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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις της εργατικής πρωτομαγιάς 

 

Συνάδελφοι-σσες, 

Φέτος συμπληρώνονται 131 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των εργατών στο Σικάγο του 

1886,που είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση του 8ωρου, και 81 χρόνια από τον ματωμένο 

Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι ηρωικοί αγώνες πρέπει να αποτελούν 

έμπνευση για την εργατική τάξη σήμερα και κυρίως για τη νεολαία. Περισσότερο από ένας 

αιώνας πέρασε από τις ηρωικές αυτές στιγμές και η άρχουσα τάξη, τα κόμματα και οι 

κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι κατακτήσεις αυτές είναι πολυτέλεια για το 

σήμερα.  Έτσι, η σύγχρονη πραγματικότητα για τον εργαζόμενο αποτελεί τον εργασιακό 

μεσαίωνα των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, 

της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας. 

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη έθιμο από τους 

εργαζόμενους αλλά ως συνέχιση των αγώνων τους, στις σύγχρονες ανάγκες. Από την πιο 

μικρή κατάκτηση ως τη μεγαλύτερη, από την αύξηση του μισθού, την αποτροπή μιας 

απόλυσης, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης έως το ίδιο το 8ωρο. Όλα αυτά τα 

παραδείγματα οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι η εργατική τάξη μόνο μέσα από 

συνεχείς αγώνες μπορεί να έχει κατακτήσεις, μπορεί να ζήσει καλύτερα. 

Συνάδελφοι-σσες, 

Αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να αποτρέψουμε το «εθνικό έγκλημα» του ξεπουλήματος 

της ΔΕΗ, το οποίο σχεδιάζεται από την κυβέρνηση και τους δανειστές, γιατί το ηλεκτρικό 

ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 

Συμμετέχουμε, στο κάλεσμα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, στη γενική απεργία και στην απεργιακή 

συγκέντρωση που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, την 

Δευτέρα 1 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.  
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