
 
 

Τα μηνύματα της Εργατικής Πρωτομαγιάς παραμένουν επίκαιρα όσο ποτέ στις μέρες μας και μας 

δείχνουν το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε εμείς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, οι 

αυτοαπασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενες, οι συνταξιούχοι και ο υπόλοιπος λαός. 

Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά, οργανώνοντας εδώ και τώρα την πάλη μας για την ικανοποίηση 

των σύγχρονων αναγκών μας! Σήμερα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να απολαμβάνει ο λαός τον 

πλούτο που παράγει. Τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, δίνουν τη δυνατότητα 

εργασίας για όλους μας με μικρότερο εργάσιμο χρόνο, δίνουν τη δυνατότητα για εισόδημα και 

κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές που να εξασφαλίζουν πολύ καλύτερο επίπεδο ζωής. Μόνιμη και 

σταθερή δουλειά, με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας. Σύγχρονες 

υπηρεσίες Υγείας και Περίθαλψης, Κοινωνικής Φροντίδας, Παιδείας, προστασία της μητρότητας, 

των παιδιών και των ηλικιωμένων, ελεύθερο χρόνο και υποδομές δημιουργικής αξιοποίησής του.  

Αντί για αυτό, βιώνουμε τη διαρκή αβεβαιότητα, τη φτώχεια, την κακοπληρωμένη δουλειά, την 

ανεργία και την εργασιακή περιπλάνηση. Αυτός ο «παραλογισμός» είναι η «λογική» ενός 

συστήματος που κινείται με κίνητρο το καπιταλιστικό κέρδος. 

Παράλληλα με τον ταξικό πόλεμο, την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, οξύνεται ο 

ανταγωνισμός για την καταλήστευση των λαών, το ξαναμοίρασμα των αγορών. Ο πόλεμος είναι η 

συνέχιση της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου, όταν δεν επαρκούν τα «ειρηνικά» μέσα. Οι πόλεμοι 

έχουν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχουν ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους 

και το δράμα των προσφύγων συνεχίζεται με τον εγκλωβισμό τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

μπλέκει τη χώρα πιο βαθιά σε αιματηρούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για τα κέρδη και τα 

συμφέροντα των εφοπλιστών, των πετρελαιάδων, των βιομηχάνων και όλου του κεφαλαίου. 

Καλούμε όλα τα μέλη των συλλόγων μας, όλες και όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 

στρώματα της περιοχής μας, σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για την εργατική πρωτομαγιά. 
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,   ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΗ, ΩΡΑ 19:00 
 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ομιλία και συζήτηση με θέμα “Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος 

και η θέση της εργατικής τάξης”, προβολή βίντεο για την εργατική πρωτομαγιά με θέμα “Με τους 

εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά”, 

έκθεση με φωτογραφικό υλικό για τους αγώνες που αναπτύχθηκαν τις εργατικές πρωτομαγιές. 

Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι. 

 

Δεν θα ματώνουμε για τα κέρδη τους στην ειρήνη! 

Δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους στον πόλεμο! 
 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ,  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΥΚΗΣ (μέλος ΟΓΕ),  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και γύρο Δήμων,  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 


