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1η ΜΑΗ
ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Η Πρωτομαγιά είναι μια αγωνιστική μέρα, μια κατάκτηση της τάξης μας. Είναι μέρα
μνήμης για τους νεκρούς μας από το Σικάγο το 1886 αλλά και την Ελλάδα το 1936 με
τις κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, το 1944 με την εκτέλεση 200
κομμουνιστών στην Καισαριανή αλλά και το 1976 με την δολοφονία του 16χρονου
Σιδέρη Ισιδωρόπουλου που κολλούσε αφίσες για την συγκέντρωση της
Πρωτομαγιάς.
Παρά τις προσπάθειες να μετατραπεί σε μια άνευρη, επετειακού χαρακτήρα «γιορτή»
από τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά η Πρωτομαγιά κάθε χρόνο αποτελεί για τους
εργαζόμενους πεδίο έκφρασης και πάλης σύγχρονων διεκδικήσεων. Τα δικαιώματα
μας
συνεχίζουν
να
βρίσκονται στο στόχαστρο από την πολιτική
κυβερνήσεων-Ε.Ε-Δ.Ν.Τ.
Ο κοινωνικός μεσαίωνας που έχουν επιβάλλει μπορεί και πρέπει να
ανατραπεί. Να παλέψουμε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να
μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά μας. Να αντισταθούμε στην
εργοδοτική αυθαιρεσία που έχει μετατρέψει τα φροντιστήρια σε εργασιακές γαλέρες.
Παλεύουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και ζωής για όλους/ες τους/τις
εργαζόμενους/ες στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Παλεύουμε ενάντια στην αντεργατική μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης που
διαμόρφωσε θεσμικό πλαίσιο σφαγείο για τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Υπερασπιζόμαστε τα καταχτημένα δικαιώματά μας και διεκδικούμε την διεύρυνσή
τους, που μόνο εμείς με το συλλογικό μας αγώνα μπορούμε να επιτύχουμε.
Παλεύουμε στους χώρους δουλειάς να διαμορφώσουμε όρους συντροφικότητας και
αλληλεγγύης με τους συναδέλφους μας, που είναι αυτοί που έχουν τα ίδια
προβλήματα με εμάς. Στηρίζουμε τη συλλογική μας δύναμη.
Παλεύουμε ενάντια σε ΟΕΦΕ και ΣΕΦΑ που θέλουν να δουλεύουμε με
ταπεινωτικούς όρους, δουλοπαροικίας . Αντιστεκόμαστε σε κάθε εργοδότη/τρια που
επιτίθεται στα δικαιώματά μας.
Οργανωνόμαστε στο σωματείο για να επιβάλουμε Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας στον κλάδο που θα κατοχυρώνει αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες
δουλειάς και θα υποχρεώνει όλους τους εργοδότες στην τήρησή της.

Παλεύουμε για συμβάσεις αορίστου χρόνου, ώστε να μπει ένα φρένο στην
ασυδοσία των συνδικαλιστικών και εκδικητικών απολύσεων.
Παλεύουμε ενάντια στις προσπάθειες του κράτους να ελέγξει και να πατάξει το
συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα.
Την Πρωτομαγιά θα διαδηλώσουμε για τις εργατικές διεκδικήσεις μας αλλά και για να
παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο και τον Ιμπεριαλισμό. Ο αγώνας μας, ο
διεθνιστικός ταξικός αγώνας όλων των εργαζομένων είναι ο μόνος που μπορεί
να βάλει φραγμό στα δολοφονικά σχέδια του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων του.

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο
Πολυτεχνείο στις 11:00, με το πανό του ΣΕΦΚ μαζί με τα
πρωτοβάθμια σωματεία.

Την Πρωτομαγιά όλα τα φροντιστήρια πρέπει να είναι κλειστά και οι
καθηγητές/τριες δικαιούνται τις αντίστοιχες απολαβές. Καλούμε τους/τις
συναδέλφους/σες να επικοινωνήσουν με το σωματείο σε περίπτωση
εργοδοτικής αυθαιρεσίας και παραβίασης των παραπάνω δικαιωμάτων.

