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1η Μάη 2020: Ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός. Δε θα πληρώσει ξανά ο λαός»  
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η 1η Μάη είναι απεργία, ήμερα της εργατικής τάξης, των εργαζομένων όλου του κόσμου. 
Τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, του Σικάγο το 1886, τους καπνεργάτες του Μάη του ‘36, 
τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής, της πρωτομαγιάς του ‘44. Τιμάμε 
όλους όσους έδωσαν την ζωή τους για να έχουμε δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή, με 
μισθούς που να ικανοποιούν τις ανάγκες μας, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ελεύθερο 
χρόνο, κοινωνική ασφάλιση, για να ζήσουμε σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, σε ένα κόσμο 
χωρίς πολέμους, ανεργία, προσφυγιά. 

Σήμερα, που ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι αντιμέτωπη με την πανδημία του «νέου» 
κορονοιού, έγινε πιο ξεκάθαρο από ποτέ, πόσο ξεπερασμένος είναι ο καπιταλισμός. Την ίδια 
περιόδο που ομολογούν ότι βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογίας 5G, της 4ης 
Βιομηχανικής επανάστασης, τα παιδιά μας κάνουν μαθήματα ρομποτικής τα δικαιώματα των 
εργαζομένων βρίσκονται σε αντιδιαμετρική κατεύθυνση. Απολύσεις, αναστολή συμβάσεων, 
ένταση της εκμετάλευσης, «τηλεργασία» με ξεχαρβάλωμα του σταθερού εργάσιμου ωραρίου, 
πάστωμα στους χώρους δουλειάς, θάνατοι εργατών κλπ. είναι η σημερινή πραγματικότητα σε 
συνθήκες πανδημίας. Στις «αναπτυγμένες χώρες της δύσης» τα συστήματα υγείας είναι 
ενταγμένα στις «αντοχές» της καπιταλισιτκής οικονομίας έτσι ώστε να αποφασίζουν ποιος 
άρρωστος θα πάρει κρεβάτι σε ΜΕΘ, ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. 

Και σαν συμβαίνουν όλα αυτά, κυβέρνηση, αστικά κόμματα και ξεπουλημένες συνδικαλιστικές 
ηγεσίες στο όνομα της «έκτακτης ανάγκης» καλούν τους εργαζόμενους να δείξουν «εθνική 
ομοψυχία» και να βάλουν πλάτη για να βγούμε από την κρίση. Μια κρίση που ούτως η άλλως 
ήταν προ των πυλών αλλά η πανδημία αποτέλεσε τον καταλύτη για την επιτάχυνση των 
αντιλαικών μέτρων που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο διακαής πόθος των βιομηχάνων (βλέπε 
εβδομαδιαία δελτία ΣΕΒ). 

Από κοντά και η Ομοσπονδία που στο όνομα του εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ προκρίνει ως 
«θετική ενέργεια το μέτρο του προγραμματισμού των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων μας» και απαιτεί τη «μόνιμη πλέον εφαρμογή του» ενώ ζητά από την Διοίκηση 
να ετοιμαστεί κατάλληλα για την «επόμενη μέρα» της καπιταλιστικής κρίσης!  

Κατανοούμε τον πόθο τους να βοηθήσουν στο κυβερνητικό αντιλαϊκό έργο όπως κάνουν 
χρόνια τώρα με κάθε ευκαιρία αλλά η πρεμούρα τους δεν έχει προηγούμενο! Ούτε το Γραφείο 
Τύπου της Διοίκησης και της κυβέρνησης να ήταν!  

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείψει και ο σύλλογος μας. Στο κηνύγι για το 
ποιος θα βγει «ο καλύτερος φίλος» της Διοίκησης και της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι «τα 
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τη Διοίκηση (ηλεκτρονική επικοινωνία με τους 
ασφαλισμένους,  παράταση όλων των σχετικών προθεσμιών κ.α.) διασφαλίζουν επαρκώς την 
προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων μας, αλλά προπάντων την υγεία πολιτών και 
εργαζομένων»! Τι και αν υπάρχουν Υποκαταστήματα που δεν έχουν καθαριότητα,  τι και αν 
είναι στιβασμένοι ο ένας πάνω στον άλλο και χωρίς παράθυρα συναλλαγής (βλέπε ΙΚΑ 
Νεάπολης), τι και αν η Διοίκηση δεν έχει προμηθεύσει με απολυμαντικά, μάσκες, γάντια το 
προσωπικό του ΕΦΚΑ, αν δεν έχει πάρει τα μέτρα να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες,, η 
πλειοψηφία του σωματείου τα βλέπει όλα «ρόδινα»! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η κυβερνητική απόφαση για μεταφορά του εορτασμού της Πρωτομαγιάς μία εβδομάδα μετά 
την άρση των περιοριστικών μέτρων είναι προσχηματική, γιατί η πανδημία του κορονοϊού δεν 
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θα έχει εξαλειφθεί μέσα σε λίγες μέρες. Αποδείχτηκε ότι ο ιός είναι εδώ και δεν αρκεί μόνο η 
ατομική ευθύνη ή ο εγκλεισμός στα σπίτια για να αντιμετωπισθεί. Χρειάζεται ένα πανίσχυρο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας με δωρεάν ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, πλήρως 
στελεχωμένο με βάση τις ανάγκες του λαού. 

Σήμερα, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να μην μείνουμε παθητικοί θεατές στα όσα διαδραματίζονται, 
στα όσα ετοιμάζουν να μας φορτώσουν.  

Σήμερα υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υλικές προϋποθέσεις, η επιστήμη και η τεχνογνωσία για 
μόνιμη σταθερή εργασία, για μειωμένο ωράριο και αύξηση του ελεύθερου χρόνου, για 
αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν παροχές στην υγεία, μόρφωση, τη λαϊκή στέγη, τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό, για μισθούς και συντάξεις που θα ανταποκρίνονται στο ύψος 
των σημερινών λαϊκών αναγκών 

Δεν μένουμε σιωπηλοί! 

Ούτε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας! 
 
Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της οργάνωσής μας 
σε κάθε χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, να 
διεκδικήσουμε όλες τις ανάγκες μας. 

Καλούμε τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην απεργία της Πρωτομαγιάς και στις 
εκδηλώσεις που θα οργανωθούν με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας 
χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις 
μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ! ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ! 

Ζήτω η 1η Μάη ! 


