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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019 

  

«Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο». 

Με αυτό το σύνθημα τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο 

προκήρυξαν απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις την 1
η
 Μάη 

του 1886 διεκδικώντας 8άωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 

Η πρώτη του Μάη, είναι μέρα ορόσημο για τους αγώνες των 

εργαζομένων.  

Το εργατικό κίνημα πέτυχε με θυσίες την καθιέρωση του 8ωρου, 

την Κοινωνική Ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την 

κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά 

της δωρεάν Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού κ.ά. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια πισωγύρισαν το εργατικό κίνημα, 

σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο σφοδρή επίθεση στα εργασιακά 

δικαιώματα με αποτέλεσμα την ανατροπή των κατακτήσεων και των 

δικαιωμάτων πολυετών αγώνων και την επαναφορά των εργαζομένων 

και των μη προνομιούχων σε έναν εργασιακό και κοινωνικό Μεσαίωνα. 

Στην Ελλάδα που βιώνει μια δεκαετία κρίσης σε όλα τα επίπεδα ο 

κόσμος της εργασίας, οι μη προνομιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι 

γυναίκες χτυπήθηκαν με σφοδρότητα από τις μνημονιακές πολιτικές, 

που εκτόξευσαν στα ύψη τα ποσοστά διαβίωσης σε συνθήκες απόλυτης 

φτώχειας, εξαθλίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού. Οι πολιτικές 

αυτές είχαν δραματικές επιπτώσεις στον πυρήνα του Κοινωνικού 

κράτους πλήττοντας καίρια τα Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά. Η Υγεία, 

η Πρόνοια, η Παιδεία, η Εργασία, η Κοινωνική Ασφάλιση, τα 

Εργασιακά και Κοινωνικά δικαιώματα και οι Συνδικαλιστικές 

ελευθερίες είναι τα θύματα αυτών των ανάλγητων πολιτικών. Η 

υπερφορολόγηση, η μείωση του αφορολόγητου, ο επανυπολογισμός 

των συντάξεων, η άρνηση επαναφοράς του 13ου, 14ου μισθού με 

πολιτική απόφαση, ο περιορισμός της προστασίας της πρώτης 

κατοικίας, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, οι ιδιωτικοποιήσεις 



και η υποθήκη της Δημόσιας περιουσίας πλήττουν καίρια τον έλληνα 

εργαζόμενο και τον πολίτη. 

Η ΟΤΥΕ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά 

στο κάλεσμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σε 

συγκέντρωση την Τετάρτη, 1 Μαΐου 2019, ώρα 11:00πμ στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος, για να αποτελέσει ο φετινός εορτασμός για εμάς 

τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τους 

αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους, τους επιστήμονες αφετηρία 

για ενωτικούς αγώνες με στόχο την ανατροπή αυτών των πολιτικών.  

Αγωνιζόμαστε για τις πανανθρώπινες αξίες και δικαιώματα: 

ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΤΗΤΑ, 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

 

 


