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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1Η ΜΑΗ 
«8 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, 8 ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ, 8 ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ…» 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
135 χρόνια μετά τον ξεσηκωμό των εργατών στο Σικάγο, η Πρωτομαγιά που αποτελεί το κορυφαίο 
διαχρονικό ορόσημο των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος, εξακολουθεί και σήμερα να 
είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε αποτελώντας την πυξίδα στους αγώνες μας ως εργαζόμενοι αλλά 
και ως πολίτες.  
 
Μετά τις επώδυνες συνέπειες ενός 10ετή μνημονιακού πολέμου κατά του κόσμου της εργασίας και 
εν μέσω πανδημίας, καλούμαστε εκ νέου να υπερασπιστούμε το 8ωρο, τις Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας, την Δημοκρατία, την ισότητα, το δικαίωμα στη δωρεάν υγεία και παιδεία.  
Καλούμαστε με ενότητα, δύναμη και μαζική συμμετοχή στους αγώνες για να δώσουμε ισχυρό 
μήνυμα στην κυβέρνηση, που μετά τις αντεργατικές νομοθετικές παρεμβάσεις των Υπουργών 
Εργασίας Βρούτση - Χατζηδάκη σχεδιάζουν την κατάργηση και του 8ωρου. 
Δεν μας μένει άλλη επιλογή παρά μόνο αυτή της αντίστασης κατά της κυβερνητικής πολιτικής, που 
προωθεί την εφαρμογή ατομικών συμβάσεων έναντι των Επιχειρησιακών και Κλαδικών, την 
καταστρατήγηση του 8ωρου, την κατάργηση της πενθήμερης εργασίας και την αποδυνάμωση της 
απεργίας, του μοναδικού όπλου αντίστασης των εργαζομένων. 
 
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας και τους εργαζόμενους του Κλάδου να συμμετέχουν μαζικά στην 
24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΓΣΕΕ την Τρίτη 4 Μάη, στην 24ωρη Απεργία του ΕΚΑ την Πέμπτη 6 
Μάη και στο Συλλαλητήριο την ίδια ημέρα στις 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και 
στις κατά τόπους Απεργιακές Κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων . 
 
Αυτή η δύσκολη μάχη πρέπει να δοθεί συντονισμένα από τα Σωματεία - Ομοσπονδίες - Εργατικά 
Κέντρα - ΓΣΕΕ και με ομοψυχία για να μπορέσουμε να την κερδίσουμε . 
 

Δεν θα επιτρέψουμε στην Κυβέρνηση να μας οδηγήσει στον εργασιακό Μεσαίωνα. 
 

Δίνουμε τον αγώνα μαζικά με ενότητα και δύναμη. 
 

Η Πρώτη Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία, είναι ο φάρος και η πυξίδα των αγώνων μας. 
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