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Ο δικός µας δρόµος χωρίς φτώχεια ανεργία
µνηµόνια!
==============================================================================================================================================================

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη
στον Πειραιά 10π.µ. στην πλατεία Καραϊσκάκη
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Με αγώνες τιµάµε τους νεκρούς της τάξης µας, συνεχίζουµε τις αγωνιστικές
παραδόσεις του κινήµατός µας, το δρόµο από το Σικάγο ως την Καισαριανή, µέχρι τις µέρες
µας. Τιµάµε τους χιλιάδες επώνυµους και ανώνυµους που πάλεψαν σκληρά µε τα αφεντικά
και το κράτος τους σε όλο τον κόσµο για τις µεγάλες κατακτήσεις του 20ου αιώνα. Από το
8ωρο και τη σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, την κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, την υγεία,
τους αγώνες για τις συνδικαλιστικές και δηµοκρατικές ελευθερίες, ενάντια στους
ιµπεριαλιστικούς πολέµους και επεµβάσεις.
Συνεχίζουµε τον ίδιο δρόµο! Εµπνεόµαστε από το ίδιο φλογερό σύνθηµα που
γεννήθηκε µέσα από εργατικές εξεγέρσεις και µεγάλες µάχες: Προλετάριοι όλων των
χωρών ενωθείτε!
∆υναµώνουµε την οργάνωσή µας, την ταξική ενότητά µας!
∆υναµώνουµε την εργατική αλληλεγγύη. Είναι το δικό µας όπλο!
∆υναµώνουµε τον αγώνα για όλα όσα µας ανήκουν, για όλα όσα µας πήραν, όλα όσα µας
έκλεψαν, όλα όσα είναι δικαίωµά µας σήµερα! ∆ε συµβιβαζόµαστε µε τη φτώχεια, την
ανεργία, τα µνηµόνια, µε ψίχουλα και υποσχέσεις.
Στέλνουµε µήνυµα µε τη συµµετοχή µας!
Αυτή η Πρωτοµαγιά δεν είναι µια ακόµα διαδήλωση. ∆ηλώνουµε την αγωνιστική
ετοιµότητά µας, την απόφασή µας να υπερασπίσουµε το µέλλον το δικό µας και των παιδιών
µας. Οι εργαζόµενοι δεν θα υποδεχτούν µε αδράνεια, φόβο και υποχώρηση τα νέα µνηµόνια
όπως και να τα ονοµάσουν, τα νέα δεινά στη ζωή τους για τα κέρδη των µονοπωλίων.
Το ΠΑΜΕ ξανά όπως κάνει εδώ και 16 χρόνια από τη γέννησή του, παίρνει την
πρωτοβουλία παραµερίζοντας τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισµό παλιό και νέο για να
βγει δυναµικά µπροστά η εργατική τάξη µε τις διεκδικήσεις της, τη φωνή της. Κάθε τίµιος
συνδικαλιστής, κάθε εργάτης καλείται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
Καµία αναµονή, καµία ανοχή στα παζάρια των µονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους
που βρίσκονται σε εξέλιξη µε ΕΕ – ∆ΝΤ – ΕΚΤ. Οι διαπραγµατεύσεις και οι συµφωνίες
γίνονται για τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας, των βιοµήχανων, εφοπλιστών, τραπεζιτών,
µεγαλέµπορων. Τσακώνονται όπως οι λύκοι για τη λεία.
Απέναντι στους εργάτες όλων των χωρών έχουν πλήρη συµφωνία: ένταση στην
εκµετάλλευση, µειώσεις στους µισθούς, κατάργηση δικαιωµάτων στην υγεία, την παιδεία,

απαγορεύσεις στη συνδικαλιστική οργάνωση και πάλη, µέτρα καταστολής στο λαϊκό κίνηµα.
Η καταστροφή, η καταλήστευση και η άγρια εκµετάλλευση των εργατών είναι οι πυλώνες της
καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Την ίδια στιγµή και αυτή η κυβέρνηση χαρίζει εκατοµµύρια στο µεγάλο κεφάλαιο µε
φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές, νέα προνόµια. Για τα συµφέροντά τους παίρνει
ενεργά µέρος στο επικίνδυνο παιχνίδι των ανταγωνισµών στη γειτονιά µας. Στηρίζει τις
επεµβάσεις των ιµπεριαλιστών που αιµατοκυλούν όλη την περιοχή από τη Λιβύη ως το Ιράκ
και από τη Συρία ως την Ουκρανία. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες θύµατα των
ιµπεριαλιστών βρίσκονται όµηροι στα νύχια τους, πνίγονται στην Μεσόγειο.
Εδώ στην εργατούπολη του Πειραιά, βιώνουµε τα αποτελέσµατα της αντιλαϊκής
πολιτικής του κεφαλαίου, της Ε.Ε, µε καταστροφικές συνέπειες σε κλάδους όπως της
Ν/Ζώνης, την απαξίωση των Ναυπηγείων, την συνέχιση της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, το
κλείσιµο εκατοντάδων επιχειρήσεων ιδιαίτερα µικροµάγαζων, µειώσεις των οργανικών
συνθέσεων στην ακτοπλοΐα, µε συνέπεια απολύσεις, ανεργία, περιορισµούς εσόδων στα
κρατικά ταµεία και ασφαλιστικούς οργανισµούς. Ειδικά η ανεργία στον Πειραιά έχει χτυπήσει
κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια. Επιπλέον χιλιάδες εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι για
πολλούς µήνες. Εκατοντάδες αυτοαπασχολούµενοι και µικροί ΕΒΕ πετιούνται στην ανεργία,
καταχρεωµένοι και χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Το µέλλον ανήκει στον κόσµο της δουλειάς. Το αίµα που πότισε τη µεγάλη υπόθεση
της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσµένων από τα δεσµά της εκµετάλλευσης
δεν πήγε χαµένο!
Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, µε τη µεγάλη κοινωνική λαϊκή συµµαχία µας,
προχωράµε µπροστά. ∆υναµώνουµε την κοινή πάλη εργατών, υπαλλήλων, ανέργων,
αυτοαπασχολούµενων ΕΒΕ, φτωχών αγροτών, φοιτητών, σπουδαστών, µαθητών, γυναικών
των λαϊκών οικογενειών. Συντονίζουµε τα βήµατα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου
µε την Πανελλαδική Συσπείρωση ΕΒΕ (ΠΑΣΕΒΕ), την Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση
(ΠΑΣΥ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), την Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Ζήτω η εργατική πρωτοµαγιά! Όλοι στην οργάνωση! Όλοι στον αγώνα!
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