
 

ΠΝ 

 
 

Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς είναι πιο επίκαιρα από ποτέ! 

 
 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 

η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης 

τους, τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες. Είναι μέρα σύμβολο στον αγώνα για την 

κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η ματωμένη θυσία των εργατών 

του Σικάγου διδάσκει πως η εργατική τάξη δε μπορεί να περιμένει βελτιώσεις στη 

ζωή της, αν δεν αγωνιστεί. Τίποτα δε χαρίζεται. 

Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με μια «υγειονομική κρίση», η οποία 

αξιοποιείται για την προώθηση των σχεδιασμών και των απαιτήσεων του μεγάλου 

κεφαλαίου και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Η εντατικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη 

μέτρων στοιχειώδους προστασίας με κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων, 

η ανεργία, η δοκιμή νέων, πιο εξελιγμένων μορφών εκμετάλλευσης, όπως η τηλεργασία, 

είναι μερικές μόνο από τις καθημερινές εικόνες που αποδεικνύουν τα σχέδιά τους για την 

επόμενη μέρα. Στην Ελλάδα φάνηκε εξάλλου με τις ΠΝΠ, με τις αναφορές σε δημοσιεύματα 

για πιθανές μειώσεις μισθών και για τη μονιμοποίηση της τηλεργασίας στο Δημόσιο τομέα. 

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ για το τι έρχεται την επόμενη μέρα. Έρχονται θύελλες. Η 

επιστράτευση της προπαγάνδας της «ατομικής ευθύνης», της «εθνικής ομοψυχίας» και 

ότι «το βάρος για τις οικονομικές πληγές του κορωνοϊού θα μοιραστεί δίκαια» δεν 

μπορούν να κρύψουν ούτε τις μεγάλες κρατικές ελλείψεις στα δημόσια συστήματα Υγείας 

ουτε το ποιός θα πληρώσει για άλλη μια φορά το μάρμαρο. ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙΡΑ. Όσο για την 

«ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» οι μάσκες έπεσαν.  

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΟΙ. ΣΠΑΜΕ το φόβο, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα 

για την επόμενη μέρα. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ από τώρα με ενίσχυση της οργάνωσής μας 



στο χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε μια ζωή με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ για μας και τα παιδιά 

μας.  

ΤΙΜΑΜΕ όλους όσους αγωνίστηκαν για το πανανθρώπινο μήνυμα της Πρωτομαγιάς, για να 

σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ καλεί τους συναδέλφους να 

συμμετάσχουν στις πρωτομαγιάτικες συμβολικές εκδηλώσεις με αυστηρή τήρηση των 

μέτρων προστασίας της υγείας χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες, καθώς και διατηρώντας 

τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Συμβολικές εκδηλώσεις προγραμματίζονται από τα συνδικάτα σε όλες τις πόλεις και σε μεγάλους 

Δήμους, όπως στην Αττική στο κέντρο της Αθήνας καθώς επίσης και σε Πειραιά, Περιστέρι, Καλλιθέα, 

Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Γέρακα, Λαύριο. 

Παραμένουμε όρθιοι & δυνατοί, γιατί ο αγώνας τώρα ξεκινά. 

 

   

 


