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Σθν μεγαλφτερθ επίκεςθ που ζχουμε γνωρίςει μεταπολεμικά δζχεται από το μεγάλο κεφάλαιο θ εργατικι Σάξθ ςτθ χϊρασ 
μασ και ςτθν Ευρϊπθ. 
Η κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ και όλεσ οι νεοφιλελεφκερεσ ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ ζχουν αναλάβει να κζςουν τουσ λαοφσ και 
τουσ εργαηόμενουσ ςε μόνιμο γφψο ςκλθρισ λιτότθτασ. 
Ειδικά οι εργαηόμενοι τθσ χϊρασ μασ   οδθγοφνται βίαια ςε τριτοκοςμικοφσ μιςκοφσ, απόλυτθ ελαςτικοποίθςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων, ςε δραματικά υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, ςε διαρκι λιτότθτα και φτϊχεια. 
ε αυτό το ηοφερό και απειλθτικό περιβάλλον οι εργαηόμενοι του Πειραιά ζχουν μείνει απροςτάτευτοι και μόνοι από τθν 
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ τθσ πόλθσ, από το Ε.Κ.Π. 
Η πρόςφατθ ετιςια γενικι ςυνζλευςθ του Εργατικοφ Κζντρου επιβεβαίωςε πόςο μακριά βρίςκεται αυτό από τισ ανάγκεσ 
και τα προβλιματα των εργαηομζνων. Σο ΕΚΠ ςυνεχίηει να κινείται ςε τροχιά απαξίωςθσ και αδράνειασ και οι εργαηόμενοι 
του Πειραιά ζχουν παροπλιςτεί ςτθν ακινθςία βλζποντασ τα προβλιματα να διογκϊνονται δραματικά. 
Όπωσ τονίςαμε και ςτθν παρζμβαςθ μασ ςτθν υνζλευςθ, δεν μποροφμε και δεν κζλουμε να παρακολουκιςουμε άλλο 
αυτιν τθν εκφυλιςτικι πορεία για το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τθσ πόλθσ μασ. 
Καλοφμε όλα τα ςωματεία που ανικουν ςτθ δφναμθ του Εργατικοφ Κζντρου, όλεσ τισ δυνάμεισ που ςυμμετζχουν ςε 
ςωματεία μζλθ του ΕΚΠ και αςφυκτιοφν από παρόμοιεσ καταςτάςεισ και φαινόμενα, μζλθ Δ.. και εργαηομζνουσ να 
πάρουμε τθν πρωτοβουλία να ςυντονίςουμε και να οργανϊςουμε τισ διακζςεισ μασ και τισ δυνάμεισ μασ για να 
αποκτιςουν τα προβλιματα και οι ανάγκεσ των εργαηομζνων βθματιςμό δράςθσ. 
Η πρόςκλθςθ απευκφνεται και αφορά χωρίσ αποκλειςμοφσ κάκε ςωματείο ι εργαηόμενο του Πειραιά που αγωνιά και 
κζλει να ςυμβάλει ϊςτε οι εργαηόμενοι του Πειραιά να αποκτιςουν φωνι και δφναμθ ενότθτασ και δράςθσ. 
Σθν Σετάρτθ 13/4/2011 ςτισ 6 μμ ςτο ΕΚΠ οργανϊνεται ςφςκεψθ για να ςυντονίςουμε τθ δράςθ μασ και τουσ αγϊνεσ μασ 
για τα τεράςτια προβλιματα που ςυςςωρεφονται απειλθτικά ςτον Πειραιά" 
Σο εφιαλτικό πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, θ κατάργθςθ των Ε, το φαινόμενο τθσ μετατροπισ των εργαςιακϊν ςχζςεων υπό 
το βάροσ τθσ απειλισ απόλυςθσ τθσ εργαςιακισ και αςφαλιςτικισ επίκεςθσ του κλίματοσ τρομοκρατίασ ςτο εργαςιακό 
περιβάλλον, τθν απειλι μείωςθσ των επιδομάτων ανεργίασ. Είναι μερικά από αυτά. 
 
Νταλακογιϊργοσ Αντϊνθσ  
Μζλοσ Δ.. Ε.Κ.Π, από το ςωματείο ΠΕΝΕΝ 
Αλεβιηόπουλοσ ωτιρθσ 
Μζλοσ Δ.. Ε.Κ.Π.  
από το ςωματείο ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ 
τακοφςθσ Βαςίλθσ 
Μζλοσ Δ.. Ε.Κ,Π. από το ςωματείο ΗΑΠ 
Βαςιλόπουλοσ Θάνοσ 
Μζλοσ Δ.. ΓΕΕ από ςωματείο ΠΑΕΝΣ 
Γαβρίλθσ Γιϊργοσ  
Μζλοσ Ε.Ε. ΓΕΕ από ςωματείο ΗΑΠ 
Γϊγοσ Γιϊργοσ  
Γ. Γραμματζασ ωματείου Λιμενεργατϊν ΟΛΠ 
Καραγιαννάκθσ Σάκθσ  
Μζλοσ Δ. υνδικάτου Μετάλλου Πειραιά 



Σςιμπίδθσ Βαςίλθσ  
Μζλοσ Δ. υνδικάτου Μετάλλου Πειραιά  
(ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ) 
Ψυχάρθσ Παναγιϊτθσ  
Πρόεδροσ υλλόγου  
υμβαςιουχων Ιατρϊν ΙΚΑ Αττικισ 
Καββακάσ Νίκοσ  
Πρόεδροσ υνδικάτου  
Εργαηομζνων Ιδιωτικισ Τγείασ 
Λαηαροποφλου Γιϊτα  
Πρόεδροσ υλλόγου  
εργαηομζνων ΕΘNODATA 
Πζτροσ Καλκανδισ  
Πρόεδροσ ςωματείου ΠΑΕΠΤ 
 


