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Συναδέλφισσες - φοι, 
Η 1η Μάη είναι ηµέρα ορόσηµο για τους αγώνες της εργατικής τάξης, 

ηµέρα θύµησης αγώνων και θυσίας.  
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, η 1η Μάη του 2010 αποκτά 

σηµαντική και ιδιαίτερη σηµασία για τους εργαζόµενους που καλούνται 
να πληρώσουν πάλι τα ελλείµµατα και τα χρέη µιας οικονοµικής κρίσης 
που άλλοι δηµιούργησαν. 

Η Κυβέρνηση µε καταιγιστικούς ρυθµούς και συνεχόµενα 
αντεργατικά και αντικοινωνικά νοµοσχέδια, καταργεί κάθε εργατικό 
δικαίωµα, οι απολύσεις σαν χιονοστιβάδα κτυπούν την εργατική 
οικογένεια, οι µισθοί περικόπτονται, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
τείνουν να ταυτιστούν µε το προσδόκιµο ζωής , οι συντάξεις να 
µετατραπούν σε κοινωνικό βοήθηµα, οι δε χώροι εργασίας  
µετατρέπονται σε εργασιακό µεσαίωνα. 

Οι εργαζόµενοι έχουµε ιστορική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους 
ανώνυµους και επώνυµους που βασανίστηκαν και µάτωσαν για µια 
καλύτερη ζωή, για ένα φωτεινό µέλλον, απέναντι στους εαυτούς µας, 
απέναντι στα παιδιά µας και στις επόµενες γενεές, να οργανωθούµε και 
να αγωνιστούµε για να διασφαλίσουµε τα κοινωνικά, ασφαλιστικά και 
εργασιακά µας δικαιώµατα.  

Καλούµε όλους τους εργαζόµενους, όλα τα σωµατεία της 
οµοσπονδίας µας να συµµετέχουν στις συγκεντρώσεις των τοπικών 
εργατικών κέντρων της περιφέρειας , τους δε εργαζόµενους στην Αττική 
να µην λείψουν από την συγκέντρωση που οργανώνουν ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 
και ΕΚΑ στην Πλατεία Κλαυθµώνος το Σάββατο στις 11.00 π.µ.  

Επίσης µετά την 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξε η 
Γ.Σ.Ε.Ε για την Τετάρτη 5 Μαϊου θα πρέπει όλοι µας, απαραίτητα, 
να συµµετέχουµε στις συγκεντρώσεις των τοπικών Εργατικών 
Κέντρων και ιδιαίτερα στην συγκέντρωση της Αθήνας στο Πεδίο 
Άρεως στις 11.00 π.µ. 

Όλοι µαζί µε την αγωνιστική µας παρουσία να στείλουµε ένα ηχηρό 
µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση  ότι  θα αγωνισθούµε µέχρις εσχάτων για: 
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 Τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών µας δικαιωµάτων. 

 Την άµεση υπογραφή ικανοποιητικής Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και κλαδικών συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας µε πραγµατικές αυξήσεις µισθών, 
ηµεροµισθίων και συντάξεων.. 

 Την υπαγωγή όλων των εργαζοµένων της Χηµικής 
βιοµηχανίας στο κλάδο των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελµάτων. 
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