Αθήνα, 29/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 1η ΜΑΗ για τους εργαζόμενους είναι ημέρα
απεργίας και όχι αργίας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης και τιμούμε του νεκρούς
εργάτες του Σικάγου που διεκδίκησαν εργατικά δικαιώματα για τις
μελλοντικές γενιές. Ο αγώνας που έδωσαν τότε, παραμένει διαχρονικός όπως και
μηνύματα που απορρέουν από αυτόν.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία με τίμημα τις ανθρώπινες ζωές αλλά και την
καταστροφή της Ουκρανίας, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις καθώς τείνει να
επεκταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνέπειες του πολέμου επιφέρουν ενεργειακή
και επισιτιστική κρίση, με αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών στα βασικά είδη
πρώτης ανάγκης που θα πλήξουν όλους τους λαούς.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.
Η διεκδίκηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων
ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη.
Ως εργαζόμενοι θ΄αγωνιστούμε για να σταματήσουν οι πολιτικές που επιφέρουν
ολέθριες οικονομικές συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Θ΄αγωνιστούμε για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ενάντια στις εφαρμοζόμενες επιδοματικές
πολιτικές.
Δεν το ανεχόμαστε άλλο γιατί 12 χρόνια τώρα βιώνουμε κρίσεις (οικονομικές,
πανδημία, πόλεμοι).
Ως εργαζόμενοι απαιτούμε ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ.
Φέτος οι διεκδικήσεις μας «φαντάζουν» πιο επίκαιρες από ποτέ.

▪
▪

Διεκδικούμε:
Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και διατάξεων για συνδικάτα χωρίς
εργοδοτικούς παρεμβατισμούς.
Κατοχύρωση του 8ωρου, 5νθημερου. Προστασία των εργαζομένων μέσα από
ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς παρεμβάσεις.

▪

▪

Δημόσιο και ισχυρό σύστημα υγείας με δίκαιες παροχές, προστασία συνταξιούχων
και ευπαθών ομάδων, προστασία του πληθυσμού από τις απειλές της πανδημίας
μέσα από δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πολιτική, δίκαιο φορολογικό σύστημα,
καταπολέμηση της ανεργίας.
Μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας θα παλέψουμε για την αύξηση του
κατώτατου μισθού και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των τιμών
σε όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών στο χθεσινό Διοικητικό
Συμβούλιο, αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την
ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ 2022 συμμετέχοντας στην απεργία που έχει προκηρύξει
η ΓΣΕΕ τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά.
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη της, τους Σιδηροδρομικούς, όλους τους
εργαζόμενους της χώρας να συμμετέχουν στην απεργία.
Ως Σιδηροδρομικοί δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να πάψουμε ν’ αγωνιζόμαστε
για ένα Σύγχρονο, Ασφαλή, Δημόσιο και Κοινωνικό Σιδηρόδρομο προς
όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ.

ΟΛΟΙ

ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ 2022
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11.00’).
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
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