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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ – ΟΛΕΣ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ & ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

ΣΙΚΑΓΟ 1η ΜΑΗ 1886 ΑΘΗΝΑ 1η ΜΑΗ 2014

Με τους αγώνες  
γράφουμε ιστορία

Α ιώνες ζωής μετρούν οι αγώνες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Το 8ωρο, οι 
Συλλογικές Συμβάσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η άδεια μητρότητας, η κανονική άδεια, 
οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, όλα τα δικαιώματα και συνολικά το εργατικό δί-

καιο, δεν χαρίστηκαν. Κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με θυσίες και αίμα, μέσα από 
μια μακριά διαδρομή του Εργατικού Κινήματος.

Εκατό είκοσι οκτώ χρόνια μετά το Σικάγο στην Ελλάδα του 2014, οι εργαζόμενοι ζουν 
τη βαρβαρότητα της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου, που θέλει να πάρει την ιστο-
ρική ρεβάνς, να μηδενίσει το κοντέρ των κατακτήσεων και να επαναφέρει τους εργαζόμενους 
στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα. 



Ο καπιταλισμός, με την άγρια λιτότητα, τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών, τα μαζικά 
προγράμματα απολύσεων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, με ή χωρίς το μανδύα των μνημονί-
ων, χτίζει τη γη της επαγγελίας για τους εργοδότες και ανοίγει τις πύλες της κόλασης για τους 
εργαζόμενους.

Εδώ και τέσσερα χρόνια οι Κυβερνήσεις των μνημονίων και η Τρόικα  ξεζουμίζουν το 
λαό και τους εργαζόμενους. Απολύουν παντού στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, σαρώνουν 
ό,τι έχει απομείνει από το Κοινωνικό Κράτος, Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, καταστρέφουν κάθε ίχνος παραγωγικού ιστού, πισωγυρίζουν την οικονομική και 
κοινωνική ζωή της χώρας.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, καλούμαστε να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να 
πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, να σταματήσουμε την καταστροφή στην οποία μας οδηγούν 
για να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη των τραπεζιτών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, να ανα-
τρέψουμε τις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές. Αυτός ο δρόμος θα είναι μακρύς, θα είναι 
δύσκολος. Μπορούμε όμως να τον διαβούμε γιατί δεν είναι ανίκητοι, γιατί ο φόβος έχει 
μεταφερθεί στο δικό τους γήπεδο.

Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά όπως της αξίζει, με ΑΠΕΡΓΙΑ, συνεχίζοντας την ασυμ-
βίβαστη πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις της εργασίας και του κεφαλαίου που είναι σκληρή και 
ανελέητη.

Τέρμα στις θυσίες των εργαζομένων

ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Να ανατρέψουμε τις αντεργατικές 

πολιτικές της λιτότητας

Συλλαλητήριο στις 11:00π.μ. 

στην Πλατεία ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Όλες και όλοι στην Απεργία 
την Πέμπτη, 1η Μάη 2014


