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Αλαθνίλσζε 
 

Ζ Πξσηνκαγηά είλαη εκέξα 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, κεηά  από 136 ρξόληα, πάληα επίθαηξνο.  
 

Ζ εξγαηηθή Πξσηνκαγηά γηνξηάζηεθε ζηελ Διιάδα, 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. 
 

Ζ 1ε Μαΐνπ είλαη εκέξα απεξγηαθνύ αγώλα θαη εκέξα ζύκβνιν γηα ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

αγώλεο απηνί ζπκίδνπλ όηη βαζηθά δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο θαηαθηήζεθαλ κε αγώλεο θαη ζπζίεο. Ζ 

αλάγθε ππεξάζπηζεο ησλ εξγαζηαθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνβάιιεη 

επηηαθηηθόηεξε από πνηέ. 
 

Ζ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε ηα αληεξγαηηθά λνκνζρέδηα πνπ ςήθηζε ζηε Βνπιή θαηάξγεζε ην 

8σξν, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θαζώο θαη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. Ηδησηηθνπνίεζε ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε θαη ηνλ ΔΦΚΑ θαη κείσζε δξαζηηθά ηηο δαπάλεο γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία. Σελ ώξα πνπ ε 

αθξίβεηα εθηηλάζζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ζηα ύςε θαη ν πιεζσξηζκόο έρεη θηάζεη ζην 10% ε Κπβέξλεζε 

δελ ζπδεηά θακηά αύμεζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ Γεκόζηνπ Σνκέα. 
 

Γηεθδηθνύκε: 
 

 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο, ίζεο κε ηελ αύμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνπ πιεζσξηζκνύ 

 Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο 

 Ξεπάγσκα ηνπ Μηζζνινγηθνύ Κιηκαθίνπ ηεο δηεηίαο 2016 - 2017 

 Αθνξνιόγεην ζηηο 12.000 επξώ 

 Δπαλαθνξά 13
νπ

 - 14
νπ

 κηζζνύ 

 Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα ζρνιεία. Μείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζην 1:15 

 Καηάξγεζε ηνπ Νόκνπ Υαηδεδάθε (λ.4808/2021) γηα ηα εξγαζηαθά 

 Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ γηα λα θαιπθζνύλ ηα ρηιηάδεο νξγαληθά θελά 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζπκκεηέρεη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη ηνπ 

Δ.Κ.Α. πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 1ε Μαΐνπ, ζηηο 11.00 π.κ., ζηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο. Έρνπκε 

ρξένο λα αγσληζηνύκε, κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο, γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ, αληηιατθώλ, 

αληηθνηλσληθώλ θαη λενθηιειεύζεξσλ πνιηηηθώλ ηεο Κπβέξλεζεο. 

   Γηα ην Γ.. 
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Ζ Γ. Γξακκαηέαο 
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