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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

 

 
 1η Μάη 1886 μέρα τιμής και θυσίας των εργατών και εργατριών του Σικάγου.  

 1η Μάη 2014 μέρα αγώνα της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, της νεολαίας 

και του λαού ενάντια στις πολιτικές Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΔΝΤ που ξεθεμελιώνουν 

δικαιώματα και κατακτήσεις ολόκληρου αιώνα για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία 

των μονοπωλιακών ομίλων.  

 1η Μάη μέρα αγώνα για την υπεράσπιση και κατοχύρωση δημοκρατικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, που βάλλονται βάναυσα από τον αυταρχισμό και την 

κρατική τρομοκρατία.  

 1η Μάη 2014 μέρα αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στις απολύσεις δημοσίων 

υπαλλήλων μετά από 100 χρόνια, ενάντια στην προσαρμογή του δημόσιου σχολείου 

στις επιταγές της αγοράς και των επιχειρήσεων, στη μετατροπή και υποβάθμιση της 

δημόσιας εκπαίδευσης σε εφήμερη κατάρτιση και απλήρωτη εργασία μέσω της 

μαθητείας.  

 1η Μάη 2014 μέρα αγώνα των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονιών, του 

εργαζόμενου λαού για ένα ενιαίο δημόσιο και δωρεάν, 12χρονο σχολείο των αναγκών 

και των οραμάτων μας, που χωρά όλη τη γνώση, που δίνει εφόδια και δυνατότητες να 

κατανοούν οι νέοι και οι νέες τη θέση τους μέσα στον κόσμο και την κοινωνία, να 

αναγνωρίζουν τους ταξικούς προσδιορισμούς που την καθορίζουν, να είναι έτοιμοι να 

μπουν στον αγώνα για να την αλλάξουν. 

 Αυτό το δρόμο μας έδειξε η θυσία των εργατών του Σικάγου και οι αγώνες των 

εργατών και εργαζομένων του κόσμου.  

 Η Πρωτομαγιά δεν είναι μνημόσυνο χαμένων δικαιωμάτων αλλά 

προσκλητήριο αποφασιστικού αγώνα για την υπεράσπιση και τη διεύρυνσή τους. 

 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις 

διαδηλώσεις για την 1η Μάη. 

 

Τίποτε δεν χαρίζεται! Όλοι στον αγώνα! 

Να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης ΕΕ – ΔΝΤ – Κεφαλαίου! 

 

Αθήνα: Συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην Πλατ. Κλαυθμώνος  

(σημείο συνάντησης ΟΛΜΕ στην οδό Σταδίου) 
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