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Αρ. Πρωτ. 52 

 

 

Προς: Δ.Σ.  ΔΟΕ 
 

Κοιν: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 
 

Θέμα: « Η 1η του Μάη δεν είναι αργία, είναι ΑΠΕΡΓΙΑ».  

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Στις σημερινές συνθήκες, που κατακτήσεις και δικαιώματα ενός αιώνα ξεθεμελιώνονται, 

με τις  στρατιές των ανέργων, τους μισθούς των 300 και 400 ευρώ, τη δουλειά εκ περιτροπής ή 

τη δουλειά μέχρι τελικής πτώσεως να αποτελούν τη σύγχρονη δουλεία του 21ου αιώνα, η 

συλλογική μνήμη επιστρέφοντας στην ματωμένη πρωτομαγιά του 1886 διεκδικεί ξανά 

αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, ριζική μείωση των ωρών εργασίας, μόνιμη και 

σταθερή δουλειά, επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, συλλογικές συμβάσεις και ελεύθερο 

συνδικαλισμό. 

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει το εργατικό κίνημα αντιμέτωπο με την 7χρονη λεηλασία 

σε όλο το φάσμα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Μας βρίσκει αντιμέτωπους 

με  τη νέα συμφωνία και το νέο μνημόνιο διαρκείας που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 

μας βρίσκει μάρτυρες  των  ιμπεριαλιστικών  πολέμων  και του αιμοτοκυλίσματος  των λαών 

που δημιουργούν καταστροφή και προσφυγιά.  

 

Γίνεται γι’ αυτό ορόσημο νέων αγώνων,  προσκλητήριο μάχης για μόνιμη και σταθερή 

δουλειά για όλους, με μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για δημόσια κοινωνικά αγαθά , για 

δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Για να σπάσουμε τις σύγχρονα δεσμά της ΕΕ και του 

ΔΝΤ, των δανειστών και των μνημονίων.  

Για να υπερασπιστούμε το Δημόσιο Σχολείο, τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα  μορφωτικά 

δικαιώματα των μαθητών μας .  

 

Ένας άλλος δρόμος για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τη νεολαία. 

 

Η φετινή Πρωτομαγιά, πρέπει να βρει τον κόσμο της εργασίας στους δρόμους του 

αγώνα και της αναζήτησης ενός νέου εργατικού Σικάγο, αντίστοιχου με τις τρομακτικές 

δυνατότητες που υπάρχουν, αρκεί η κοινωνία να απαλλαγεί από τα δεσμά της εκμετάλλευσης 
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και της ολοκληρωτικής υπαγωγής του ανθρώπου, στην κερδοφορία των «αγορών» και του 

κεφαλαίου. 

 

Απέναντι στο δίλημμα: Υποταγή ή σύγκρουση, οι εργαζόμενοι να στείλουμε 

μήνυμα αποφασιστικού αγώνα, για την ανατροπή της επίθεσης και τη νικηφόρα έκβαση 

του αγώνα για την πλήρη ανατροπή των μνημονίων! 

 

ΟΛΟΙ στις συγκεντρώσεις και στα συλλαλητήρια της εργατικής Πρωτομαγιάς  

 

 


