
Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ του 2009 συνδέει το 

νήµα των ταξικών και εργατικών αγώνων, των 

ιστορικών αγώνων µε τους σύγχρονους κοινω-

νικούς αγώνες. Συνδέει µε διαφορετικό περιε-

χόµενο, ρόλο και δικαίωµα την ανάπτυξη των 

αγώνων, την αλληλεγγύη, την ενότητα στη 

δράση των συνδικάτων, τις συλλογικές και 

κοινωνικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις. 

ΚΑΘΕ εργαζόµενος, άνεργος, συντα-

ξιούχος, µπροστά στην πολλαπλή κρίση, επί-

θεση, αφαίρεση των δικαιωµάτων στην ερ-

γασία, την αµοιβή, την κοινωνική ασφάλιση 

και τις συντάξεις, υποβάθµιση του βιοτικού 

επιπέδου και της ποιότητας ζωής του, είναι 

αντιµέτωπος µε την πρόκληση. Καλείται  

την 1η Μάη του 2009 µε συγκεκριµένη δρά-

ση, µαζική συµµετοχή στις απεργιακές συ-

γκεντρώσεις, να δυναµώσει τη διάρκεια, την 

αποτελεσµατικότητα του αγώνα µας. 

Η οικονοµική κρίση και ο πολλαπλασι-

ασµός των επιπτώσεών της από την ασκού-

µενη κυβερνητική πολιτική : όπως αύξηση 

της ανεργίας,  άδικη φορολογική πολιτική,  

πάγωµα των µισθών και των συντάξεων,  λιτό-

τητα,  αποδυνάµωση των κοινωνικών παροχών 

και εγγυήσεων στην υγεία, την πρόνοια, την 

παιδεία, αντιµετωπίζεται µόνο µε ανάπτυξη 

των αγώνων για να µην επιτραπεί η επάνο-

δος στον «καζινο-καπιταλισµό», µε επανέκ-

δοση µε νέα µορφή του νεοφιλελεύθερου πο-

λιτικού, οικονοµικού, κοινωνικού µοντέλου 

που χρεοκόπησε. 

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ του 2009 βρίσκει τις 

δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες µπροστά 

σε νέα προβλήµατα στη χρηµατοδότηση και τη 

στελέχωση, τη θεσµική προστασία και την κοι-

νωνική τους λειτουργία. 

Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι του 

δηµοσίου πλήττονται άµεσα και συγκεκρι-

µένα από την κατάσταση στα ασφαλιστικά τα-

µεία (Ταµείο Πρόνοιας) και την άρνηση της 

Κυβέρνησης να τα χρηµατοδοτήσει την ώρα 

που στηρίζει τους τραπεζίτες και αυξάνει και 

µόνο από αυτό κατά τέσσερις  (4) και πλέον 

µονάδες το δηµόσιο χρέος.   

Το πάγωµα των µισθών και συντάξεων  
στην πραγµατικότητα µειώνει τους µισθούς 

και τις συντάξεις  και για το 2009 και για τα 

επόµενα χρόνια. 

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστη-

ρίου που αµφισβητεί τον κοινωνικό χαρα-

κτήρα της ασφάλισης στο ∆ηµόσιο και απο-

τελεί συνέχεια των αποφάσεων (Laval, Vi-

king, Ruffert, Luxemburg) στη νεοφιλελεύθε-

ρη αλυσίδα µεταβολής του κοινωνικού και 

εργασιακού δικαίου σε βάρος των δικαιω-

µάτων των εργαζοµένων στο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα, αποδεικνύει ότι εκτός από 

τους υπαιτίους της κρίσης αµετανόητοι είναι 

και οι πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και οι Κυβερνήσεις σε εθνικό επίπε-

δο που διευκολύνουν, επιτρέπουν, ανοίγουν το 

δρόµο για τέτοιου τύπου αποφάσεις και εξελί-

ξεις. Είναι συνένοχοι. 



Μπροστά στην 1η Μάη του 2009 η Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί σε αγωνιστική, διεκδικητική, α-

περγιακή δράση : 

⇒ Για τα εργατικά δικαιώµατα : ενιαία µόνιµη σχέση εργασίας στο ∆ηµόσιο, πλήρη απα-

σχόληση, πλήρη ωράρια, πλήρη αµοιβή, πλήρη κοινωνική ασφάλιση. 

⇒ Για τη διασφάλιση των µισθών και συντάξεων:  ουσιαστικές αυξήσεις ,  ανατροπή της 

πολιτικής λιτότητας, ανατροπή της άνισης, άδικης και ταξικής φορολογικής πολιτικής που 

διανέµει το κόστος της κρίσης σε όλους τους άλλους εκτός από τους υπεύθυνους, δηλαδή 

το κεφάλαιο. 

⇒ Για τις δηµόσιες πολιτικές και την ενίσχυση των δηµόσιων, κοινωνικών υπηρεσιών αντί 

των ιδιωτικοποιήσεων και της εµπορευµατοποίησης των δηµόσιων αγαθών (υγεία, παιδεί-

α, πρόνοια, ενέργεια, µεταφορές κ.α.) που διευρύνουν τις ανισότητες και την εκµετάλλευ-

ση. 

⇒ Για την προστασία των µεταναστών και τη µεγαλύτερη πολιτική δέσµευση κατά του 

ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

Αγωνιζόµαστε για τα δικαιώµατα που έπεσαν  νεκροί οι εργαζόµενοι το Μάη του 1886 

στο Σικάγο, που κατακτήθηκαν µε εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες τους δύο τελευταίους 

αιώνες (19ο και 20ο). 

 ∆ιεκδικούµε την ασφαλή, αξιοπρεπή, πλήρη εργασία. Την αλληλεγγύη, την κοινωνική 

δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα. 

«Ποτέ, πλέον, ξανά προς τα πίσω».  «Τώρα µε νέους αγώνες, µπροστά». 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ                 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 1Η ΜΑΗ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 14 ΜΑΗ   
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  

(11.00 Πλ. Κλαυθµώνος για την Αθήνα). 

Πιστεύουµε στον αγώνα, ανοίγουµε  διέξοδο στα αδιέξοδα  µε αλληλεγγύη, 

δύναµη, συλλογικότητα, ενότητα και ελπίδα. 

 

Α.∆.Ε.∆.Υ. 


