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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο αγώνας, για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσµά της 
εκµετάλλευσης, συνεχίζεται µέχρι σήµερα, σθεναρά και αδιαπραγµάτευτα, για 
την εργατική τάξη. Η Εργατική Πρωτοµαγιά, οι αξίες, το νόηµα και ο 
συµβολισµός της ως ηµέρα µνήµης και τιµής στους αγώνες και τις θυσίες 
της Εργατικής Τάξης παραµένουν ζωντανές και επίκαιρες. 

 
Τη φετινή ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ βρισκόµαστε υπό τον πολιτικό εκβιασµό των 
«δανειστών» και του Κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ∆ΝΤ αλλά 
και των εγχώριων συµφερόντων - και κάτω από το κλίµα οικονοµικής 
ασφυξίας που δηµιουργούν, µε στόχο στην πλήρη υποταγή και την 
ταπείνωση και της νέας κυβέρνησης, όπως ακριβώς και των προηγούµενων. 
 
Επιχειρούν να πνίξουν το δικαίωµα των εργαζοµένων και του Ελληνικού λαού, 
να αγωνίζονται να αλλάξουν τη ζωή τους και την πορεία της χώρας ,ώστε να 
“συνετιστούν” όλοι οι λαοί και οι εργαζόµενοι. 
 
Γι’ αυτό, ο αγώνας για ακύρωση των µνηµονίων και της λιτότητας, για τη 
διαγραφή του  χρέους ώστε να µη γίνει η χώρα µας αποικία χρέους και 
προτεκτοράτο των τοκογλύφων δανειστών, ο αγώνας για εθνικοποίηση των 
τραπεζών, για χώρα κυρίαρχη, ανεξάρτητη, δηµοκρατική που θα ανατρέψει 
τις µνηµονιακές πολιτικές και θα ανασυγκροτηθεί προς όφελος του λαού και 
των εργαζοµένων, συνεχίζεται και είναι σκληρός και ανελέητος. 
 
Αυτή την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, στην πρώτη γραµµή της µάχης, είναι η ανατροπή 
των µνηµονικών µέτρων, η αταλάντευτη µάχη κατά των ιδιωτικοποιήσεων, η 
πάλη για την ανάκτηση των δικαιωµάτων και των κατακτήσεων των 
εργαζοµένων, η πλήρης επαναφορά του θεσµού των ΣΣΕ, η επιβίωση των 
άνεργων, ο έλεγχος και η αποτροπή της εργοδοτικής αυθαιρεσίας, η 
επαναφορά των διωχθέντων υπαλλήλων στο δηµόσιο, η προστασία της 
δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης.  
H φετινή απεργία και διαδήλωση για την Πρωτοµαγιά είναι µεγάλος σταθµός 
για όλους τους εργαζόµενους. Είναι το σηµείο που θα ενώσουµε τις φωνές και 
τις διεκδικήσεις µας, για να κερδίσουµε όλα όσα παλεύαµε τα προηγούµενα 
χρόνια απέναντι στις µνηµονιακές κυβερνήσεις. 
Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής θα διεκδικήσει από την κυβέρνηση την υλοποίηση των 
δίκαιων αιτηµάτων µας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο σχετικό µας κείµενο. 
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Με βάση αυτά δεν υποχωρούµε στους εκβιασµούς, δε σκύβουµε το κεφάλι, 
δεν κάνουµε πίσω. 
 
Καλούµε τους συναδέλφους σε συµµετοχή στις Πρωτοµαγιάτικες απεργιακές 
συγκεντρώσεις, σε ενεργό συµµετοχή στο σωµατείο και τις διεκδικήσεις του. 
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