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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. 

Είναι μεγαλύτερη σήμερα η ανάγκη, όσο ποτέ, να εκφραστεί η αποφασιστικότητα και η δύναμη του 

εργατικού κινήματος, ώστε να αφυπνίσει το λαό για να διεκδικήσει λύσεις  σε οξυμένα προβλήματα της 

εργασιακής και όχι μόνο καθημερινότητας. Επιβάλλεται να αποκτήσει ο λαός αυτοπεποίθηση και 

πραγματική ελπίδα, να νιώσει τη πραγματική δύναμη και ικανότητα που διαθέτει και να συγκρουστεί με τα 

οικονομικά συμφέροντα. 

Να απομονώσουμε κάθε φωνή συμβιβασμού και ηττοπάθειας, να στείλουμε μήνυμα ενότητας, αγώνα, 

διεκδίκησης.  

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

βροντοφωνάξουμε για : 

 Πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους. 

 Αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα. 

 Κανένας εργαζόμενος χωρίς ΣΣΕ, κανένας κάτω από 751 βασικό μισθό. 

 Ουσιαστική στήριξη των ανέργων. 

 Δημόσια δωρεάν  κοινωνική ασφάλιση , υγεία, παιδεία. 

 Υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και ελευθεριών 

 Την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις του ΝΑΤΟ. 

 Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. 

 Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. 

 Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 

 Απεγκλωβισμός των προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου και τη χώρα. 

 Δημιουργία ανθρώπινων, προσωρινών και ανοιχτών χωρών φιλοξενίας. 

 Όχι στο μίσος των εθνικιστών. Απομονώνουμε τους εγκληματίες, δολοφόνους, ναζιστές της Χρυσής 

Αυγής. 

 

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 


