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ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Με την παρουσία αρκετού κόσμου τα Γιάννενα τίμησαν την εργατική Πρωτομαγιά στην
κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Οι απεργιακές φρουρές του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων βρέθηκαν από το πρωί σε
χώρους εστίασης του κλάδου του επισιτισμού, περιφρουρώντας την απεργία.

Στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου χαιρέτισαν εκπρόσωποι από
μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος και Πρωτοβάθμια σωματεία.

Η συγκέντρωση άνοιξε με χαιρετισμό από τον Κυριάκο Ιωαννίδη μέλος της εκτελεστικής
γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Εκ μέρους του Αμπελουργικού Συλλόγου Ζίτσας χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος Αγόρος
Ηλίας.
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Εκ μέρους των αυτοαπασχολούμενων της πόλης χαιρετισμό απεύθυνε ο Λέτσιος Δημήτρης
μέλος του Σωματείου Μηχανικών Αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερο χρώμα έδωσαν στην απεργιακή συγκέντρωση οι χαιρετισμοί δύο οικονομικών
μεταναστών, μέλη Πρωτοβάθμιων Σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου
Ιωαννίνων. Εκ μέρους των μεταναστών από την Αλβανία χαιρέτισε ο Λάμπι Αρμάντο μέλος
του ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων. Παράλληλα χαιρετισμό
απηύθυνε Πακιστανός εργάτης μέλος του συνδικάτου γάλακτος τροφίμων ποτών του νομού.

Και οι εκδρομείς

Εκτός όμως από τον απεργιακό τόνο, η πρωτομαγιά είχε και εκδρομικό τόνο για χιλιάδες
γιαννιώτες οι οποίοι ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες εικόνες κινούμενοι
προς την έξοδο της πόλης και τους βασικούς οδικούς άξονες.

Η κίνηση που σημειώθηκε από νωρίς το πρωί ήταν μεγάλη και όσο η ώρα περνούσε γινόταν
ακόμα μεγαλύτερη με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές που θύμιζαν.... λεκανοπέδιο
Αττικής.

Οι Γιαννιώτες εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρία απέδρασαν προς τα παράλια της Ηπείρου,
στα οποία ήδη από το Σαββατοκύριακο η κίνηση ήταν αυξημένη, με αρκετούς να έχουν κάνει
και τις πρώτες τους βουτιές.

Κινούμενοι λοιπόν στην Εθνική και μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας, η κίνηση διεξαγόταν
σημειωτόν.

Η ταλαιπωρία δε σταμάτησε ούτε όταν έφτασαν στον προορισμό τους καθώς τα παράλια
σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία ήταν ασφυκτικά γεμάτα με κόσμο.
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