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 ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 10:00 π.μ. 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Η Εργατική Πρωτομαγιά, είναι  η παγκόσμια ημέρα τιμής και μνήμης,  στις θυσίες και στους 

αγώνες των εργαζομένων, για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την  εκμετάλλευση και  οι 

εργαζόμενοι τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά με ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.  

Τα τελευταία χρόνια, στο όνομα της κρίσης, οι μνημονιακές κυβερνήσεις και η τρόϊκα, με τις 

ευλογίες της εργοδοσίας, βρήκαν την ευκαιρία να εξολοθρεύσουν τις καταχτήσεις μας, να 

διαλύσουν το εργατικό δίκαιο, να ξεμπερδέψουν με τις Συλλογικές Συμβάσεις, να επιβάλλουν τις 

ατομικές συμβάσεις, να μειώσουν τους μισθούς μας, να διαλύσουν την κοινωνική ασφάλιση, τις 

συντάξεις μας, την δημόσια υγεία και παιδεία και να αλλάξουν συνολικά το μοντέλο των 

εργασιακών σχέσεων, επαναφέροντας τον εργασιακό μεσαίωνα.   

Η φετινή πρωτομαγιά, τρεισήμισι μήνες μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, που γέννησε 

ελπίδες για απεμπλοκή από τη μέγγενη του μνημονίου, βρίσκει όλους τους εργαζόμενους στη 

καρδιά μιας σκληρής πολιτικής μάχης, με τις απαιτήσεις των πιστωτών και της εργοδοσίας, να 

εκβιάζουν και να πιέζουν  για τη συνέχιση των μνημονικών απάνθρωπων πολιτικών.  

Οι « δανειστές-διαπραγματευτές»  αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως μπανανία, αμφισβητούν 

και υπονομεύουν το δικαίωμα της κυβέρνησης, να παίρνει μέτρα υπέρ των εργαζομένων και του 

λαού, σύμφωνα και με τις  προγραμματικές της δεσμεύσεις. Βασικά σημεία αυτής της πολιτικής 

σύγκρουσης, παραμένουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα που επανέρχονται στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων- πιέσεων. 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
 

Την Εργατική Πρωτομαγιά, απεργούμε και αγωνιζόμαστε, για να απαλλαγούμε από τη 

λαίλαπα του μνημονίου, για να θεσμοθετηθούν χωρίς παρεμβάσεις και πιέσεις οι Συλλογικές 

Διαπραγματεύσεις και Σ.Σ.Ε, να μπει τέλος στην μάστιγα των ατομικών συμβάσεων. 

Αγωνιζόμαστε για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, τις συντάξεις μας, τους μισθούς μας, για την 

επανασύσταση του  εργατικού δικαίου που διαλύθηκε, για τα δικαιώματά μας.   

Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στα μνημόνια, τις πολιτικές της λιτότητας και της εξαθλίωσης.  

Με την συμμετοχή μας στην ΑΠΕΡΓΙΑ  και στη Συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, διεκδικούμε τα 

δικαιώματά μας, στέλνουμε μήνυμα παντού, ότι ο ελληνικός λαός θα αγωνιστεί και θα 

απαγκιστρωθεί από τα μνημόνια. 
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Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

               Θάνος Βασιλόπουλος                                                                    Νίκος Τσάκωνας 

            
 

 


