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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022 

 

Μέρα απεργίας και αγώνα η εργατική πρωτομαγιά, έρχεται να μας θυμίσει τον αγώνα χιλιάδων εργατών για 

την κατάκτηση του οκταώρου και τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. 

Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, τα εργασιακά δικαιώματα φθίνουν και αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, θα 

οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια στη φτώχια και στην εξαθλίωση.  

Το ελαστικό ωράριο, η ανασφάλιστη εργασία, η ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και του δικαιώματος στην 

απεργία, η τρομακτική ακρίβεια των αγαθών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, τα αντιλαϊκά 

μέτρα που έχουν παρθεί όλα αυτά τα χρόνια, επαληθεύουν την ανησυχία του κόσμου της εργασίας, ότι 

γυρνάμε σε εποχές γαλέρας. 

Συνάδελφοι, 

Η λύση θα δοθεί στο δρόμο, με αγώνα. 

Τίποτα δεν έχει χαριστεί στους εργαζόμενους, τίποτα δεν έχει κατακτηθεί χωρίς κόπο και θυσίες. Είμαστε 

πολλοί και η δύναμη είναι στα χέρια μας. Ο σκοπός είναι, ο αγώνας να προκύψει από τη συνειδητοποίηση 

και όχι από την εξαθλίωση γιατί στη δεύτερη περίπτωση θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. 

Ο κόσμος της εργασίας συσπειρωμένος στα εργατικά συνδικάτα, έξω από κομματικά συμφέροντα και 

προσωπικές φιλοδοξίες, πρέπει να βγει στο δρόμο και να διεκδικήσει: 

• Επαναφορά των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων 

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων Χατζηδάκη 

• Μείωση των τιμών στα αγαθά πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα και τα καύσιμα 

• Κανενός είδους στρατιωτική εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο συμφερόντων της Ουκρανίας 

• Αυξήσεις στους μισθούς τουλάχιστον ανάλογες με τον πληθωρισμό 

• Εργασία με αξιοπρέπεια για όλους. 

 

Ο αγώνας είναι μονόδρομος.  

Έχουμε χρέος απέναντι στη μνήμη αυτών που σήμερα τιμούμε.  

Έχουμε χρέος για τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς μας και κυρίως 

Έχουμε χρέος για το μέλλον των παιδιών μας. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ, τους εργαζόμενους στην Αθήνα, να συμμετέχουν στην απεργία της Πρωτομαγιάς, την Κυριακή 1η 

Μάη στις 11.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος και τους εργαζόμενους στην επαρχία, να ανταποκριθούν στο 

κάλεσμα των Εργατικών τους Κέντρων.  
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