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Γηα θάζε εξγαδόκελν ε Εξγαηηθή Πξωηνκαγηά είλαη ζύκβνιν 

αγώλα γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κέξα κλήκεο θαη ηηκήο                  

ζ’ όζνπο ζπζίαζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηαθηήζεσλ θαη 

ππόζρεζε γηα ηνπο αγώλεο ηνπ κέιινληνο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. 

 Σν 8ωξν,  

 ε Κνηλωληθή Αζθάιηζε,  

 ε ππεξάζπηζε ηεο κεηξόηεηαο,  

 ε θαλνληθή άδεηα,  

 ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη νη πιινγηθέο πκβάζεηο 

Εξγαζίαο,  

 ε δωξεάλ Τγεία θαη Παηδεία, 

απνηέιεζαλ δηαρξνληθά αηηήκαηα θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαζηέξσζή 

ηνπο ρξεηάζηεθαλ δηαξθείο θαη ζθιεξνί αγώλεο γηα ηελ αλαηξνπή 

αληεξγαηηθώλ πνιηηηθώλ θαη αληηιήςεσλ. 

Σήκεξα νη θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ κπεη  ζην 

ζηόραζηξν κε ηελ ςήθηζε αληεξγαηηθώλ λόκωλ πνπ απνζθνπνύλ κε 

απηαξρηθό ηξόπν λα θακθζεί θάζε αληίδξαζε ζηηο αληηιαϊθέο πνιηηηθέο. 

Τν 8σξν ηείλεη λα γίλεη πνιπηέιεηα θαηαξράο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

ζύληνκα όκσο θαη ζην δεκόζην, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

ειαζηηθνπνηνύληαη, ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ε απεξγία 

πνηληθνπνηνύληαη, νη δαπάλεο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία 

κεηώλνληαη δξακαηηθά, ε επηθνπξηθή αζθάιηζε ηείλεη πξνο 

ηδηωηηθνπνίεζε, νη θνξείο πνπ ειέγρνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

ππνβαζκίδνληαη. 

Η αθξίβεηα εθηηλάζζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ θαη ν πιεζσξηζκόο 

θαιπάδεη, όηαλ νη κηζζνί ζηνλ δεκόζην παξακέλνπλ ζηα επίπεδα ηεο 

επνρήο ηεο θξίζεο, ε εηζθνξά αιιειεγγύεο δελ θαηαξγήζεθε, ν 13
νο

 θαη ν 

14
νο

 κηζζόο απνηεινύλ παξειζόλ θαη νη εξγαδόκελνη νδεγνύληαη ζηε 

θηώρεηα θαη ζηελ εμαζιίσζε. 



Δελ ζα πιεξώζνπλ νη εξγαδόκελνη ηηο εμωθξεληθέο απμήζεηο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ηεο ελέξγεηαο νύηε ζα επσκηζηνύλ ην θόζηνο ηεο 

αηζρξνθέξδεηαο ζηα πξντόληα πξώηεο αλάγθεο. 

Δε ζα πεξάζνπλ ε εξγαζηαθή επηζθάιεηα, ε θαηαπάηεζε ηωλ 

εξγαζηαθώλ δηθαηωκάηωλ θαη νη κεζνδεπκέλεο επηζέζεηο ζε όζνπο 

θιάδνπο δηεθδηθνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ καο γπξλνύλ 

εθαηό ρξόληα πίζσ. 

Σπκπαξαζηεθόκαζηε ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνπο 2 πξνβιήηεο ηεο COSCO, ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, 

κεηά θαη ην λέν εξγαηηθό αηύρεκα ζην ιηκάλη. 

Τν αίηεκα ηεο Γεληθήο Απεξγίαο ηεο 6εο ηνπ Απξίιε:  

«Απμήζεηο ΣΩΡΑ γηα λα δνύκε κε αμηνπξέπεηα» 

είλαη θπξίαξρν θαη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 136εο 

επεηείνπ από ηελ Πξωηνκαγηά ζην ηθάγν ην 1886. 

 

 

ΖΗΣΩ Η ΕΡΓΑΣΘΚΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΘΑ 

 

 

 

 


