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ΜΕ ΣΑ ΤΝΔΙΚΑΣΑ ΓΙΑ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΚΟΠΘ – ΕΞΩ Θ ΒΙΑ ΑΠΟ
ΣΑ ΤΝΔΙΚΑΣΑ

Η ΓΣΕΕ καλεί τισ οργανϊςεισ μζλθ τθσ να προκθρφξουν 24ωρθ Απεργία, ςτο πεδίο
εκπροςϊπθςισ τουσ, για τθν Σετάρτη 1η Μαΐου 2019 και καλεί όλουσ τουσ
εργαηόμενουσ, τουσ ανζργουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, ςτισ ςυγκεντρϊςεισ για τον
εορταςμό τθσ Εργατικισ Πρωτομαγιάσ ςτθν Ακινα, ςτην Πλατεία Κλαυθμώνοσ ςτισ
11 το πρωί και ςτισ ςυγκεντρϊςεισ των κατά τόπουσ Εργατικϊν Κζντρων τθν ίδια
μζρα ςε όλθ τθ χϊρα.
Τα τεράςτια προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι Έλλθνεσ εργαηόμενοι, με κυρίαρχο
αυτό τθσ ανεργίασ και τθσ υποαπαςχόλθςθσ, κακιςτοφν αδιαπραγμάτευτεσ τισ
ανάγκεσ τουσ και κάνουν αναγκαία τθν παρουςία των Συνδικάτων, παρά τισ
προςπάκειεσ αυτϊν, που χρθςιμοποιοφν βία και τραμπουκιςμοφσ, για να ςπείρουν
τθ διχόνοια, προςφζροντασ ζτςι άψογεσ υπθρεςίεσ ςτθν κυβζρνθςθ, με τθν οποία
ζχουν ταφτιςθ ςυμφερόντων, όπωσ ζδειξαν και τα πρόςφατα γεγονότα με τθ
ματαίωςθ του Συνεδρίου τθσ ΓΣΕΕ.
Οι εργαηόμενοι όμωσ ζχουν ςυνειδθτοποιιςει ότι τα κόμματα πρζπει να μείνουν
εκτόσ Συνδικάτων, όπωσ και ότι οι βιαιοπραγίεσ δεν ζχουν κζςθ πουκενά ςτθν
ελλθνικι κοινωνία.

Γι’ αυτό και λζμε: « Με τα υνδικάτα για δημοκρατία και κοινωνική προκοπή- Ζξω
η βία από τα υνδικάτα- Ζξω τα κόμματα και οι κομματικοί ςτρατοί από το
υνδικαλιςτικό κίνημα».
Αυτι τθν ιςτορικι μζρα τθσ 1θσ Μάθ ενϊνουμε τθ φωνι μασ με όλουσ εκείνουσ που
παλεφουν ενάντια ςτθ φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ, ςτισ αδικίεσ, ςτισ διακρίςεισ,
ςτθν κατακριμνιςθ δθμοκρατικϊν, εργαςιακϊν, οικονομικϊν και αςφαλιςτικϊν
δικαιωμάτων.
Τιμϊντασ τουσ πρωτοπόρουσ αγωνιςτζσ του εργατικοφ κινιματοσ όλεσ και όλουσ
εκείνουσ που κυςιάςτθκαν διαχρονικά για τθ δθμοκρατία, δίχωσ να ριςκάρουν τισ
ηωζσ άλλων, τθ δικαιοςφνθ δίχωσ να τθν υπονομεφουν με τισ ενζργειζσ τουσ και τισ
πράξεισ τουσ για τθν ιςότθτα τθν οποία και εννοοφςαν, οφείλουμε να δϊςουμε
αγωνιςτικό-απεργιακό παρόν ςτο κάλεςμα τθν Τετάρτθ 1θ Μάθ 2019.
ΗΘΣΩ Θ ΕΡΓΑΣΙΚΘ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ

Σασ επιςυνάπτουμε τισ αφίςεσ και τη διακήρυξη για την Πρωτομαγιά 2019
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