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ΕΡΓΑΤΘΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΘΑ 

 

Η Δξγαηηθή Πξωηνκαγηά παξακέλεη θωηεηλόο θάξνο γηα ηνπο αγώλεο ηνπ ζήκεξα θαη 

ηνπ αύξην, έλα κήλπκα αληίζηαζεο ηωλ εξγαηώλ ζηηο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο ηωλ θπβεξλήζεωλ. 

Η ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο αηκαηνβακκέλεο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο ζηνλ Καλαδά, ζην 

ηθάγν ην 1886, ζηελ Διιάδα ην 1892, αθνξά ζηνπο εξγαηηθνύο αγώλεο, ζηηο εξωηθέο 

εμεγέξζεηο, ζηηο ζπζίεο γηα: 

 

-Βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

-Ακνηβέο- ωξάξηα εξγαζίαο  

-Κνηλωληθή Αζθάιηζε 

- Τγεία 

-Παηδεία 

-Κνηλωληθή Γηθαηνζύλε 

-Δηξήλε 

 

Σν αίκα ηωλ εξγαηώλ πνπ ρύζεθε ζηνλ αγώλα  ππελζπκίδεη ην θαζήθνλ καο ζήκεξα, 

πωο ηίπνηε δελ ραξίδεηαη: όπνηα δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο θέξδηζαλ νη εξγαδόκελνη, έγηλε κε 

ζπζίεο θαη ζπγθξνύζεηο, κε νξγαλωκέλνπο αγώλεο. 

ήκεξα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ηερλνινγία θαη ε επηζηεκνληθή πξόνδνο έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ θνηλωληθνύ πινύηνπ, νη όξνη δωήο ηωλ 

εξγαδνκέλωλ επηδεηλώλνληαη. Η επίζεζε ζηα εξγαζηαθά θαη θνηλωληθά δηθαηώκαηα είλαη 

ζπλερήο, θαη κε θξίζε θαη κε αλάπηπμε. αξώλνληαη κηζζνί, ζπληάμεηο, Κνηλωληθή 

Αζθάιηζε, μειώλνληαη δηθαηώκαηα, αθόκα θαη ην ίδην ην δηθαίωκα ηεο απεξγίαο!  Σν θξάηνο 

Πξόλνηαο, ε Τγεία, ε Παηδεία, ε Κνηλωληθή Αζθάιηζε, ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο ζηνρνπνηνύληαη. Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ππνβαζκίδνληαη.  
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Γηεμάγνληαη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. Οιόθιεξεο πεξηνρέο θιέγνληαη, ρηιηάδεο άλζξωπνη 

μεξηδώλνληαη… «μαλακνηξάδνληαο» ηε γε, γηα  λα θάλνπλ πιηάηζηθν ζηηο πινπηνπαξαγωγηθέο 

πεγέο, γηα λα ειέγμνπλ ηνπο δξόκνπο κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο. 

Ο θόζκνο ηεο εξγαζίαο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη βαξβαξόηεηεο ζε θνξνινγία, ακνηβέο, 

θόζηνο δωήο, πξόζβαζε ζε δεκόζηα θαη θνηλωληθά αγαζά. 

Η δεκόζηα πεξηνπζία εθπνηείηαη ή ηδηωηηθνπνηείηαη αληί πηλαθίνπ θαθήο. 

 

 

Πνξεπόκαζηε θαη θέηνο ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ-ΔΝΩΣΙΚΑ-ΓΙΔΚΓΙΚΗΣΙΚΑ 

 

Με ηνπο εξγαδόκελνπο όιωλ ηωλ ρωξώλ γηα έλα θόζκν 

ρωξίο εθκεηάιιεπζε, & πξνζθπγηά  

 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά! 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ Δ.Δ. ΣΗ ΠΟΔΓΗΝ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

ΜΙΥΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟ   ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗ 

   

 


