον κύκλο του , ωστόσο ο 
πειρασμός διατήρησης της καταστροφικής του συνταγής είναι μεγάλος γιατί μέσα από ένα τέτοιο 
πρόγραμμα εξασφαλίζεται :  
 

 Η συνέχιση αφαίμαξης της Ελληνικής οικονομίας προς όφελος των δανειστών και η εκποίηση του 
Δημόσιου πλούτου . 

 Η αναπαραγωγή του εγχώριου οικονομικού κατεστημένου  

 Η διαιώνιση του ασφυκτικού ελέγχου της όποιας κυβέρνησης του τόπου και κατ΄ επέκταση της 
βαθιάς νόθευσης της βούλησης του Ελληνικού λαού. 

 
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι παρά την διαπιστωμένη αποτυχία  η οποία αποτυπώνεται με οδυνηρό τρόπο 
στην κοινωνία , εγχώριες δυνάμεις πιέζουν την κυβέρνηση όχι απλώς να αποδεχθεί τα τετελεσμένα αλλά 
επιπρόσθετα να αναλάβει να υλοποιήσει μέχρι τέλους τη συνταγή της αποτυχίας . Με τον τρόπο αυτό οι 
εγχώριοι υπηρέτες των πολιτικών των μνημονίων θεωρούν ότι θα δικαιωθούν καθώς θα επιβεβαιωθεί ότι 
δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλος δρόμος  . 
 

1η ΜΑΗ , Ημέρα μνήμης , τιμής και αγώνα  
 

Οι Εργαζόμενοι του Κλάδου μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  , τους 
άνεργους και τους συνταξιούχους θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε :  
 
 Απομείωση του χρέους που αποτελεί όρο για την επιβίωση της χώρας , του λαού και των 

εργαζομένων. 
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 Μεταρρυθμίσεις  ενταγμένες σε ένα συνολικό σχεδιασμό με επίκεντρο την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. 
 Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος του λαού . 
 Κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων που ψηφίστηκαν την περίοδο των 

μνημονίων.    
 Επαναφορά του Θεσμού των ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και του κατώτατου 

μισθού στα 751€. 
 Προώθηση όλων των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάργηση των «ελαστικών» 

μορφών απασχόλησης και την κατοχύρωση της σταθερής και μόνιμης εργασίας με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα . 
 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι , 
 
Έχουμε την ευκαιρία να αμφισβητήσουμε τα όρια του εφικτού και τα «αυτονόητα» που μας έχει 
επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός .  
Να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε το παλιό και να οικοδομούμε το νέο.  
 
Καλούμε τα σωματεία μέλη μας και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στις  απεργιακές 

συγκεντρώσεις  των συνδικάτων την Παρασκευή 1η  Μάη , 

 Στην Αθήνα στις 11.00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος  

 Στη Θεσσαλονίκη στις  10.30 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους   

 Στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των εργατικών κέντρων . 
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