
 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Συνάδελφοι, 

 

Η 1η Μάη είναι η μέρα που  είναι συνυφασμένη με τον αγώνα της Εργατικής Τάξης, για κατάκτηση 

δικαιωμάτων.  Η 1η Μάη είναι η μέρα, που θυμίζει στην εργατική τάξη όλου του κόσμου, ότι τα 

δικαιώματα δεν χαρίζονται, αλλά κατακτιόνται με σκληρούς αγώνες και θυσίες. Ο σκληρός, 

οργανωμένος, ταξικός αγώνας, πρόσφερε κατακτήσεις όπως τα 8ωρο, η ασφάλεια κ.α.  

 

Η 1η Μάη μας υπενθυμίζει ότι ποτέ η τάξη  των κεφαλαιοκρατών, δε θα παραιτηθεί από την 

βασική της επιδίωξη, να αυξήσει την εκμετάλλευση.  

 

Η φετινή πρωτομαγιά συμπίπτει με την νέα επίθεση που σχεδιάζουν τα επιτελεία της Κυβέρνησης 

της Ε.Ε. του ΔΝΤ και των επιχειρηματικών ομίλων ενόψει του κλεισίματος της 2
ης

 αξιολόγησης. 

Επίθεση με επίκεντρο την αύξηση της φορολογίας, την μείωση των συντάξεων, τον περιορισμό 

εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και με προοπτική  την καπιταλιστική ανάπτυξη. 

 

Η ανάπτυξη που επικαλούνται  θεμελιώνεται στη φτηνή εργασία, στην ανεργία, στην κατάργηση 

δικαιωμάτων. Η καπιταλιστική ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός των μονοπωλίων,  δημιουργούν 

εστίες πολέμου, αιματηρό μοίρασμα των ενεργειακών πηγών, των αγορών, των δρόμων 

μεταφοράς. Ο οξυμένος ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, έχει  στοιχίσει τη ζωή σε 

εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει οδηγήσει   λαούς στην προσφυγιά.  

 

Η ελληνική Κυβέρνηση μπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους ανταγωνισμούς στην περιοχή 

ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των μονοπωλιακών ομίλων. Η Ελληνική Κυβέρνηση μετέχει στις 

Νατοϊκές επεμβάσεις, βάζει τα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, προσφέρει στο ΝΑΤΟ 

βάσεις, λιμάνια και αεροδρόμια.  

 

 Η συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις όπως το  ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όχι μόνο δε προσφέρουν ασφάλεια, αλλά  αντίθετα αυξάνουν τον κίνδυνο μεγαλύτερης εμπλοκής 

της χώρας. 

 

Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. 

 

Μοναδική προοπτική ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας είναι η οργανωμένη ,συλλογική  πάλη 

των λαών.  

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. 

Μάρνης και Γ’ Σεπτεμβρίου 48β- 104 33 Αθήνα 

Τηλ 211 0129625. Fax : 212 1060476, email seiygeias@gmail.com   www.seiya.gr  

Τιµάµε την Εργατική Πρωτοµαγιά µε οργάνωση της πάλης για την               

 

                  ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.                                                    

 
 



 

 

Τιμάμε την 1η Μάη, με οργάνωση της πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :  

 

• Καµία συµµετοχή, καµία εµπλοκή της Ελλάδας στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις που 

εξελίσσονται και σε αυτές που ετοιµάζονται.  

•  Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. 

• Όχι δαπάνες πολεµικές για το ΝΑΤΟ, αλλά για τις ανάγκες της εργατικής – λαϊκής 

οικογένειας Όχι στην αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. 

• Όχι στο µίσος των εθνικιστών. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στους µετανάστες 

• Να κλείσει η βάση της Σούδας. Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

.  

Όλοι στην Πρωτοµαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγµα 10π.µ.  

 

Προσυγκέντρωση του Σωµατείου στις 9:30 π.µ. στη στάση του µετρό «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

 

 

 

    ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


