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Ημέρα Μνήμης, Αντίστασης και Αγώνα 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 

Οι Διοικήσεις των Σωματείων μας απευθύνουν προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς 

όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους καλώντας τους σε 

μαζική συμμετοχή στη πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση την Κυριακή 1η Μάη. 

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους της χώρας μας σε μια μεγάλη 

δοκιμασία και με σοβαρά προβλήματα. Η 1η Μάη 2011 αποκτά ιδιαίτερο και σημαντικό 

ρόλο για τους εργαζόμενους και γενικότερα για τις κοινωνίες και τους λαούς που 

υφίστανται τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και μιας ολομέτωπης 

επίθεσης στα βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά τους δικαιώματα. Δουλειές, μισθοί, 

συντάξεις έχουν μπει στην κλίνη του Προκρούστη των περικοπών και των ανατροπών. 

Ιστορικές κατακτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων, έχουν στοχοποιηθεί και 

«εκτελούνται» καθημερινά, στο όνομα του ανταγωνισμού, των ελλειμμάτων και του 

χρέους. 

Η νέα συμφωνία των ηγετών της Ε.Ε. (25-3-2010) νομοθετεί την πανευρωπαϊκή λιτότητα, 

την ανεργία και την ακύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η κοινή και συντονισμένη παρέμβαση των Σωματείων μας έγινε αφού με ευθύνη της 

πλειοψηφίας του Δ.Σ στο Ε.Κ. Πειραιά δεν στάθηκε δυνατόν για άλλη μια φορά να 

υπάρχει ενιαίος γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς με κοινή συγκέντρωση. 

Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την πλειοψηφία της Διοίκησης η οποία υποτάσσει τα 

συμφέροντα των εργαζομένων σε καιροσκοπικές, κομματικές και παραταξιακές 

σκοπιμότητες. 

Με τον τρόπο αυτό συνεχίζουν να απαξιώνουν το Ε.Κ. Πειραιά στην συνείδηση των 

εργαζομένων του Πειραιά και αντικειμενικά να περιθωριοποιούν τον ρόλο και την 

δυναμική του. 

Μπροστά στο αδιέξοδο που σκόπιμα δημιούργησε η πλειοψηφία του Ε.Κ.Π, οι 

Διοικήσεις των Σωματείων μας πήραν από κοινού την πρωτοβουλία να 

συνδιοργανώσουν την Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση. 

Οι εργαζόμενοι της Ευρώπης, ενώνουν τις δυνάμεις τους και αγωνίζονται για την 

διασφάλιση και διεύρυνση των κοινωνικών, ασφαλιστικών και εργασιακών τους 

δικαιωμάτων, για την απόκρουση και ακύρωση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι 

οποίες, στο βωμό του κέρδους και των συμφερόντων τους, καταπατούν και 

περιφρονούν κάθε έννοια δικαίου και ανθρωπιάς. 

Αυτή την ιστορική μέρα οι εργαζόμενοι της χώρας μας, ενώνουμε την φωνή μας με τους 

εργαζόμενους σ' όλο τον κόσμο που παλεύουν ενάντια στις αδικίες, τον πόλεμο, τις 

κοινωνικές διακρίσεις, τις ανισότητες, την ξενοφοβία, το ρατσισμό, τη φτώχεια και την 

εξαθλίωση. 

Το μέγεθος της επίθεσης επιβάλει σε ΟΛΟΥΣ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια 

στον Νεοφιλελευθερισμό (ο οποίος δημιούργησε την κρίση) και τώρα ζητά και τα ρέστα, 

επιχειρώντας να καταργήσει όσα με αγώνες και θυσίες κατακτήσαμε τα τελευταία 100 

χρόνια, όλα όσα συμβολίζει η εργατική πρωτομαγιά. 



Η Κυβέρνηση υιοθετεί και νομοθετεί σκληρές, βάρβαρες, αντεργατικές και 

αντικοινωνικές πολιτικές, εκποιεί τις δημόσιες επιχειρήσεις, υποκύπτοντας στον 

εκβιασμό και τις απαιτήσεις των «αγορών», της Τρόικας των δανειστών και των 

Ευρωπαίων μονεταριστών. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας είναι σε διαρκή θέση μάχης για να αποκρούσουν αυτές 

τις συνταγές και την υποταγή της χώρας στα «θέλω» και στις απαιτήσεις των αγορών, 

στα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εργοδοτών, των 

Τραπεζιτών και του Δ.Ν.Τ. 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ κατηγορηματικά αυτές τις αντεργατικές και αντικοινωνικές 

Νεοφιλελεύθερες συνταγές, που εξοντώνουν τους εργαζομένους, εξαθλιώνουν την 

κοινωνία, διευρύνουν την ύφεση και την κρίση. 

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε μέτρα και δεσμά που επιβάλλουν οι «αγορές», η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ.Ν.Τ. και όλοι αυτοί που ασκούν εκβιαστική και κερδοσκοπική 

πολιτική σε βάρος της χώρας, εν' ονόματι του χρέους και των δεσμών του μνημονίου. 

Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση που δημιούργησαν οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές 

«τζογαδόροι» των οικονομιών και των λαών. Απαιτούμε άμεσα ΣΧΕΔΙΟ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

αντιμετώπισης της κρίσης με μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύουν την απασχόληση, τις 

κοινωνικές παροχές, τα εισοδήματα και την κοινωνική συνοχή. 

Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες, οι κατέχοντες και οι ένοχοι που τη δημιούργησαν 

και σήμερα κερδίζουν ξανά απ' αυτή. 

 
Άμεση αποδέσμευση απ' τα δεσμά  

του Μνημονίου των τοκογλύφων δανειστών. 
 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 1η ΜΑΗ 2011 ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 
 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

•        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

•        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

•        ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ 

•        ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» 

•        ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ 

•        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

•        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 
 


