

Επειδη το δηλητηριο του διαχωρισμου μας κανει 

αδυναμους, επειδη οτι μας ενωνει μας κανει πιο δυνατους, 
αυτο το φυλλαδιο απευθυνεται σε ολους τους εδω 

εργαζομενους. 
Εχει μεταφραστει και διανεμηθει σε 10 γλωσσες. 


 

 
 

  
  

 
   

  
 

Σαν Ναζάρ, 24 Απριλίου 2019 

Chantiers de l’Atlantique 
Saint-Nazaire 

ΗΗ  ΈΈΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΈΈΝΝΩΩΝΝ  
για την απασχόληση, τους μισθούς 

και ίσα δικαιώματα για όλους 
 

 

 

Contact CGT : 
02.40.22.23.21 

usm.cgt@orange.fr 
www.cgtnavalesaintnazaire.org 

 

Πρωτομαγιά 
Η παγκόσμια ημέρα της πάλης των εργατών 

 

Την πρώτη Μαΐου 1886 τα συνδικάτα στις Ηνωμένες πολιτείες κάλεσαν σε γενική απεργία για την 
κατοχύρωση του 8ώρου. Η καταστολή υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή απέναντι στην αυξανόμενη δύναμη 
της εργατικής τάξης : Στο εργοστάσιο McCormic του Σικάγο 3 εργάτες σκοτώθηκαν από πυρά 
αστυνομικών ενώ 5 άλλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν. 
Το 1889 οργανώθηκε στο Παρίσι συνάντηση εργατικών ενώσεων από διάφορες χώρες, με σκοπό να 
ενωθούν απέναντι στην χωρίς όρια εργοδοτική εκμετάλλευση. Στην συνάντηση επιλέχθηκε η 
ημερομηνία της πρώτης Μαΐου για την διοργάνωση σε όλο τον κόσμο απεργιών και 
κινητοποιήσεων που θα καταδείκνυαν την αναγκαιότητα της ενότητας του κόσμου της εργασίας σε 
όλο τον κόσμο. Αυτές οι κινητοποιήσεις ως στόχο είχαν την διεκδίκηση για όλους και σε όλο τον 
κόσμο του 8ώρου.  

Μέσα από αγώνες, κάποιες φορές αιματηρούς, η μέρα της Πρωτομαγιάς θεσπίστηκε σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

ΣΣήήμμεερραα  ηη  ππρρωωττοομμααγγιιάά  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  εεννώώννεειι  ττοουυςς  εερργγάάττεεςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο,,  σσττηη  μμάάχχηη  
ττηηςς  υυππεερράάσσππιισσηηςς  ττωωνν  σσυυμμφφεερρόόννττωωνν  ττοουυςς  ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  εεκκμμεεττααλλλλεευυττέέςς..  

Γιατί σε όλον το κόσμο κυβερνήσεις και εργοδότες επωφελούνται της κρίσης και την ανεργίας για 
να αυξήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων μέσω της αύξηση των ωρών εργασίας, της 
εντατικοποίηση της μείωση των μισθών και της ανασφάλειας.  
Για να εμπεδωθεί αυτή η υποβάθμιση οι εκμεταλλεύτριες τάξεις κάνουν τα πάντα για να μας 
βάλουν σε ανταγωνισμό, να μας διαιρέσουν, να στρέψουν τον ένα απέναντι στον άλλον, 
πολλαπλασιάζοντας τους « ρόλους » μεταξύ των εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων : 
πλήρως απασχολούμενοι, δανεικοί, συμβασιούχοι, αποσπασμένοι... Έτσι προσπαθούν να να 
αποδυναμώσουν, και σε αυτή την προσπάθεια βρίσκουν αρωγούς δημαγωγούς, που στιγματίζουν 
εργαζόμενους που δεν έχουν την γαλλική ιθαγένεια, λέγοντας πως αυτοί είναι υπεύθυνοι για την 
τεράστια ανεργία που μαστίζει τη χώρα. 
Η ανεργία βαραίνει τους ώμους του κόσμου της εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη κι έχει έναν 
και μόνο υπεύθυνο : την άσβεστη δίψα για κέρδος των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων. 
Η πρωτομαγιά είναι η ευκαιρία να δείξουμε, πάνω από τις εθνικές διαφορές και πέρα από 

τα σύνορα, την αλληλεγγύη των εργαζομένων απέναντι στους εκμεταλλευτές τους. 

ΓΓιιαα  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  μμααςς  κκααιι  ττοουυςς  μμιισσθθοούύςς  μμααςς  

ΌΌλλοοιι--εεςς  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττηηςς  ΠΠρρωωττοομμααγγιιάάςς  
Σαν Ναζάρ, στις 10:00  

Place de l’Amérique Latine, esplanade du Ruban Bleu  


