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ΘΕΜΑ: Δήλωση της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας για την Εργατική Πρωτομαγιά. 

 

Η Εργατική Πρωτομαγιά τιμάται και γιορτάζεται  και φέτος, δυστυχώς, εν μέσω της αβεβαιότητας, 

της ανησυχίας, της οργής, της αγανάκτησης και του έντονου προβληματισμού που διακατέχουν  

την ελληνική κοινωνία λόγω της υφιστάμενης βαθιάς κρίσης και ύφεσης. 

Η χώρα μας έρμαιο  των τοκογλυφικών διαθέσεων και συμπεριφορών των αδίστακτων δανειστών 

της παλεύει μέσα σ΄ένα τρικυμιώδες περιβάλλον  για ν΄αποφύγει υφάλους και δίνες ώστε 

επιτέλους να φθάσει στο απάνεμο λιμάνι της κοινωνικής ισορροπίας και δικαιοσύνης. 

Καθώς η παρελκυστική, εκβιαστική πολιτική των, κατ΄ευφημισμό, θεσμών καθυστερεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης, παρατείνεται η αγωνία, εντείνεται το αίσθημα της ανασφάλειας, 

διογκώνεται η φτώχεια και η λιτότητα. Ωστόσο το κλείσιμο της αξιολόγησης δεν είναι το τέλος του 

δράματος γιατί τα μέτρα που προϋποθέτει και κομίζει είναι δυσβάστακτα. 

Οι εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, το φορολογικό, η ανεργία, η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, τα προβλήματα στον αγροτοδιατροφικό κλάδο, η διστακτικότητα και η 

αναμονή στον τομέα των επενδύσεων που υποσκάπτουν τη δυναμική του εμπορίου και της 

επιχειρηματικότητας, τα κόκκινα δάνεια, η έλλειψη ρευστότητας στην καθημερινότητα και στην 

πραγματική οικονομία κρατούν σε ασφυκτική ομηρία  κράτος και πολίτες. 

Πολλοί νέοι μας έχουν ξενιτευτεί αναζητώντας την τύχη τους στο εξωτερικό, όμως, μ΄ελάχιστες, 

προς το παρόν, ελπίδες άμεσης επιστροφής τους. 

Από την άλλη  η πατρίδα μας μετατρέπεται σ΄ένα καταφύγιο κατατρεγμένων ψυχών, μεταξύ των 

οποίων πιθανώς παρεισφρέουν ύποπτα άτομα, και με τις αναπτυγμένες χώρες, που είναι 

υπόλογοι  σε μεγάλο βαθμό να μην αναλαμβάνουν τις αναλογικές ευθύνες τους στο προσφυγικό 

– μεταναστευτικό. 

Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι άσπονδοι φίλοι και γείτονές μας 

προκαλούν κι αμφισβητούν ευθέως κυριαρχικά μας δικαιώματα. 

Επιπλέον, η αστάθεια, οι αντιπαλότητες κρατών, η όξυνση και η τρομοκρατία  στη διεθνή 

σκακιέρα προετοιμάζουν ένα εκρηκτικό μείγμα με οδυνηρές εξελίξεις για την παγκόσμια ειρήνη κι 

ευημερία, εάν δεν επικρατήσει εγκαίρως η σύνεση, η ψυχραιμία, η αλληλοκατανόηση κι ο 

αλληλοσεβασμός. 

Απέναντι σ΄αυτήν την κατάσταση θα πρέπει ως χώρα, ως έθνος κι ως πολίτες  

ν΄ανασυνταχθούμε με τη μέγιστη δυνατή ενότητα, ομοψυχία, αυτοκριτική, διόρθωση των λαθών κι 

εξάλειψη των παθογενειών του παρελθόντος. 
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Ν΄αντισταθούμε στις ορέξεις, στις απαιτήσεις και στους εκβιασμούς των δανειστών με τη  

συνεργασία των υγειών ευρωπαϊκών και διεθνών δυνάμεων. 

Να  παλέψουμε για την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας, για ίσες ευκαιρίες, για μόνιμες και 

σταθερές θέσεις εργασίας, για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, για μείωση των κάθε λογής 

ανισοτήτων και διακρίσεων, για την ενδογενή, παραγωγική κι αποτελεσματική ανάπτυξη με 

φροντίδα στο περιβάλλον, για την προαγωγή της υγείας, του πολιτισμού και της παιδείας κι όλα 

αυτά με αρχή και τέλος τον άνθρωπο, τα ιδανικά και τις αξίες του στο πλαίσιο του σεβασμού των 

νόμων και του συντάγματος.    

Η ημέρα της Πρωτομαγιάς, της  Εργατικής Πρωτομαγιάς δεν είναι ημέρα σιωπής κι αργίας αλλά 

επαγρύπνησης, αντίδρασης κι αγωνιστικότητας.  

Είναι ημέρα τιμής των αγώνων της εργατιάς, αλλά κι όλων των ανθρώπων που μάχονται για μια 

κοινωνία ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης. 

Αυτήν την Εργατική Πρωτομαγιά χαιρετίζουμε, τιμάμε και γιορτάζουμε, και για μια τέτοια κοινωνία 

αγωνιζόμαστε και θα τα καταφέρουμε με τη δύναμη, την πίστη και τις συλλογικές προσπάθειες 

όλων μας. 

                                                                                               Κατερίνα Ιγνατιάδου 

                                                                                               Δήμαρχος Σκύδρας 

 

(Από το Γραφείο Τύπου Δήμου Σκύδρας, σημείωση: συνημμένη φωτογραφία της Δημάρχου για 

δημοσιογραφική χρήση). 


