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Αρ. Πρωτ. 53
Θεσσαλονίκη, 26/4/2017
Προς:
- Τα μέλη του Συλλόγου
- Τα μέλη των Συλλόγων ΕΣΔΕΠ,
ΣΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ,
Εργαζόμενων με εργολαβική
σχέση

ΘΕΜΑ: Κάλεσμα για εκδήλωση του Συλλόγου για την Εργατική Πρωτομαγιά
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η Πρωτομαγιάτικη απεργία, με το ιστορικό και συμβολικό φορτίο που κουβαλάει, αποτελεί
κάθε χρόνο κορυφαία στιγμή για τους αγώνες των εργαζομένων. Η επιτυχία της μάχης αυτής θα
κριθεί από τη μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις αλλά και από το περιεχόμενο που θα δοθεί
στην αντιπαράθεση, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και ανταγωνισμών που δημιουργούν
μνημόνια, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Έχοντας αυτά υπόψη, το ΔΣ αποφάσισε να τιμήσει τη
φετινή Εργατική Πρωτομαγιά με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Ludlow: Οι
Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα», την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 1.00 μμ
στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ. Μετά την προβολή θα μιλήσουν με αφορμή το ντοκιμαντέρ, η
Περσεφόνη Τσαλίκη, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, η Μαρία
Καβάλα, ιστορικός, και ο Γιάννης Κουρμούλης, Πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού
του ΑΠΘ & μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.
Το ντοκιμαντέρ φωτίζει, με σπάνιο αρχειακό υλικό, μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας του
εργατικού κινήματος της Αμερικής, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των Ελλήνων εργατών:
αφηγείται την ιστορία Ελλήνων μεταναστών που μαζί με χιλιάδες μετανάστες από άλλες χώρες
ξεσηκώθηκαν, μετά τη Σφαγή του Ludlow, παίρνοντας τα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή και
το δίκιο τους. Η εξέγερση του Ludlow εντάσσεται στους αιματηρούς αγώνες του εργατικού
κινήματος των ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα που επέβαλαν τελικά την καθιέρωση του
οκταώρου. Το ντοκιμαντέρ έχει βραβευτεί ως το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ της ενότητας «Καταγραφή
Μνήμης» στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ενώ έχει τιμηθεί και με το Βραβείο της
Βουλής «Ανθρώπινες Αξίες».
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
 Αντλούμε δύναμη από την ιστορία, τιμάμε τους αλύγιστους της ταξικής πάλης που έδωσαν και
τη ζωή τους για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
 Διεκδικούμε πίσω όλες τις απώλειές μας.

 Οργανώνουμε τους σύγχρονους αγώνες μας για την ικανοποίηση των σημερινών αναγκών μας,
για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα.
 Γυρνάμε την πλάτη σε κυβέρνηση και όσους μας ζητούν να “βάλουμε πλάτη” για τη λεγόμενη
“ανάπτυξη”, δηλαδή τη βασανιστική (για τους εργαζόμενους) όσο και αβέβαιη (λόγω των
διεθνών εξελίξεων) ανάκαμψη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πάνω στα
συντρίμμια του εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας.
 Λέμε όχι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στη συμμετοχή της Ελλάδας στα επικίνδυνα
“παιχνίδια” της δήθεν “γεωστρατηγικής αναβάθμισης”.
 Απλώνουμε το χέρι στους πρόσφυγες και απομονώνουμε τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και
το ρατσιστικό δηλητήριό της.
 Συμμετέχουμε στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στο Εργατικό
Κέντρο στις 10:30 και στο Άγαλμα του Βενιζέλου (Πλ. Αριστοτέλους) στις 10:00.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Κουρμούλης

Νίκος Γρηγοριάδης

