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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020 
 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Η καθιέρωση της 1ης Μαΐου ως μέρα μνήμης για τους αγώνες των εργαζομένων, 

αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, την 

προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, την προστασία και βελτίωση του βιοτικού 

μας επιπέδου, την διασφάλιση και προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών στην 

Κοινωνική Ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό κ. ά.  

Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο το 1886 για την καθιέρωση του 8ώρου, 

εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να έχουν ουσία και περιεχόμενο καθώς, λόγω της 

δεκαετής οικονομικής κρίσης, είδαμε να παραβιάζονται και να καταστρατηγούνται 

στοιχειώδη και θεσμικά κατοχυρωμένα εργασιακά μας δικαιώματα.  

Σήμερα δε, που έχουμε το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, απαιτείται 

ακόμα περισσότερο η προστασία της υγείας του κάθε εργαζομένου της χώρας μας, αλλά 

και η διασφάλιση της εργασίας του.   

Γι’ αυτό κι ενώνουμε τη φωνή μας, μ’ αυτή του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού μας 

οργάνου, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., εκφράζοντας την εναντίωσή μας σε κάθε ελαστική μορφή 

εργασίας που οδηγεί στην φτωχοποίηση των εργαζομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε 

καταστρατήγηση των κεκτημένων εργασιακών μας δικαιωμάτων. Απαιτούμε δε, την με 

κάθε τρόπο στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.      

Ενωμένοι σαν μια γροθιά μπορούμε να ανατρέψουμε συνθήκες και καταστάσεις που 

λειτουργούν σε βάρος μας, θέτοντας σε κίνδυνο τις εργασιακές μας σχέσεις αλλά και το 

βιοτικό επίπεδο των οικογενειών μας.  
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Γι’ αυτό το λόγο, καλούμε τους Συλλόγους-μέλη μας να συμμετάσχουν κατά την ημέρα 

της Πρωτομαγιάς, σε κατά τόπους δράσεις κι ενέργειες (όπως είναι η κατάθεση στεφάνων 

σε μνημεία αγωνιστών κλπ.), που αναδεικνύουν τα μηνύματα της εργατικής Πρωτομαγιάς,  

τηρώντας, όμως, ευλαβικά και τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και τις αποστάσεις 

που έχουν οριστεί για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


