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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μια μέρα μνήμης και τιμής σε εκείνους που
132 χρόνια πριν, το Μάιο του 1886, διεκδίκησαν την εφαρμογή 8ωρης εργασίας,
την Κοινωνική Ασφάλιση, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την δωρεάν Υγεία και Παιδεία κ.α. Δικαιώματα που
κατακτήθηκαν με αίμα και ιδρώτα πολλών χρόνων.
Αυτά τα δικαιώματα, και πολλά ακόμη, ήρθε να συνθλίψει η μνημονιακή
πολιτική. Μια πολιτική με βάρβαρα μέτρα που συνεχίζει να εφαρμόζει και η
συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., καθιστώντας σήμερα το μήνυμα της
Εργατικής Πρωτομαγιάς επίκαιρο περισσότερο από ποτέ. Οφείλουμε ως εργατική
τάξη να συνεχίσουμε τον αγώνα τιμώντας όσους θυσιάστηκαν για τα εργατικά
δικαιώματα και παράλληλα να ορθώσουμε το ανάστημα μας ενάντια στην
νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι
γυναίκες και οι νέοι, πληρώνουν πολύ ακριβά τις μνημονιακές πολιτικές της
λιτότητας που έχουν οδηγήσει την πλειονότητα της Ελληνικής κοινωνίας στην
εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το κράτος Πρόνοιας, η Υγεία, η Παιδεία,
η Κοινωνική Ασφάλιση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα εργασιακά δικαιώματα, οι
συνδικαλιστικές
ελευθερίες
στοχοποιούνται.
Οι
Συλλογικές
Συμβάσεις
υποβαθμίζονται και η Δημόσια και Δημοτική περιουσία εκποιείται ή ιδιωτικοποιείται.
Η Εργατική Πρωτομαγιά πρέπει να αποτελέσει αφετηρία νέων αγωνιστικών
κινητοποιήσεων ενάντια στην νέα φοροεπιδρομή που ετοιμάζει η συγκυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω της μείωσης του
αφορολόγητου, και στις νέες περικοπές συντάξεων που έχει συμφωνήσει η
συγκυβέρνηση με τους δανειστές και ψάχνει αφορμή να τις φέρει ακόμη πιο κοντά. Η
δήθεν «καθαρή έξοδο» από τα μνημόνια είναι άνευ περιεχομένου και μόνο για τις
προεκλογικές ανάγκες της συγκυβέρνησης.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουμε για μια
ακόμη φορά να νικήσουμε την απογοήτευση και την μεμψιμοιρία, να
αντισταθούμε στην πολιτική των μεγαλοεργολάβων, των τραπεζιτών και του
κεφαλαίου και να διεκδικήσουμε με ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας ένα
καλύτερο αύριο, με κοινωνικό πρόσωπο για όλους, κόντρα στις νεοφιλελεύθερες και
αντεργατικές επιλογές της συγκυβέρνησης και της τρόικα.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να
δώσουν το αγωνιστικό απεργιακό «παρών» στο κάλεσμα των συνδικάτων την
Τρίτη, 1η του Μάη. Συμμετέχουμε όλοι στην Απεργιακή Συγκέντρωση, στις 11:00
το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

