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         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
            1η Μαΐου ημέρα ορόσημο των εργατικών αγώνων 

 

1
η
 Μαΐου 1886, Σικάγο, χιλιάδες εργάτες και οι εργάτριες αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες εργασίας  με σύνθημα 

«Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ελεύθερος χρόνος». Με απόφαση της  ιδρυτικής συνέλευσης της 

Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι στις 14/7/1889, η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε σαν παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης. 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Σχεδόν ένας  χρόνος έχει περάσει από την ψήφιση του αντεργατικού Νόμου Χατζηδάκη με τον οποίο απόκτησε 
πλέον «νομιμότητα» η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η περαιτέρω κατάργηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.   
Η νόμιμη πλέον κατάργηση του 8ώρου – 5ήμερης εργασίας και η προωθούμενη αποδυνάμωση έως και 
κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι η μια όψη του νομίσματος, η δίωξη των εργαζομένων και 
του συνδικαλισμού καθώς και οι μαζικές απολύσεις (βλέπε ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ), ο κυβερνητικός  έλεγχος των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και η αποδυνάμωση της απεργίας, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος.   
Σε συνδυασμό με τις οικονομικές– κοινωνικές– εργασιακές επιπτώσεις της σχεδόν δεκαετούς διάρκειας 
εφαρμογής των μνημονίων, αλλά και της τριετούς διάρκειας αποκλεισμού και έντασης των ανισοτήτων με 
αφορμή την υγειονομική κρίση, όπου προωθήθηκαν νέα μοντέλα απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, έχει 
δημιουργηθεί ένα νέο, εχθρικότερο περιβάλλον, προς τους εργαζόμενους και τις κοινωνικές ομάδες που 
συνθέτουν την κοινωνία μας . 
Και ενώ συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, η Κυβέρνηση εφαρμόζει με εμμονή την νεοφιλελεύθερη πολιτική της,  
μεγαλώνοντας τις ανισότητες και την φτωχοποίηση της κοινωνίας, χωρίς καμία ουσιαστική μέριμνα για τον 
ευάλωτο πληθυσμό, ενώ παράλληλα εξαγγέλλει μέτρα ανακούφισης – κατά περίπτωση – τα οποία «εξατμίζονται» 
μέχρι να φτάσουν στην κοινωνία.  
Σε όλα τα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο. Μια κρίση 
που στην Ελλάδα εντάθηκε περισσότερο, λόγω της έλλειψης σχεδιασμού και πρόληψης από την Κυβέρνηση, τόσο 
με την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για το κλίμα, όπου προωθήθηκε η κάθε άλλο παρά δίκαιη και ομαλή 
ενεργειακή μετάβαση όσο και με την ανεξέλεγκτη αγορά ενέργειας, όπου δημιουργήθηκαν συνθήκες 
χειραγώγησης των τιμών και μετακύλησης του κόστους στον καταναλωτή με φαινόμενα αισχροκέρδειας.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Η φετινή ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ  μας βρίσκει ξανά αντιμέτωπους με μια συνεχιζόμενη επίθεση στην εργατική 
τάξη. Άλλη επιλογή δεν έχουμε παρά μόνο αυτή της αντίστασης κατά της Κυβερνητικής  πολιτικής,  αγωνιζόμενοι 
για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ειρήνη και Ισότητα. 
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας και όλους τους Εργαζόμενους του Κλάδου μας, να συμμετέχουν στις Απεργιακές 
Κινητοποιήσεις και Συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, την Κυριακή 1η Μαΐου στην Πλατεία Κλαυθμώνος  και ώρα 
11.00 το πρωί , καθώς και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων. 
 

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ! ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ! 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

1Η ΜΑΗ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΙΜΗΣ, ΑΓΩΝΑ 
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