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1Η ΜΑΗ  

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Η Πρωτομαγιά του 1886 καθιερώθηκε ως το κορυφαίο ορόσημο για το εργατικό κίνημα και διαχρονικά 
αποτελεί την πυξίδα για τους αγώνες των εργαζομένων απανταχού της Γης. 
Τα χρόνια που ακολούθησαν από τον αιματοβαμμένο αγώνα των εργατών του Σικάγου, μυριάδες 
εργαζόμενοι σε όλη τη Γη αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη 
δημιουργία ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής τους, για να 
κατανεμηθεί δίκαια ο πλούτος που δημιουργούν με την εργασία τους στους ίδιους, στην οικογένειά 
τους, στην κοινωνία. 
 
Επί 10 χρόνια οι Έλληνες εργαζόμενοι και τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα επωμίστηκαν τα βάρη της 
κρίσης καταβάλλοντας τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κόστος. Είναι αδιανόητο και 
εγκληματικό να εφαρμοστούν εκ νέου αποτυχημένες πολιτικές για επαναφορά μνημονιακών 
καθεστώτων, με την αιτιολογία ότι θα αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της Πανδημίας που πλήττει όλο 
τον πλανήτη.   
 
Στο χρόνο που πέρασε από την προηγούμενη Πρωτομαγιά το εργασιακό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό 
περιβάλλον έγινε δυσμενέστερο για τους εργαζόμενους, για τους αδύναμους, για τους πολλούς. Η 
προεκλογική εικόνα που δημιούργησε η ΝΔ για ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις, νέες 
καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για πλήρη απασχόληση έσβησε και διεγράφη από τη μνήμη του 
κυβερνητικού επιτελείου και των πρωτοκλασάτων στελεχών του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Δυστυχώς μετά την κατάργηση των προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόμενους, η Κυβέρνηση 
συνεχίζει την πολιτική της για την ολοκλήρωση του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου.  
 
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τα Σωματεία Μέλη μας και τους εργαζόμενους του Κλάδου ως 
αναπόσπαστο κομμάτι του Συνδικαλιστικού Κινήματος για να παραμείνει η ενέργεια Κοινωνικό Αγαθό 
υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.  
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την κατάργηση της εργολαβοποίησης στους χώρους εργασίας, για 
ίσα δικαιώματα και ίσες αμοιβές στην εργασία.  
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να δίνουμε τις μάχες μας με αξιοπρέπεια και τιμή ενάντια σε κάθε 
μορφής αδικία, για την υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, για το 
δικαίωμα στην εργασία, για τη Δημοκρατία. 
 

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ! 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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