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Αλαθνίλσζε 
 

Η Πξσηνκαγηά είλαη κέξα κλήκεο γηα ηα ζύκαηα ησλ εξγαηηθώλ αγώλσλ, αιιά θαη αθεηεξία λέσλ 

δηεθδηθήζεσλ. Ο αγώλαο ησλ εξγαηώλ ζην ηθάγν, ην 1886, γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ 8σξνπ θαη ηε 

βειηίσζε ησλ όξσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο παξακέλεη πάληα επίθαηξνο. 
 

Η εξγαηηθή Πξσηνκαγηά γηνξηάζηεθε ζηελ Ειιάδα, γηα πξώηε θνξά, ην 1893,  ελώ ε εμέγεξζε ησλ 

θαπλεξγαηώλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην 1936, απνηειεί ζηαζκό γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ εξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο ζηε ρώξα καο. 
 

Οη αγώλεο απηνί ζπκίδνπλ όηη βαζηθά δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαθηήζεθαλ 

κε αγώλεο θαη ζπζίεο. 
 

Η θεηηλή εξγαηηθή Πξσηνκαγηά, κηα δηαθνξεηηθή Πξσηνκαγηά γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, 
ζπκπίπηεη κε κηα ηδηαίηεξα αξλεηηθή ζπγθπξία γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ρώξαο, θαζώο ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Δ. 

επηρεηξεί λα θαηαξγήζεη ζηνηρεηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο. 
 

Εθαηόλ ηξηαληαπέληε ρξόληα κεηά ηελ απεξγία ζην ηθάγν γηα ην 8σξν, ε θπβέξλεζε λνκνζεηεί ην 10σξν, 

ηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο, γεληθεύεη ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη θαζηεξώλεη εμειηγκέλεο κνξθέο 

εθκεηάιιεπζεο, όπσο ε ηειε-εξγαζία. 
 

Η αλάγθε ππεξάζπηζεο ησλ εξγαζηαθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνβάιιεη 

επηηαθηηθόηεξε από πνηέ. Η 1ε ηνπ Μάε είλαη κέξα ζύκβνιν ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δνπιεηά θαη 

δσή κε δηθαηώκαηα. Η 1ε ηνπ Μάε είλαη κέξα απεξγηαθνύ αγώλα! 
 

Παξακέλνπκε ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ αγώλα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία θαη νπζηαζηηθά 

κέηξα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηε ζηήξημε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηνλ πνιύκελν 

εγθιεηζκό πνπ έρεη ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ζηνλ γλσζηηθό, θνηλσληθό θαη ςπρνινγηθό ηνκέα. Είλαη ππνρξέσζή καο 

λα αγσληζηνύκε, κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο, γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ θαη αληηθνηλσληθώλ 

πνιηηηθώλ. 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζπκκεηέρεη, ηελ Πέκπηε 6 Μαΐνπ,  ζηελ 24σξε απεξγία 

ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. θαη ζηε ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζηηο 11.00 π.κ., ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο, 

ηεξώληαο όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο. 
 
    
     Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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