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 Αρ. Πρωτ.: 81 

 Θεσσαλονίκη, 27/4/2015 

 Προς τα μέλη του Συλλόγου 

 

Θέμα: Ανακοίνωση ΔΣ για την πρωτομαγιά 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας, συνεχίζουμε 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 20ού αιώνα: 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. 

Δυναμώνουμε: 

 την οργάνωσή μας, την ενότητά και αλληλεγγύη της τάξης μας. Είναι το δικό μας όπλο! 

 τον αγώνα για όλα όσα μας ανήκουν: όχι μόνο για όλα όσα μας έκλεψαν, αλλά για όλα όσα είναι 
δικαίωμά μας σήμερα! Δε συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, με τα ψίχουλα και τις υποσχέσεις. 

Στέλνουμε μήνυμα με τη συμμετοχή μας στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς! 

Δηλώνουμε την απόφασή μας να υπερασπίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Δεν θα 
αποδεχθούμε με αδράνεια, φόβο και υποχώρηση νέα μνημόνια (όπως και να ονομαστούν), νέα δεινά στη 
ζωή μας για τα κέρδη των μονοπωλίων, που είναι το μόνο αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το ΔΝΤ 
και την ΕΚΤ απέναντι. 

 Να επιστρέψουν ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ οι διαθέσιμοι συνάδελφοι στις θέσεις τους.  

 Δεν δεχόμαστε υφαρπαγή των ταμειακών διαθεσίμων των Πανεπιστημίων, των ταμείων μας και των 
άλλων κοινωνικών φορέων.  

 Δεν δεχόμαστε άλλες μειώσεις στους μισθούς και τα επιδόματα, άλλη κατάργηση δικαιωμάτων στην 
υγεία, στην παιδεία, στις συντάξεις.  

Δεν είναι όνειρό μας ο "λιτός βίος" ούτε για εμάς ούτε για τα παιδιά μας. Η καταστροφή η δική μας δεν 
θα επιτρέψουμε να είναι ο πυλώνας της δικής τους ανάπτυξης, στο όνομα του πατριωτισμού. 

Πατριωτισμός είναι το δίκιο του λαού και όχι τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών! 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις και εργασιακές 
σχέσεις είναι εδώ. Οι δόσεις που βγαίνουν από το αίμα του λαού πληρώνονται στην ώρα τους και η 
κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα πληρώνονται στο "διηνεκές". Την ίδια στιγμή επικίνδυνο παιχνίδι 
ανταγωνισμών παίζεται στη γειτονιά μας, από τη Λιβύη ως το Ιράκ και από τη Συρία ως την Ουκρανία. 
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες είναι τα θύματά του, ανθρώπινες ψυχές που χρησιμοποιούνται ως 
διαπραγματευτικό χαρτί για τα πετρέλαια, τους δρόμους των αγωγών και των αγορών, τον έλεγχο της 
περιοχής. Μόνη λύση είναι η απειθαρχία σε αυτά. 

 



 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Το αίμα που πότισε τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από 
τα δεσμά της εκμετάλλευσης δεν πάει χαμένο! 

 

Προχωράμε μπροστά. 

Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά! 

ΟΛΟΙ στις διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στην πόλη μας: 

10:00 πμ στο ΕΚΘ (ΕΔΟΘ) 

10:30 πμ στο Άγαλμα Βενιζέλου (ΠΑΜΕ) 

 

 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 Γιάννης Κουρμούλης Νίκος Γρηγοριάδης 


