Συνάδελφοι -σες, εργαζόμενοι,
άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες,

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά
αποφάσισε και κήρυξε
24ωρη Παμπειραϊκή Πανεργατική Απεργία
την 1η Μάη 2013.
Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα διεθνιστικής αλληλεγγύης στην οποία έδωσαν τη ζωή τους πρωτοπόροι εργάτες υπερασπίζοντας τα συμφέροντα της τάξης τους
ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, τους πολιτικούς εκφραστές τους και τις δυνάμεις καταστολής.
Είναι μέρα που η εργατική τάξη και τα συνδικάτα προβάλουν και διεκδικούν
με τους αγώνες τους τα σύγχρονα και επίκαιρα αιτήματά τους, παλεύουν και απαιτούν
τη λύση των δίκαιων αιτημάτων τους και αγωνίζονται να διασφαλίσουν και να διευρύνουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους.
Στη χώρα μας ιδιαίτερα την περίοδο των τελευταίων τριών χρόνων με την ένταξή της
στα μνημόνια και την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων με την τρόικα (ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ)
έχουν κυριολεκτικά συντριβεί τα κοινωνικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων.
Το μεγάλο κεφάλαιο παίρνει τη ρεβάνς αφού οι πιο ακραίες και παράλογες αξιώσεις του όχι μόνο γίνονται σεβαστές από την τρικομματική κυβέρνηση αλλά υλοποιούνται μέτρα και πολιτικές που οι ίδιοι πριν μερικά χρόνια δεν τολμούσαν να
ζητήσουν ! Η ανεργία έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα πανευρωπαϊκού ρεκόρ ξεπερνώντας
το 27%, οι άνεργοι έχουν αγγίξει το 1.400.000, μόνο τον τελευταίο χρόνο έχασαν τη
δουλειά τους πάνω από 360.000 εργαζόμενοι και εργαζόμενες.
Η γυναικεία ανεργία ξεπέρασε το 32%, η ανεργία μεταξύ των νέων 16-24 έχει φθάσει το 60% ενώ στην επόμενη ηλικιακή ομάδα 25-34 το ποσοστό έφθασε το 35%.
Αν προσθέσουμε και τις διάφορες ελαστικές μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση –εκ περιτροπής εργασία κλπ) μπορούμε βάσιμα να συμπεράνουμε ότι το 1/3

της κοινωνίας μας ζει στα όρια της φτώχειας κάτω από τραγικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Παράλληλα η κατάργηση της Εθνικής ΣΣΕ των κλαδικών Συμβάσεων, η διαμόρφωση του κατώτερου μισθού στο επίπεδο των Βαλκανικών χωρών, η κατεδάφιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι βάρβαρες περικοπές μισθών,
συντάξεων, επικουρικών και εφ΄άπαξ παροχών διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που μόνο σε συνθήκες μετά από πόλεμο μπορούν να παρομοιασθούν.
Η τρικομματική κυβέρνηση δεν σταματάει όμως εδώ, στο στόχαστρο της ίδιας και
της τρόικα έχουν μπει τα συνδικαλιστικά δημοκρατικά και πολιτικά δικαιώματα
της εργατικής τάξης και του συνδικαλιστικού κινήματος και ήδη απεργάζονται
μέτρα για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, των συγκεντρώσεων
κλπ.
Κάθε απεργία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να τεθεί παράνομη, καταχρηστική και
ενίοτε να κηρυχθεί επίταξη και πολιτική επιστράτευση, όπως έγινε πρόσφατα στους
Ναυτεργάτες, στις συγκοινωνίες, στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ κλπ.
Ο αυταρχισμός, η επίδειξη πυγμής και η λήψη αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών μέτρων είναι στην ημερήσια διάταξη της κυβερνητικής πολιτικής για την
αντιμετώπιση των δίκαιων αγώνων των εργαζομένων.
Στην πόλη μας στον Πειραιά η αποβιομηχάνιση έχει ολοκληρωθεί, χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια. Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη έχει ερημώσει, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά παραμένουν κλειστά με
απλήρωτους τους εργαζόμενους πάνω από ένα χρόνο, χιλιάδες Ναυτεργάτες έχουν
με βίαιο τρόπο αφανισθεί από τη Ναυτιλία, εκατοντάδες είναι οι απολυμένοι εργαζόμενοι από τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις διάφορες υπηρεσίες και το εμπόριο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν κάτω από συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης
που έχει πλήξει και την αγορά του Πειραιά. Η φτώχεια, τα συσσίτια και οι άστεγοι
έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία χρόνια, πράγμα που δείχνει τις δραματικές
συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων.
Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της ανεξέλεγκτης επίθεσης
που δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να οικοδομήσουμε μια νέα
ενότητα, μια συσπείρωση όλων των εργαζομένων μέσα από την οργανωμένη παρέμβασή μας στα συνδικάτα, έτσι ώστε να απαντήσουμε αποτελεσματικά στη βάρβαρη αντιλαϊκή και αντεργατική επιδρομή της τρόικα, της
τρικομματικής κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου.

Από αυτή τη σκοπιά η Διοίκηση του ΕΚΠ θεωρεί ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο εργατικό κίνημα της πόλης μας η αντιενωτική στάση του ΠΑΜΕ το
οποίο για άλλη μια φορά στο όνομα της διαφορετικότητας και της υπεράσπισης της
κομματικής γραμμής επέλεξε τον ξεχωριστό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς και αρνήθηκε να πάρει μέρος στην Απεργιακή Συγκέντρωση που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στο Πασαλιμάνι την Πρωτομαγιά.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
• Την ανατροπή των μνημονιακών κυβερνητικών πολιτικών
στις ΣΣΕ, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στη Φορολογία των
εργαζομένων. Άμεση επαναφορά του θεσμικού πλαισίου
που προστατεύει τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και
όλων των εργαζομένων.
• Την υπογραφή νέας Γενικής ΣΣΕ, την υπογραφή κλαδικών
ΣΣΕ και την εφαρμογή τους παντού.
• Τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανεργία και την ουσιαστική
στήριξη και προστασία των ανέργων.
• Την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών, τη δημόσια περιουσία, το δημόσιο τομέα υγείας και παιδείας.
• Την κατάργηση των χαρατσιών και των φορομπηχτικών πολιτικών σε βάρος της λαϊκής οικογένειας.
• Την ουσιαστική μείωση των τιμών σε αγαθά άμεσης λαϊκής
ανάγκης (ρεύμα – νερό – εισιτήρια κλπ).

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

