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1Η ΜΑΗ 

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΡΩΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ! 

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ! 

Μέρα Μαγιού μού μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 
άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 

Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 
άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης 

Γιάννης Ρίτσος, Επιτάφιος 
 

 

Επίκαιρα όσο ποτέ, τα προτάγματα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, οι μνήμες των 

αγώνων και των θυσιών της εργατικής τάξης, από το Σικάγο στα τέλη του 19ου 
αιώνα ως σήμερα, στην πανεργατική απεργία στις 1η  Μάη 2022.  

Η ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης στον κόσμο της εργασίας, στους 
ανέργους, στους συνταξιούχους, με τις αντεργατικές (απο)ρυθμίσεις Χατζηδάκη, 

που καταστρατηγούν και τυπικά τα βασικά κεκτημένα των εργαζομένων στον 

ελεύθερο χρόνο, στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, ολοκληρώνει 
την απαξίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων. 

Το Μάη του 1886, τα αμερικανικά συνδικάτα δίνουν τη μεγάλη μάχη για τη 
διεκδίκηση του 8ώρου, που παρά τη βίαιη καταστολή γίνεται θεσμός. Στη χώρα μας 

από το 1892 ως τον αιματοβαμμένο Μάη του 1936 με αγώνες και θυσίες 
καθιερώνεται η 8ωρη εργασία. 

 Οι εργαζόμενοι κατακτούν τα εργασιακά δικαιώματα που θεωρούνταν 
αυτονόητα και αναφαίρετα ως τις αρχές του 21ου αιώνα: η 5ήμερη - 8ωρη εργασία, 

η Κυριακάτικη αργία, η κοινωνική ασφάλιση, η δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία, στην 
Παιδεία, την Πρόνοια κλπ., οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η κανονική άδεια, η 

προστασία της μητρότητας, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα…, ώσπου το πρόσχημα 
της κρίσης  καταστρατήγησε και ουσιαστικά διέλυσε κάθε έννοια εργατικού δικαίου. 

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι αφού πλήρωσαν και συνεχίζουν να 
πληρώνουν το «μάρμαρο», πλήρωσαν με τις ζωές τους και τις ζωές των οικείων 

τους τις αλλοπρόσαλλες και αποτυχημένες υγειονομικές πολιτικές αντιμετώπισης 
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της πανδημίας, βρίσκονται σήμερα στα όρια της επιβίωσης με τον αυξανόμενο 
πληθωρισμό, την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και τη φοροληστρική πολιτική, 

αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα είδη πρώτης ανάγκης, διατροφής, θέρμανσης, το 
ηλεκτρικό, την εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην ζωή μας, να πούμε όχι στην 
επιβίωση. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις της Πανελλαδικής Απεργίας της 6ης Απρίλη να 

ανοίξουν ένα μπαράζ αντεπίθεσης στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης 
και των μεγαλοεργοδοτών, για την ενεργειακή κρίση και την  οικονομική αφαίμαξη 

των εργαζομένων.  
Δεν είναι μονόδρομος η πρωτοφανής ελαστικοποίηση της εργασίας, η 

ενεργειακή ένδεια, οι χαμηλοί μισθοί, η εξατομίκευση των εργασιακών 
διαπραγματεύσεων,  η στοχοποίηση των ανέργων με τον πρόσφατο νόμο 

Χατζηδάκη, ο κοινωνικός αποκλεισμός των ευάλωτων ομάδων, η απελπισία των 

νέων, η φτώχεια, η προσφυγιά, ο πόλεμος. 
Να ξαναπιάσουμε το νήμα των εργατικών αγώνων, με τη μαζική συμμετοχή των 

εργαζομένων στις απεργιακές εκδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς, αφετηρία 
μαχητικών διεκδικήσεων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, 

σταθερή εργασία, δικαίωμα στην εργασία για όλους, ανασυγκρότηση του κράτους 
πρόνοιας. 

 
Διεκδικούμε 

 Κατώτατο μισθό 751 Ευρώ και την επαναφορά της ευθύνης καθορισμού του μέσα 

από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). 

 Επαναφορά των Κλαδικών Συμβάσεων στο Εμπόριο και στις υπηρεσίες. 

 Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας. Κατοχύρωση του 5νθήμερου, 8ωρου, 40ωρου 

συνεχούς εργασίας. 

 Επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενδυνάμωση και 

θωράκιση του ρόλου του ΣΕΠΕ και του ΟΜΕΔ. 

 Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, μείωση του φόρου 

καυσίμου. 

 Ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης με μείωση των λογαριασμών ρεύματος και 

φυσικού αερίου στα λαϊκά νοικοκυριά. 

 

 Απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και 

των κατασχέσεων λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων. 

 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ ΔΕΝ ΑΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΆΤΩΝ 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΣΕΕ – ΕΚΑ  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1Η ΜΑΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11.00 π.μ. 
 

Για την ΟΙΥΕ 


