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         Πάτρα, 26 Απρίλη 2017 
         αριθμ. πρωτ. 210 
 
 
Προς Συλλόγους - Μέλη ΕΤΕΠ 
 

Θέμα:  Εργατική Πρωτομαγιά 
 

Συνάδελφοι, 

H 1η  Mάη,  δεν είναι ημέρα αργίας αλλά ημέρα απεργίας και απολογισμού των αγώνων της εργατικής 

τάξης, ημέρα διαδήλωσης και επιβεβαίωσης των στόχων της.  

Είναι μέρα απεργίας φορτισμένη με τα ιδανικά του αγώνα και της θυσίας για ένα κόσμο χωρίς 

εκμετάλλευση. 

Σήμερα όσο ποτέ είναι μεγαλύτερη η ανάγκη, να βγούμε από το λήθαργο που έχουμε πέσει, να εκφράσουμε 

την αποφασιστικότητα και τη δύναμη του εργατικού κινήματος, έτσι ώστε να παρεμποδίσουμε το σκληρό 

μέλλον που μας ετοιμάζουν γεμάτο με αντιλαϊκά μέτρα και νέα μνημόνια. 

Το εργατικό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει λύσεις για τα οξυμένα προβλήματα, ώστε να αποκτήσει ο λαός 

αυτοπεποίθηση και πραγματική ελπίδα, να νιώσει τη πραγματική δύναμη και ικανότητα που διαθέτει και να 

συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα. 

Στο μέλλον που μας ετοιμάζουν δεν υπάρχει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, δωρεάν υγεία και δωρεάν 

παιδεία. Έχουν ήδη φροντίσει οι έννοιες αυτές να χάνουν τη πραγματική τους ουσία, εφόσον φρόντισαν με 

την υποχρηματοδότηση και την ανοχή στην ανομία να εκφυλίσουν τα τόσο σημαντικά αυτά αγαθά του λαού 

μας. 

Η μόνιμη και σταθερή δουλειά μετατράπηκε σε απασχόληση ευέλικτη και ελαστική, χωρίς κανόνες και 

δικαιώματα και θεωρείται πλέον ως η μεγάλη ευκαιρία ειδικά των νέων ανθρώπων. 

Οι δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας και  πρόνοιας είναι ανύπαρκτες. Όλοι στρέφονται στην κοινωνική 

αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό, ενώ τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και κλινικές φαντάζουν ως η μόνη λύση 

για να βρει κάποιος την υγεία του, αν βέβαια έχει να πληρώσει το τεράστιο κόστος. 

Ο μανδύας των κακών Δημόσιων Πανεπιστημίων πλέκεται καθημερινά  και οι προσπάθειες για επιβολή 

διδάκτρων καλά κρατούν, ενώ σαν τα μανιτάρια εμφανίζονται οι ιδιωτικές σχολές εκπαιδευτήρια που 

ανυπομονούν να μετατραπούν σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. 

Άλλοθι στα χέρια τους το χρέος, το οποίο σίγουρα δε δημιούργησε η εργατική τάξη, καλείται όμως να φέρει 

στις πλάτες της την ανάπτυξη σε ένα εργασιακό περιβάλλον που έχει απλήρωτους ή ελάχιστα αμειβόμενους 

και ανασφάλιστους εργαζόμενους. 

Εργαζόμενοι που ούτε για μια μέρα δεν έπαψαν να μοχθούν, παρ’ όλα αυτά όμως γίνονται κάθε μέρα 

φτωχότεροι, ενώ αυτοί που απαιτούν ανάπτυξη και μέτρα γίνονται πλουσιότεροι. 



Την ημέρα της πρωτομαγιάς, πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σύσσωμοι να δώσουν το παρόν τους για να 

βροντοφωνάξουμε για : 

 Πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους. 

 Ουσιαστική στήριξη των ανέργων. 

 Δημόσια δωρεάν  κοινωνική ασφάλιση , υγεία, παιδεία. 

 Υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και ελευθεριών 

Συνάδελφοι έχουμε χρέος με τη συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια και τις κατά τόπους πορείες να 

απομονώσουμε κάθε φωνή συμβιβασμού και ηττοπάθειας, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, 

αγώνα και διεκδίκησης.  

Συνάδελφοι, συναδέλφισες, 

μπορούμε να θυμηθούμε πολλές Πρωτομαγιές, ηρωικές και ματωμένες, σταθμούς για το εργατικό κίνημα 

της χώρας μας.  Απ' αυτές παίρνουμε δύναμη και προχωράμε.  Κοιτάμε μπροστά και οργανώνουμε την πάλη 

μας. 

Σας καλούμε μαζικά να συμμετέχετε στις κατά τόπους κινητοποιήσεις. 

Η 1η  Μάη είναι απεργία και συμμετοχή είναι ημέρα μνήμης των αγώνων των εργαζομένων ! 

 
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

         
           Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 

 


