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Εργατική Πρωτομαγιά 2022
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί 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, 136 χρόνια μετά, μέσα από τα γεγονότα των τελευταίων δύο χρόνων, η
ανθρωπότητα έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Πρώτα η επιβολή στην κοινωνία μιας
κατάστασης "έκτακτης ανάγκης" για την αντιμετώπιση της πανδημίας που προκάλεσε ο ιός
Covid-19 έθεσε υπό περιορισμό όλα τα δημοκρατικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που
αφορούν στη συλλογική και ατομική ζωή των πολιτών. Όλα δείχνουν ότι ο περιορισμός
αυτός ήρθε για να μείνει, καθώς και η κατάργηση της 8ωρης εργασίας, και αυτό το
αποδεικνύει περίτρανα ο νόμος Χατζηδάκη. Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία,
καθώς και οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια αλλά και σε όλα τα βασικά είδη
κατανάλωσης για να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στην απόλυτη εξαθλίωση.
Στη σημερινή εποχή, 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 την παγκόσμια ειρήνη, 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 την παρουσία μας στις κατά τόπους συγκεντρώσεις που
προγραμματίζονται 1η του Μάη.
Για το Δ.Σ.

