
 
 

27 Απρίλη 2021 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Η απεργία της 1ης Μάη είναι σταθμός για όλους τους εργαζόμενους. 

Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Χρόνος ο οποίος πέρα από τις μεγάλες 

δυσκολίες για όλους τους εργαζόμενους, χαρακτηρίστηκε από τους μεγαλειώδεις αγώνες των γιατρών, 

νοσηλευτών και των ταξικών σωματείων για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία των εργαζομένων 

και του λαού. 

Αυτή την περίοδο κυβέρνηση και εργοδοσία ετοιμάζουν νέα επίθεση με αλλαγές στον εργασιακό 

νόμο που καθιερώνει τη 10ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, κάνει τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. 

Ακόμα βάζουν στο στόχαστρο τη λειτουργία των σωματείων με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών μητρώων 

και των ηλεκτρονικών διαδικασιών, επιχειρώντας ωμή παρέμβαση στη λειτουργία των σωματείων, από την 

εργοδοσία και το υπουργείο.  

Καταργούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και καθιερώνουν τον ορισμό του 

κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση. 

Σε αυτά βρίσκουν πάντα πρόθυμη την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και τις συνδικαλιστικές δυνάμεις σε 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια όργανα. Στο εκλογοαπολογιστικό ΔΣ του ΠΣΕΕΠ η πλειοψηφία για ακόμη 

μια φορά πρωταγωνίστησε στο ίδιο έργο, παίζοντας τους ίδιους θλιβερούς ρόλους. Τέσσερις ώρες οι 

«αναντικατάστατοι» ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ επιδόθηκαν στην μάχη της καρέκλας. Για το ποιος είναι πιο ικανός να 

εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της διοίκησης σε έναν άχαρο καβγά με ύβρεις που δεν εξυπηρετεί τα 

πραγματικά συμφέροντα  των εργατών. 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο πρότεινε απεργία στις 6 Μάη, μέρα που δεκάδες σωματεία, εργατικά κέντρα 

και ομοσπονδίες δίνουν απεργιακή απάντηση στα αντεργατικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση. Η πρότασή 

μας μειοψήφησε. Η πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ ακολουθώντας τη γραμμή της κυβέρνησης και της ΓΣΕΕ 

αποφάσισαν να «τιμήσουν» την 1η Μάη στις 4 Μάη, μέρα που με υπουργική απόφαση μετατράπηκε σε 

αργία, υπονομεύοντας ουσιαστικά τον αγωνιστικό εορτασμό της 1ης Μάη, «καλώντας» τους εργαζόμενους 

αντί να απεργήσουν, να παρατείνουν το τετραήμερο σε πενθήμερο με πληρωμένο μεροκάματο. 

Είναι ντροπή του συνδικαλιστικού κινήματος! 

Δίνουμε πρώτη απάντηση με την απεργία της 6ης Μάη ότι οι σχεδιασμοί τους δεν θα περάσουν! 

Τιμάμε τους νεκρούς μας στο δρόμο, διεκδικώντας τον πλούτο που παράγουμε και τη ζωή που μας αξίζει 

τον 21ο αιώνα. 

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις την Πέμπτη 6 Μάη, με 

το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας.  

Στην Αθήνα, όλοι στο Σύνταγμα, στις 10 π.μ. 

Στην Ελευσίνα, στην πλ. Ηρώων στις 10:30 π.μ. 

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά! 

 


