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Εργατική Πρωτομαγιά 2020
Συνάδελφοι, συναδέλφισες,
Αναμφίβολα το 2020 είναι μια χρονιά ορόσημο για όλη την ανθρωπότητα. Η
επιβολή στην κοινωνία μιας κατάστασης "έκτακτης ανάγκης" για την αντιμετώπιση της
πανδημίας που προκάλεσε ο ιός Covid-19 έχει θέσει υπό περιορισμό όλα τα δημοκρατικά
κατοχυρωμένα δικαιώματα που αφορούν στη συλλογική και ατομική ζωή των πολιτών.
Είναι δε αξιοσημείωτο ότι όλες οι απαγορεύσεις επιβλήθηκαν χωρίς καμιά ιδιαίτερη
αντίδραση από τους πολίτες, καθώς μπροστά στο δίλημμα "ελευθερία" ή "υγεία", είναι
λογικό να υπερισχύει η "υγεία".
Χρέος όμως κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου είναι να καταφέρει να βάλει στην άκρη το
φόβο του για τη ζωή του και τη ζωή των κοντινών του ανθρώπων και να προβληματιστεί
για το είδος της κοινωνικής και ατομικής ζωής που επιθυμεί για τον ίδιο και τα παιδιά του,
μετά την υγειονομική κρίση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να βγούμε αλώβητοι μέσα από
αυτήν, πρέπει να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την ικανότητά μας να λειτουργούμε
συλλογικά και με αλληλεγγύη και να διαφυλάξουμε ως "κόρην οφθαλμού" τα εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώματά μας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά είχαν
κατακτηθεί με σκληρούς κι αιματηρούς αγώνες.
Για τους λόγους αυτούς τιμούμε και φέτος με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη την
Εργατική Πρωτομαγιά, ως την ύψιστη γιορτή των εργαζόμενων όλου του κόσμου, στη
μνήμη της αιματοβαμμένης εξέγερσης των εργατών στο Σικάγο το 1886, οι οποίοι
διεκδίκησαν 8ωρο ωράριο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Εκείνοι έδωσαν τη ζωή τους
για αγαθά που μέχρι πριν λίγο θεωρούσαμε "αυτονόητα" και τους τιμούμε διπλά τώρα που
τα "αυτονόητα" κλονίζονται ξανά!
Σήμερα, 134 χρόνια μετά, η τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη και η κοινωνική
πρόοδος, έχουν συντελέσει ξεκάθαρα στην αύξηση του παγκοσμίως παραγόμενου πλούτου.
Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε συλλογικά και δυναμικά για τη δίκαιη κατανομή του
πλούτου αυτού και την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής όλων
όσων τον παράγουν.
Η Πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Δεν είναι κινητή γιορτή, αλλά
ημέρα μνήμης και αγώνα για τους εργαζόμενους όλου του πλανήτη. Φέτος τιμούμε την

Εργατική Πρωτομαγιά με συμβολική παρουσία στη συγκέντρωση που προγραμματίζεται
την Παρασκευή 1η Μάη στις 10.00 στο άγαλμα του Βενιζέλου στο Ηράκλειο. Όποιος
επιθυμεί να συμμετέχει παρακαλείται να τηρήσει όλους τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας
Για το Δ.Σ.

