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ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η 1η του Μάη είναι ημέρα μνήμης και αγώνα για όλους τους εργαζόμενους, τους 

συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες, σε όλο τον κόσμο.  

Η φετινή Πρωτομαγιά, βρίσκει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά 

στρώματα εν μέσω του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που ματώνει τους 

λαούς πάνω στους αιματοβαμμένους δρόμους των επιχειρηματικών κερδών και την 

άμεση εμπλοκή της χώρας μας μετατρέποντάς την σε ΝΑΤΟϊκό ορμητήριο. Ένας 

πόλεμος που αποτελεί αφορμή γενίκευσης ώστε να δεχθούμε άγρια επίθεση στα 

εισοδήματα και τα δικαιώματα μας, προκειμένου να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα 

κέρδη των καπιταλιστών. 

Τώρα ακόμα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, οι συνταξιούχοι πρέπει να βρεθούμε στο 

«ιερό πεζοδρόμιο» του αγώνα, για το δικαίωμα το δικό μας, των παιδιών μας και των 

εγγονιών μας να ζούμε σε έναν κόσμο ασφαλή και ειρηνικό, για να έχουν όλοι και 

όλες δικαίωμα στην εργασία και από αυτήν να ζουν αξιοπρεπώς, για το δικαίωμα των 

συνταξιούχων, των εργαζόμενων, των νέων παιδιών να απολαμβάνουν τα 

επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, που δεν 

χωράνε στο άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα τους και που έχει για θεό το καπιταλιστικό 

κέρδος. 

Δεν υπάρχουν σωτήρες για να μας σώσουν. Η αστική τάξη της χώρας έχει επιβάλει 

και εξασφαλίσει την ουσιαστική στήριξη των συμφερόντων της από τα αστικά 

κόμματα, όχι μόνο στα λεγόμενα μεγάλα στρατηγικής σημασίας ζητήματα όπως την 

ένταξη στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε, την συμμετοχήη στον πόλεμο, αλλά και σε επιμέρους 

ζητήματα της καθημερινότητας μας, όπως η μείωση και το πάγωμα των μισθών και 

των συντάξεων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην 

ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση την ηλεκτρικής ενέργειας, στην 

απολιγνητοποίηση, στην υγεία, στην παρέμβαση για την ληστεία με την ακρίβεια, 

τόσο όσο επιτρέπουν η ευρωπαϊκή ένωση και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

στο αλυσόδεμα του εργατικού - λαϊκού κινήματος με ένα πλέγμα νόμων και 

αντιλαϊκών ρυθμίσεων που είναι διαχρονικό έργο όλων των κυβερνήσεων.  

Μοναδική ελπίδα οι αγώνες μας. Αυτοί που καθυστέρησαν, παρεμπόδισαν, 

απέτρεψαν αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος μας. Αυτοί που μπορούν και ας μοιάζουν όλα 

δύσκολα και ακίνητα, να φέρουν τα πάνω κάτω, να ανοίξουν τον δρόμο σε μια άλλη 

πιο δίκαιη κοινωνία που αξίζει σε μας, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. 
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Τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά με νέους αγώνες. 

Όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! 

 για να σταματήσει ΤΩΡΑ ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος 

 για να παρθούν μέτρα προστασίας της ζωής και των εισοδημάτων μας 

 για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη, πιο δίκαιη κοινωνία για μας, τα παιδιά 

μας και τα εγγόνια μας 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

       Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας 

                 ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 


