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Δθμοςιεφουμε ςτθν ςυνζχεια το κείμενο του ψθφίςματοσ που διάβαςε ςτθν ςυγκζντρωςθ των ωματείων τθν 1θ Μάθ ο 
Γ.Γ. τθσ ΠΕΝΕΝ Νικιτασ Δεςποτίδθσ. 
Ζιτω θ Εργατικι Πρωτομαγιά, θμζρα μνιμθσ και τιμισ των αγϊνων τθσ εργατικισ τάξθσ, που ξεκίνθςαν από το ικάγο το 
1886 για το 8ωρο. 
Η Εργατικι Πρωτομαγιά ςθματοδοτεί όμωσ και τθν ακατάπαυςτθ ςυνζχεια των αγϊνων τθσ εργατικισ τάξθσ ςε όλο τον 
κόςμο, για τθν υπεράςπιςθ των κατακτιςεων τθσ, τον αγϊνα τθσ ενάντια ςτθν εκμετάλλευςθ, τον πόλεμο, τον 
ιμπεριαλιςμό. 
Η φετινι πρωτομαγιά, ζνα χρόνο ςχεδόν από τθν επιβολι του ταξικοφ μνθμονίου, βρίςκει τουσ εργαηόμενουσ τθσ χϊρασ 
μασ να δζχονται μια πρωτοφανι επίκεςθ από τθν κυβζρνθςθ, τθν τρόικα και το κεφάλαιο. 
Σα αλλεπάλλθλα κυβερνθτικά και τροϊκανά αντιλαϊκά μζτρα αυξάνουν τθν φτϊχεια, τθν ανεργία, διαλφουν το κοινωνικό 
κράτοσ (παιδεία, υγεία, αςφάλιςθ, πρόνοια), καταργοφν τισ ςυλλογικζσ καταχτιςεισ, υπονομεφουν το εργατικό δίκαιο. 
Σρομοκρατοφν για πικανι χρεοκοπία τθσ χϊρασ μασ για να χρεοκοπιςουν τουσ εργαηόμενουσ και τα λαϊκά ςτρϊματα με 
τθ μείωςθ μιςκϊν, ςυντάξεων, κοινωνικϊν επιδομάτων. Ξεριηϊνουν τθν ςτακερι και πλιρθ εργαςία και κακιερϊνουν τθν 
ευζλικτθ και φκθνι εργαςία, γεμίηουν τθ χϊρα με καραβιζσ  ανζργων, ο Πειραιάσ ζχει μετατραπεί ςε περιοχι των 
ανζργων, το Πζραμα ζχει ςβθςτεί από τον χάρτθ τθσ απαςχόλθςθσ. Οι Ναυτεργάτεσ εξακολουκοφν να είναι κάτω από το 
κακεςτϊσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ και ποινικοποίθςθσ των αγϊνων τουσ. 
Με το "φμφωνο για το ευρϊ" που ψιφιςε θ κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ οδθγοφν τθ χϊρα ςε μόνιμθ λιτότθτα, δραματικι 
μείωςθ μιςκϊν και ςυντάξεων, πλιρθ αποδιάρκρωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, αφξθςθ των ορίων θλικίασ 
ςυνταξιοδότθςθσ. Ξεπουλοφν τον δθμόςιο πλοφτο, μετατρζπουν τα δθμόςια κοινωνικά αγακά ςε εμπορεφςιμα είδθ 
πολυτελείασ. Ακολουκεί θ μείωςθ των επικουρικϊν ςυντάξεων, θ περικοπι τθσ λίςτασ των βαρζων και ανκυγιεινϊν, των 
κοινωνικϊν επιδομάτων, των κοινωνικϊν φοροαπαλλαγϊν, αυξάνονται δεκάδεσ είδθ πλατιάσ λαϊκισ κατανάλωςθσ. 
