
http://www.gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

  
  

 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011 
ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

 
 

Η Πρωτοµαγιά του 2011, - ένα χρόνο µετά την προσφυγή στο ∆ΝΤ 
της Κυβέρνησης και την εγκατάσταση στη χώρα µας ενός µηχανισµού 
επιβολής αντιλαϊκών, αντικοινωνικών πολιτικών µε την ευθύνη της 
Κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ -, βρίσκει τους εργαζόµενους 
αντιµέτωπους µε τη µαζική ανεργία, τη µαζική φτώχεια, την 
αποδιάρθρωση του κοινωνικο-οικονοµικού ιστού και τη διάλυση κάθε 
µορφής κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικού κράτους. 

Οι απώλειες δικαιωµάτων, εισοδήµατος, εγγυήσεων και προοπτικής 
στην καθηµερινότητα της ζωής της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, 
των µισθωτών και συνταξιούχων, των ανέργων και των νέων, υπέρ του 
ξένου και ντόπιου κεφαλαίου, των λίγων και προνοµιούχων, δεν έχει 
µεταπολιτευτικό προηγούµενο. 

Η ανεργία σκαρφαλώνει προς το 20%, αυξάνονται οι ώρες εργασίας 
στο ∆ηµόσιο από 37,5 στις 40, οι απολύσεις και οι συνθήκες γαλέρας 
στον ιδιωτικό τοµέα, συνεχίζεται και εντείνεται η εκποίηση της δηµόσιας 
περιουσίας και της στρατηγικής σηµασίας δηµοσίων επιχειρήσεων 
στην ενέργεια, τις επικοινωνίες, τις µεταφορές, το νερό δηλαδή τα 
εναποµείναντα δηµόσια κεφάλαια για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη, την προστασία της κοινωνικής συνοχής. 

Οι νέες θυσίες στο βωµό των αγορών, των κερδών, των τραπεζιτών, 
των κερδοσκόπων και της ασυδοσίας είναι στην ηµερήσια διάταξη των 
κυβερνητικών µέτρων, των δελτίων ειδήσεων. Το νέο Σύµφωνο 
Ανταγωνιστικότητας, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής 2012 – 2015 που µε το «καληµέρα» περικόπτει τα 
κοινωνικά δικαιώµατα, αυξάνει την έµµεση φορολογία, το ΦΠΑ, 
υπόσχεται νέες µειώσεις στους µισθούς και τις συντάξεις, πριν ακόµη 
κατατεθεί και ψηφιστεί. 

Οι ιστορικοί αγώνες πριν, την 1η Μάη 1886, µετά, µε χιλιάδες 
νεκρούς της εργατικής τάξης, κοινωνικούς αγωνιστές, διαµόρφωσαν 
κατακτήσεις που σήµερα κατεδαφίζονται, δικαιώµατα στην εργασία, 
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την ασφάλιση, την υγεία, την παιδεία, τις εργασιακές σχέσεις που σήµερα 
ανατρέπονται. 

Η αγωνιστική και κοινωνική αλληλεγγύη, η ένταση των 
συνδικαλιστικών αγώνων και η ανάπτυξή τους στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου κοινωνικού κινήµατος φραγµού στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές, αντίστασης στα µέτρα της Κυβέρνησης, του ∆ΝΤ, της Ε.Ε., 
διεκδίκησης νέων δικαιωµάτων, αποκατάστασης των απωλειών, είναι η 
στάση, η δράση που τιµά την εργατική Πρωτοµαγιά, τους νεκρούς. 
Συνεχίζει µε συνέπεια, αποφασιστικότητα, τόλµη, τους αγώνες στο 
σύγχρονο κόσµο µε τις ίδιες αρχές, αξίες και στόχους, απέναντι στα ίδια 
συµφέροντα. 

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ,  

Η ΕΛΠΙ∆Α ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΗ – ΩΡΑ 11.00 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Της 11 ΜΑΗ, στην 

κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στις 11.00 στο Πεδίον του Άρεως, 

στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων 

 σε όλες τις πόλεις και τους νοµούς. 

 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 
Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 
 
  


