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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΙΣ 8 ΤΟΥ ΜΑΗ 
 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Την 1η Μάη συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από την αιματοβαμμένη εξέγερση εργατών του Σικάγο 

το 1886 και 80 από την απεργία Καπνεργατών το 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η 1η Μάη 

καθιερώθηκε ως "Η Γιορτή των Εργατών" μετά από πολλούς σκληρούς αγώνες με θύματα, βίαιη 

καταστολή, δολοφονίες από το παρακράτος, τόσο διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. 

Ήταν η μέρα της μεγάλης απεργίας στο Σικάγο των ΗΠΑ με αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης 

εργάσιμης μέρας, αντί της 10ωρης, 11ωρης έως και 14ωρης που ήταν ως τότε. Απεργία η οποία 

συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες και που βάφτηκε στο αίμα των εργατών από το χτύπημα 

αστυνομίας με εντολή των πλουτοκρατών, ενώ οι ηγέτες, πρωτεργάτες των τότε εργατικών 

κινητοποιήσεων για το 8ωρο, καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. 

Έτσι η 1η Μάη του 1886 αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως η Εργατική Πρωτομαγιά. 

Από τότε μέχρι και σήμερα, σε όλη αυτήν την πορεία των χρόνων που πέρασαν, οι εργαζόμενοι και 

οι εργαζόμενες δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται και να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας 

και δικαιώματα ανάλογα των αναγκών τους. 

Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε μια απίστευτη επίθεση στα δικαιώματα και στην ζωή μας 

καθημερινά, από την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. 

Οι αντιλαϊκές πολιτικές που συνεχίζουν να εφαρμόζονται και από την σημερινή κυβέρνηση 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., έχουν οδηγήσει στην φτώχια και στην εξαθλίωση τις εργατικές - λαϊκές 

οικογένειές. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Όσα κερδίσαμε όλοι οι εργαζόμενοι, τα κερδίσαμε με σκληρούς και αγώνες!!! 

ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και δυναμικά 

στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την χώρα για την Εργατική 

Πρωτομαγιά στις 8 του Μάη, στην συγκεντρώσεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στην 

Αθήνα μαζικό – δυναμικό παρόν με το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. και με τόπο συνάντησης Όθωνος και 

Αμαλίας στο Σύνταγμα, στις 10:30 π.μ.  

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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