Αυτά είναι τα αποτελζςματα τθσ καταςτροφικισ πολιτικισ των μνθμονίων που τα χρθςιμοποιοφν ωσ εργαλεία για να 
χτίςουν μια κοινωνία χωρίσ δικαιϊματα, με φτϊχεια, ανεργία, εξακλίωςθ, και βυκίηουν τθν οικονομία ςτθν φφεςθ, τθ 
χϊρα ςε μόνιμθ λιτότθτα και εξάρτθςθ. 
Η κυβζρνθςθ για να αντιμετωπίςει τισ κοινωνικζσ αντιςτάςεισ, τισ αντιδράςεισ των ςυνδικάτων ζχει εξαπολφςει ζνα 
τςουνάμι αυταρχιςμοφ, κρατικισ καταςτολισ και ποινικοποίθςθσ των αγϊνων. 
 Κυρίωσ προςπακεί να περικωριοποιιςει και να απαξιϊςει τα ςυνδικάτα για να τα εμποδίςει να οργανϊςουν τισ 
αντιςτάςεισ των εργαηομζνων. Η επίκεςθ και θ ςτοχοποίθςθ των ςυνδικάτων κα εντακεί και πρζπει να αντιςτακοφμε 
αποφαςιςτικά ςτθν ενορχθςτρωμζνθ διαπόμπευςθ που ςτόχο ζχει τθν ιττα των ςυνδικάτων για να αποτρζψουν τθν 
οργάνωςθ κάκε ςυλλογικισ αντίςταςθσ και ανυπακοισ. 
Η δικι μασ Πρωτομαγιά ειδικά ςιμερα ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 
Να ςυμβάλουμε πιο αποφαςιςτικά το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να αλλάξει ταχφτθτα, προςανατολιςμό. 
Να επιμείνουμε πειςματικά ςτθν αναγκαιότθτα τθσ πιο πλατιάσ εργατικισ ενότθτασ. 
Να οργανϊςει και να θγθκεί μεγάλων εργατικϊν,  κοινωνικϊν αγϊνων που κα ανατρζπουν αυτζσ τισ πολιτικζσ. 
Για τουσ εργαηόμενουσ και τα ςυνδικάτα είναι μονόδρομοσ ο αγϊνασ για τθν απεμπλοκι τθσ χϊρασ από το καταςτροφικό 
μνθμόνιο. 



Να κλιμακϊςουμε τουσ αγϊνεσ μασ για να αποτρζψουμε τθν επιςτροφι ςτο εργαςιακό κακεςτϊσ δουλίασ. 
Να ςυντονίςουμε τουσ αγϊνεσ μασ με όλα τα κινιματα που αντιςτζκονται για να δθλϊςουμε ότι το χρζοσ δεν το 
δθμιουργιςαμε εμείσ και δεν το πλθρϊνουμε, να πλθρϊςουν αυτοί που το δθμιοφργθςαν. 
Αντιςτεκόμαςτε ςτθ λεθλαςία και ςτθ λθςτεία του δθμόςιου πλοφτου, δεν υποκθκεφουμε το μζλλον των παιδιϊν μασ. 
Η φετινι πρωτομαγιά, ζνα χρόνο από το μνθμόνιο μπορεί να γίνει θ αρχι για τθν μεγάλθ αντεπίκεςθ τθσ εργατικισ τάξθσ. 
Η ςυνζχειά τθσ να είναι θ Απεργία ςτισ 11 Μάθ που μπορεί να γίνει ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 
Οι Απεργίεσ που προθγικθκαν μασ ζδειξαν ότι Μποροφμε να οργανϊςουμε τισ αντιςτάςεισ μασ. 
Μποροφμε και πρζπει να ζχουμε μια Διαφορετικι Απεργία -Απεργία όλων των εργαηομζνων που κα γίνει αφετθρία για 
μεγάλεσ αντιςτάςεισ και ανατροπζσ. 
Ζιτω θ εργατικι Πρωτομαγιά- ςυνεχίηουμε τον αγϊνα μασ- ςθμαίνουμε ςυναγερμό για μια Μεγάλθ Απεργία ςτισ 11 Μάθ. 
Σιμι και δόξα ςτουσ αγϊνεσ, και ςτισ κυςίεσ τθσ Εργατικισ Σάξθσ. 
 


