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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  

ήκεξα πνπ ε δεκνθξαηία βάιιεηαη θαη ακθηζβεηείηαη παληνηνηξόπωο. 

ήκεξα πνπ ε εηξήλε είλαη δεηνύκελν γηα ηελ Επξώπε θαη ηνλ θόζκν νιόθιεξν. 

ήκεξα πνπ ε ηζόηεηα απνηειεί  αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα λα δνζνύλ ιύζεηο θαη απαληήζεηο ζε 
ζύγρξνλα θαη ζύλζεηα πξνβιήκαηα ελόο θόζκνπ πνπ κεηαβάιιεηαη κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο. 

ήκεξα πνπ νη εξγαδόκελνη βξίζθνληαη αληηκέηωπνη κε λέεο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο 
θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ ηνπο. 

Η επέηεηνο ηεο Πξωηνκαγηάο ηνπ Σηθάγνπ είλαη έλαο θωηεηλόο ζηαζκόο γηα ηνπο αγώλεο θαη ηηο 
θαηαθηήζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. 

πκκεηέρνπκε ζηελ 24ωξε απεξγία ηεο ΓΕΕ θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηελ 
Κπξηαθή 1 Μαΐνπ, αγωληδόκελνη: 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηωλ Δεκνθξαηηθώλ Θεζκώλ. 

 Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ πιινγηθώλ πκβάζεωλ θαη ηωλ Ειεύζεξωλ πιινγηθώλ 
Δηαπξαγκαηεύζεωλ. 

 Γηα ηηο πλδηθαιηζηηθέο Ειεπζεξίεο, κε ζεβαζκό ζηελ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ωο ππιώλα ηεο 
ζύγρξνλεο δεκνθξαηίαο. 

 Γηα ηζρπξό Δεκόζην Εζληθό ύζηεκα Τγείαο. 

 Γηα Δεκόζην ύζηεκα Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο. 

 Γηα ην δηθαίωκα ζηελ επαλεθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε ζε λέεο δεμηόηεηεο, ζηελ ηζόηεηα 
ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ επθαηξηώλ ζε θάζε ρώξν ηνπ θιάδνπ. 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

 Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε ζπλερόκελεο θαη αλεζπρεηηθέο εμειίμεηο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, γηα ηελ 
θνηλωλία, γηα ηνπο δεκνθξαηηθνύο ζεζκνύο. 

 Σήκεξα αλαδεηθλύεηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ ε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο κέζα από ηα 
ζπλδηθάηα θαη ηνπο ζπιινγηθνύο θνξείο. 

 Ο αηνκηζκόο, ε ηδηώηεπζε, ε απνρή, είλαη αδηέμνδεο θαη πξόζθαηξεο «ιύζεηο». 

 ηξαηεγηθά κόλν κέζα από ηζρπξά ζπλδηθάηα κε όξακα, κε απνθαζηζηηθόηεηα θαη 
ξεαιηζκό, καδί κε ηελ ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ, κπνξνύκε λα ππεξαζπηζηνύκε ηελ 
δεκνθξαηία, ηνπο εξγαζηαθνύο ζεζκνύο, ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο, λα δώζνπκε ιύζεηο 
θαη απαληήζεηο ζηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα θαη λα θάλνπκε πξάμε ηηο δηεθδηθήζεηο καο. 
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