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Ο.Λ.Μ.Ε. 
Αθήνα, 30/4/09 

 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2009 

 
  Η  φετινή  Εργατική  Πρωτομαγιά  βρίσκει  τους  εργαζόμενους  στη  χώρα  μας 
και  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο  αντιμέτωπους  με  μια  πρωτοφανή  και  ολομέτωπη  
επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκφραστών ενάντια στα δικαιώματά 
τους. Βρίσκει την εργατική τάξη μπροστά  σε νέους και δυναμικούς αγώνες.  
           Οι  εκπαιδευτικοί  σε  όλη  τη  χώρα  και  με  αφορμή  την  Πρωτομαγιά 
διατρανώνουμε  τη θέλησή μας  να  ξαναγράψουμε στον πίνακα  τις  λέξεις Αγώνας, 
Αλληλεγγύη. 
           Παραμένουμε    σταθερά  στο  πλευρό  των  λαών  που  αγωνίζονται  για 
Ανεξαρτησία,  Ελευθερία  και  Δημοκρατία  ενάντια  στις  επεμβάσεις  του 
ιμπεριαλισμού. 
  Βρισκόμαστε  στο  πλευρό  πρώτα  και  κύρια  των  Παλαιστινίων  που 
αγωνίζονται για Δικαιοσύνη και ανεξαρτησία στη Μέση Ανατολή.  
  Στο  σημερινό    γκρίζο  κοινωνικοπολιτικό  τοπίο  ο  κρατικός  αυταρχισμός 
εντείνεται  και  παγιώνεται  επικίνδυνα,  όπως  αποδεικνύουν  και  τα  γεγονότα  του 
περασμένου  Δεκέμβρη  και  τα  νέα    μέτρα  που  προωθεί  η  κυβέρνηση. Οι  λαϊκές 
δηλαδή  ελευθερίες  και  τα  δημοκρατικά  δικαιώματα  βρίσκονται  και  αυτά  στο 
στόχαστρο.          

  Οι κυβερνητικές επιλογές για τα ασφαλιστικά ταμεία,  σε συνδυασμό με τη 
νέα  φτώχεια,  στοχεύουν  να  διαλύσουν  το  δημόσιο  ασφαλιστικό  σύστημα,  να 
περιορίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, να ενισχύσουν 
τις  ιδιωτικές ασφαλιστικές  εταιρείες  και  να σπρώξουν μεγάλες  κοινωνικές ομάδες 
στο περιθώριο.  

Οι καταστροφικές συνέπειες  αυτών των  επιλογών  στα ίδια τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τη βιωσιμότητά τους, στο ύψος των κύριων και επικουρικών συντάξεων,  
στην  αύξηση  των  ορίων  ηλικίας  για  όλους  και  ιδιαίτερα  για  τις  γυναίκες  και  τις 
μητέρες είναι ήδη οδυνηρά εμφανείς στους ασφαλισμένους. 

Η  κυβέρνηση,  στο  όνομα  της  οικονομικής  κρίσης,  σχεδιάζει  και 
πραγματοποιεί «διορθωτικές»  κινήσεις  για  τη δήθεν θετική αντιμετώπισή  της στο 
πλαίσιο    των  κατευθύνσεων  των  Βρυξελλών  και  των  οδηγιών  του  διοικητή  της 
Τράπεζας της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, εξαπέλυσε την πιο βάρβαρη επίθεση των 
τελευταίων  δεκαετιών  ενάντια  στους  εργαζόμενους,  που  καλούνται,  ξανά  μόνοι 
αυτοί, οι ανυπαίτιοι, να πληρώσουν την κρίση, με πάγωμα μισθών και συντάξεων 
στο Δημόσιο, καθώς και των πάσης φύσεως επιδομάτων.  

Αυτές  οι  κυβερνητικές  αποφάσεις,  μαζί  με  την  κατάσταση  των 
ασφαλιστικών  μας  ταμείων,  για  τα  οποία  πληθαίνουν  τα  δημοσιεύματα  που 
αναφέρονται σε επαχθή δανεισμό τους και σε επιβολή αυξημένης εισφοράς στους 
εργαζομένους,  για  να  ανταποκριθούν  στις  υποχρεώσεις  τους,  αντί  της  άμεσης 
κρατικής επιχορήγησής τους, κάνουν ακόμα πιο ζοφερή την οικονομική κατάστασή 
μας,  επειδή  οδηγούν  σε  κατακόρυφη  μείωση  των  εισοδημάτων  μας  αλλά  και  σε 
συρρίκνωση των συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. 
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Η  πολιτική  των  ιδιωτικοποιήσεων  συνεχίζεται  με  αρνητικές  επιπτώσεις  στην 
ίδια την αναπτυξιακή πορεία της χώρας αλλά και στα δικαιώματα των πολιτών. Ο 
ΟΤΕ, η ΔΕΗ, τα Λιμάνια, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και οι ίδιες οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες μέσω και των ΣΔΙΤ λεηλατούνται από τα ιδιωτικά συμφέροντα. 

Τα  δημόσια  κοινωνικά  αγαθά,  όπως  η  παιδεία  και  η  υγεία  υποβαθμίζονται, 
ιδιωτικοποιούνται, εμπορευματοποιούνται. 

Η  μονιμότητα  των  δημόσιων  υπαλλήλων  βρίσκεται  στο  στόχαστρο  και 
καταστρατηγείται  από  τις  κάθε  είδους  ελαστικές  εργασιακές  σχέσεις  που 
προωθούνται  και  στο  Δημόσιο,  όπως  ωρομίσθιοι,  αναπληρωτές,  συμβασιούχοι 
έργου, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ. 

Αυτή  η  αντιλαϊκή  πολιτική,  που  στο  όνομα  του  ανταγωνισμού  και  της 
θεοποίησης  της  αγοράς  εξανεμίζει  τα  εισοδήματα  των  εργαζομένων,  για  να 
αυξηθούν  τα  κέρδη  των  ισχυρών,  που  κάνει  τους φτωχούς φτωχότερους  και  τους 
πλούσιους  πλουσιότερους,  που  διευρύνει  τις  κοινωνικές  ανισότητες,  που 
υποβαθμίζει  και  εμπορευματοποιεί  τα  βασικά  κοινωνικά  αγαθά,  που  οδηγεί  τις 
εργασιακές σχέσεις πίσω στο Μεσαίωνα, πρέπει να ανατραπεί. 
Απαιτούμε: 
 

• Να πληρώσουν την κρίση οι  υπεύθυνοι και όχι οι εργαζόμενοι  
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μας 
• Άμεση αύξηση  των  δαπανών  για  την  παιδεία  στο  5%  τουλάχιστον  του ΑΕΠ  ή  στο 

15% του Κρατικού Προϋπολογισμού.  
• Άμεση  και  ουσιαστική  κρατική  επιχορήγηση  του  ΟΠΑΔ  και  των  ασφαλιστικών 

ταμείων και ιδιαίτερα του ΤΠΔΥ. 
• Σταθερή  και  μόνιμη  εργασία  στην  εκπαίδευση  –  Κατάργηση  του  θεσμού  του 

ωρομισθίου  
• Δημόσια, 12χρονη υποχρεωτική και πραγματικά δωρεάν Εκπαίδευση 

  
    ‐  Με  αλληλεγγύη  στους  αγώνες  όλων  των  εργαζομένων  και  της  νεολαίας  για 
μόρφωση, δουλειά και δημοκρατικά δικαιώματα 
 

Όλοι στους δρόμους να τιμήσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά 
Όλοι στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. 

 
 
 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

 

 

 

 

 
    
 
 


