
ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 

ΜΑΗ 

10πµ 

ΚΑΜΑΡΑ  

Πρωτοµαγιά   µάχης και αντεπίθεσης! 

Οι αγώνες στα χέρια των εργαζοµένων για να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική! 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Ε.Ε., το ∆ΝΤ, το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες προχωρούν σε µια 

ιστορικών διαστάσεων επίθεση ενάντια στους εργαζόµενους και τα λαϊκά 

στρώµατα, µέσα από το Πρόγραµµα Σταθερότητας  στο πλαίσιο του Συµφώνου για το 

Ευρώ  της ΕΕ.  Νέοι γύροι λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις σε 

ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, πλήρης απελευθέρωση ελαστικών σχέσεων εργασίας είναι τα 

µέτρα που θα επιδιωχθεί να παρθούν το επόµενο διάστηµα, για να «υπηρετήσουν» τον 

«εθνικό» στόχο της «εξόδου» από την κρίση. Ένα νέο τοπίο υπερεκµετάλλευσης των 

εργαζόµενων ετοιµάζεται, ενώ ιστορικές κατακτήσεις του εργατικού κινήµατος 

καταργούνται από την Κυβέρνηση και την ΕΕ. Συµπλήρωµα σε αυτή την πολιτική είναι ο 

αυταρχισµός, η καταστολή, η εργοδοτική και κρατική τροµοκρατία, η ξενοφοβία για να 

τσακίσουν τις αντιστάσεις, για να περάσουν την αντεργατική τους επίθεση. 

Σήµερα, απαιτούνται όσο ποτέ ταξικοί µαχητικοί αγώνες αντίστασης και 

ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής τους. Πρωτοβουλίες από τα σωµατεία, όλες τις 

ταξικές δυνάµεις του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος που θα απαντούν αποτελεσµατικά στην επίθεση. Που θα 

ξεπερνούν την απραξία, την συναίνεση και υποταγή της γραφειοκρατίας και του κυβερνητικού συνδικαλισµού της 

ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ. Αγώνες που θα είναι στα χέρια των εργαζοµένων, µε διαδικασίες βάσης, και όχι κοµµατικά 

περιχαρακωµένες διαµαρτυρίες τύπου ΠΑΜΕ. Αγώνες πανεργατικοί, συντονισµένοι, διάρκειας. 

Απαιτείται όσο ποτέ ένα κίνηµα των εργαζόµενων που θα συγκρούεται µε την πολιτική της βαρβαρότητας και θα επιδιώκει 

να νικά. Με στόχους ουσιαστικής αντιπαράθεσης και ανατροπής, µε συντονισµένες µαχητικές µορφές προοπτικής και 

νίκης. 

Οι πρωτοβουλίες που πάρθηκαν για συντονισµό σωµατείων και ταξικών δυνάµεων µέσα στις τελευταίες µάχες, βρήκαν 

απήχηση σε µεγάλα τµήµατα της εργατικής αντίστασης. Σε αυτό το δρόµο, µπροστά στην Εργατική Πρωτοµαγιά 2011, 

αποφασίσαµε την διοργάνωση ανεξάρτητης ταξικής  συγκέντρωσης την 1η Μάη, στην Καµάρα στις 

10.00 π.µ. 

Επιδιώκουµε στη φετινή -εξαιρετικά κρίσιµη- πρωτοµαγιά, να οργανώσουµε µια συγκέντρωση όλου του δυναµικού που 

έδωσε µαζί όλες τις τελευταίες απεργιακές µάχες, συσπείρωσε χιλιάδες εργαζόµενους µε µια άλλη κατεύθυνση και 

προοπτική. Στο δρόµο για την πανεργατική απεργία στις 11 Μάη η φετινή Πρωτοµαγιά µπορεί να δώσει το 

έναυσµα της αντεπίθεσης των εργαζοµένων για τη διεκδίκηση όλων των σύγχρονων δικαιωµάτων µας µακριά από τους 

«µονοδρόµους» των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ∆ΝΤ. 

Για µια 1η Μάη της ελπίδας, σταθµός στην ταξική ανασυγκρότηση του κινήµατος των 

εργαζόµενων. Για άλλο ένα βήµα δηµιουργίας προϋποθέσεων νικηφόρων αγώνων. Για µια άλλη αγωνιστική ταξική 

ενότητα των εργαζοµένων που στον εργασιακό µεσαίωνα που έρχεται να µπορεί να αντιπαρατεθεί στην επίθεση του 

κεφαλαίου µε αποφασιστικούς και νικηφόρους αγώνες. 

- Καλούµε όλα τα ταξικά πρωτοβάθµια σωµατεία να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις, να συνδιοργανώσουν 

την ενωτική ταξική συγκέντρωση στην Καµάρα                                           

- Καλούµε όλους τους εργαζόµενους, όλες τις ταξικές δυνάµεις του εργατικού κινήµατος, εργατικές-

συνδικαλιστικές συλλογικότητες και τάσεις, να δώσουν µαζικό παρόν στην Πρωτοµαγιάτικη συγκέντρωση  

στην Καµάρα. 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ,  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-ΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 


