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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΟΛΟΙ –ΟΛΕ ΣΑ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 

Η εξγαηηθή Πξωηνκαγηά είλαη εκέξα ηηκήο θαη αγώλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ, κε ηε 

δηαρξνληθή ηεο πάιε, πξνζπαζεί λα ζπάζεη ηα δεζκά ηεο εθκεηάιιεπζεο, λα 

ακβιύλεη ηηο θνηλωληθέο αληζόηεηεο, λα δηαηεξήζεη θαη λα δηεπξύλεη θαηαθηήζεηο θαη 

δηθαηώκαηα. Οη αγώλεο ηωλ εξγαηώλ ηνπ ηθάγν αιιά θαη κεηαγελέζηεξα, πέηπραλ κε 

ζπζίεο ηελ θαζηέξωζε ηνπ 8ωξνπ, ηελ Κνηλωληθή Αζθάιηζε, ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

κεηξόηεηαο, ηελ θαλνληθή άδεηα, ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ηηο πιινγηθέο 

πκβάζεηο Εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ πξόζβαζε ζηα θνηλωληθά αγαζά ηεο δωξεάλ 

Τγείαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θ.ά. 
Η κνλνθξαηνξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, κεηά ηελ πηώζε ηνπ ππαξθηνύ 

ζνζηαιηζκνύ, επηρεηξεί ζε παγθόζκην επίπεδν ηελ αλαηξνπή όιωλ ηωλ θαηαθηήζεωλ 

θαη δηθαηωκάηωλ ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη λα επαλαθέξεη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ηνπο κε πξνλνκηνύρνπο ζηνλ εξγαζηαθό θαη θνηλωληθό Μεζαίωλα. 

ηε ρώξα καο ηα νθηώ ηειεπηαία ρξόληα νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνύρνη, νη κηζζωηνί, νη 

γπλαίθεο θαη νη λένη, πιεξώλνπλ ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ηεο ιηηόηεηαο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ εμαζιίωζε θαη ηνλ θνηλωληθό απνθιεηζκό. Σν 

θξάηνο Πξόλνηαο, ε Τγεία, ε Παηδεία, ε Κνηλωληθή Αζθάιηζε, ηα εξγαζηαθά 

δηθαηώκαηα θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο ζηνρνπνηνύληαη. Οη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ππνβαζκίδνληαη. Η δεκόζηα πεξηνπζία εθπνηείηαη ή ηδηωηηθνπνηείηαη αληί 

πηλαθίνπ θαθήο. 

Σελ πνιηηηθή απηή κε κεγάιε ζπλέπεηα αθνινπζεί θαη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – 

ΑΝΕΛ, παξά ηε δηαθνξεηηθή αηδέληα κε ηελ νπνία εθιέρηεθε. Η θνξνεπηδξνκή γηα 

κηζζωηνύο, ζπληαμηνύρνπο νμύλεηαη, νη ζπληάμεηο ζα κεηωζνύλ πεξαηηέξω ζηελ 

επόκελε δηεηία. Σν success story γηα θαζαξή έμνδν από ηα κλεκόληα είλαη άλεπ 

πεξηερνκέλνπ θαη κόλν γηα ηηο πξνεθινγηθέο αλάγθεο ηεο θπβέξλεζεο. 

Ο θεηηλόο ενξηαζκόο ηεο Πξωηνκαγηάο πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα ηελ 

αλαηξνπή απηώλ ηωλ αληηιαϊθώλ πνιηηηθώλ. Με ελόηεηα όιωλ ηωλ δπλάκεωλ ηεο 

εξγαζίαο Δεκνζίνπ θαη Θδηωηηθνύ Σνκέα, κε ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο, ηνπο επηζηήκνλεο θαινύκαζηε ζε ελωηηθέο αγωληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ λα απνθξνύνπλ ηελ επίζεζε πνπ δερόκαζηε. 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Τ. θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο ζην Δεκόζην λα δώζνπλ ην αγωληζηηθό 

απεξγηαθό «παξώλ» ζην θάιεζκα ηωλ ζπλδηθάηωλ ηελ Σξίηε, 1ε ηνπ Μάε. 

ΌΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ  

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 10.30 

Αγωληδόκαζηε γηα ηηο παλαλζξώπηλεο αμίεο θαη δηθαηώκαηα: 

ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΙΟΣΗΣΑ, ΕΡΓΑΙΑΚΑ  

 


