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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1 Μάη. Μέρα μνήμης και αγώνα
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία της Πρωτομαγιάς, μια
ημέρα που οι εργαζόμενοι τιμούν τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης και
επαναπροσδιορίζουν τους στόχους και τις διεκδικήσεις τους.
Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, παρά την κυβερνητική αλλαγή, βρίσκει τους εργαζόμενους
της χώρας μας ακόμη στο επίκεντρο μιας σκληρής ταξικής και πολιτικής μάχης, με τους
μηχανισμούς της τρόικας και των θεσμών να επιμένουν στους εκβιασμούς για την συνέχιση
των μνημονιακών πολιτικών, την οικονομική ασφυξία και τελικά την πλήρη υποταγή της
χώρας.
Οι προγραμματικές δηλώσεις, έγιναν με ανακούφιση αποδεκτές από το μεγαλύτερο μέρος
των εργαζομένων δίνοντας την ελπίδα ότι θα τερματιστεί η λιτότητα και το ξεπούλημα της
χώρας.
Πρέπει αρχίσει να αναπτύσσεται μια καινούργια μορφή κινητοποιήσεων, απαιτώντας να
εφαρμοστούν οι προγραμματικές δεσμεύσεις, με στόχο η κυβέρνηση να μην αναδιπλωθεί και
να μην υποχωρήσει στις απαιτήσεις των πιστωτών και των εργοδοτών.
Στη πρώτη γραμμή των αγώνων πρέπει να είναι αυτοί κατά των ιδιωτικοποιήσεων που
ξεπουλούν παραγωγικά εργαλεία στα χέρια μεγάλων οικονομικών συμφερόντων,
υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Το Λιμάνι του Πειραιά και της
Θεσσαλονίκης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα που δεν
πρέπει σε καμιά περίπτωση να χαθεί, είτε εξ’ολοκλήρου, είτε κατατετμημένο σε ντόπια ή ξένα
οικονομικά συμφέροντα.
Το δημόσιο λιμάνι παραμένει κεντρικό αίτημα για τους κοινωνικούς φορείς της
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και Θεσσαλονίκης όπως τα συνδικάτα, τα
επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα την τοπική κοινωνία,
επειδή μπορεί πράγματι να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Πειραιά και της
Θεσσαλονικης.
Για άλλη μια φορά, ο ρόλος των συνδικάτων είναι αναντικατάστατος, για να υπερασπιστούν
τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.
Στην ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ.
Διεκδικούμε τήρηση των προγραμματικών δεσμεύσεων, δουλειά, μισθούς, συντάξεις με
αξιοπρέπεια. Υγεία, παιδεία, κοινωνικά αγαθά για όλους.Καλούμε όλους τους συναδέλφους
στην Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Συγκέντρωση
στην πλατεία Αριστοτέλους στις 10:30 το πρωί.

