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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
  
  
            Η Εργατική  Πρωτοµαγιά είναι µέρα τιµής σε όλους εκείνους τους αγωνιστές που
θυσιάστηκαν και πάλεψαν για τα µεγάλα πολιτικά και κοινωνικά αιτήµατα της εργατικής τάξης, για 
να πάει µπροστά η ανθρωπότητα, για να οικοδοµηθεί µια κοινωνία απαλλαγµένη από την 
εκµετάλλευση την καταπίεση και τη βαρβαρότητα. 
 Είναι  µέρα των σηµερινών ταξικών αγώνων για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, µέρα 
παγκόσµιας απεργίας , εκδήλωσης διεθνιστικής εργατικής αλληλεγγύης , διαδηλώσεων  των 
εργαζοµένων σ’ όλο τον κόσµο, που κινητοποιούνται για να αποκρούσουν την επίθεση στα 
δικαιώµατά τους. 
  
Ο χώρος της εκπαίδευσης βρίσκεται στο επίκεντρο µιας τέτοιας επίθεσης µε αµφισβήτηση των
εργασιακών κεκτηµένων, και µε παράταση της εργασιακής οµηρίας των αναπληρωτών –
ωροµισθίων εκπαιδευτικών. Βιώνουµε την καθήλωση των µισθών, την κατάργηση του σταθερού 
χρόνου εργασίας, την επίθεση στο εργασιακό µας καθεστώς µε την εισαγωγή νέων µορφών
«απασχόλησης» (ωροµίσθιοι), αµφισβήτηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων
(αύξηση ορίων ηλικίας και µείωση συντάξεων), υποβάθµιση της εκπαίδευσης, προσπάθεια 
απαξίωσης των πτυχίων και του δικαιώµατος κάθε ανθρώπου στην εργασία. 
Η Πρωτοµαγιά είναι ακόµη µέρα αλληλεγγύης  και στήριξης της  αντιιµπεριαλιστικής πάλης 
των καταπιεζοµένων λαών  και εθνών που µάχονται ενάντια στο πόλεµο, στην κατοχή, στις 
επεµβάσεις, στη πολιτική διαίρεσης και διαµελισµού κρατών ,της δηµιουργίας προτεκτοράτων των 
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων , για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. 
 Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποδείξει την προσήλωσή τους στις αξίες της ελευθερίας, της 
ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.   
  ∆ίνοντας το δικό τους «παρών» στο αγωνιστικό προσκλητήριο της Εργατικής Πρωτοµαγιάς οι 
εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν τον αγώνα τους ενάντια στις πολιτικές που οδηγούν στην αύξηση της 
ανεργίας και της υποαπασχόλησης, της συµπίεσης του εργατικού εισοδήµατος, της ανατροπής των 
εργασιακών σχέσεων, του ξηλώµατος  της κοινωνικής ασφάλισης, της ιδιωτικοποίησης της παιδείας 
και της υγείας, της προώθησης των αντιλαϊκών κατευθύνσεων του διεθνούς κεφαλαίου.  
  Θα σταθούν αντιµέτωποι στην πολιτική  υποταγής στις ιµπεριαλιστικές υπαγορεύσεις των ΗΠΑ, 
που βρίσκονται σε σύγκρουση µε τα µεγάλα λαϊκά αιτήµατα της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας  κάθε 
χώρας. 
    Θα εµπνεύσουν µε τη στάση τους και µέσα στα σχολεία τις αξίες της συλλογικότητας, της 
αλληλεγγύης, του σεβασµού της διαφορετικότητας, της κοινωνικής δράσης και θα εξηγήσουν στους 
µαθητές τους ποιο είναι το πραγµατικό νόηµα αυτής της ηµέρας µνήµης των λαϊκών αγώνων για
ειρήνη  και κοινωνική δικαιοσύνη.  
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν στις διαδηλώσεις της εργατικής
πρωτοµαγιάς και να βροντοφωνάξουν 

         ΟΧΙ στη «νέα τάξη» ,στους κατακτητικούς πολέµους και στις επεµβάσεις των ΗΠΑ και των
συµµάχων τους-Να φύγουν οι αµερικάνοι κατακτητές από το Ιρακ –Να στηριχθεί  ο ηρωικός 
αγώνας  του Παλαιστινιακού λαού 

         Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη χωρίς προστάτες και ξένα στρατεύµατα. 
         ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς και στις συντάξεις - Σταθερή και 
πλήρη απασχόληση -Βελτίωση του δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης 

         ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ την αύξηση των κρατικών δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ, 
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∆ηµόσια Παιδεία ∆ωρεάν και χωρίς αποκλεισµούς. 
         ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ δουλειά, ειρήνη, πολιτισµό, µόρφωση για όλους τους ανθρώπους χωρίς 
κανένα αποκλεισµό. 

  
  
  

ΌΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΗΝ 1 ΜΑΗ  

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΩΡΑ 11.00 π.µ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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