
ΑΓΩΝΘΣΘΙΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ 

Δηνηθεηηθνύ Πξνζωπηθνύ Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Ζήηω ε Εξγαηηθή Πξωηνκαγηά! 

Με ηνπο εξγαδόκελνπο όιωλ ηωλ ρωξώλ γηα έλαλ θόζκν ρωξίο πνιέκνπο, 

εθκεηάιιεπζε, πξνζθπγηά! 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Ζ 1ε Κάε είλαη κέξα πνπ ηηκνύκε ηνπο πξσηνπόξνπο εξγάηεο πνπ βάδηζαλ ηνλ πεξήθαλν 
δξόκν ηνπ αγώλα θαη ησλ ζπζηώλ γηα λα απειεπζεξσζεί ν άλζξσπνο από ηα δεζκά ηεο 
εθκεηάιιεπζεο. Σα αηηήκαηα ηνπο γηα 8σξν, αξγία ηεο Θπξηαθήο, θαηάξγεζε ηεο αλήιηθεο 
εξγαζίαο, ζύληαμε, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη αμηνπξεπείο κηζζνύο, ζηήξημε ησλ αλέξγσλ, 
έρνπλ μαλαγίλεη επίθαηξα ελάκηζε αηώλα κεηά.  

Θπβέξλεζε – ΔΔ – ΓΛΣ – εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο, καδί κε ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν 
κλεκόλην έρνπλ ζπκθσλήζεη, πάλσ ζηηο πξνεγνύκελεο αηκαηεξέο αλαηξνπέο ζηε δσή καο, 
λα πξνζζέζνπλ λέα κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θεξδώλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Απαηηνύλ λα θάλνπκε ππνκνλή θαη λα πεξηκέλνπκε ηελ «αλάπηπμε». Η θαπηηαιηζηηθή 
αλάπηπμε, όκωο, ζα παηήζεη πάλσ ζηε θηελή εθ πεξηηξνπήο δνπιεηά ρσξίο δηθαηώκαηα 
κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα, ζηε λέα κείσζε ησλ κηζζώλ καο, ζηε λέα κείσζε ηνπ 
αθνξνιόγεηνπ, ζηε λέα επηδξνκή ζηηο ζπληάμεηο, ζηελ απειεπζέξσζε ησλ νκαδηθώλ 
απνιύζεσλ, ζηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ζηε 
ζεζκνζέηεζε ηνπ ινθ-άνπη ησλ εξγνδνηώλ, ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ απηόκαηνπ θόθηε γηα 
ηηο θνηλσληθέο παξνρέο ζε πγεία, παηδεία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε.  

Θα παηήζεη πάλω ζε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ππνηαγκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο 
θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κε ειιηπέο πξνζσπηθό θαη 
πεηζνθνκκέλε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε. Θα παηήζεη πάλσ θαη ην ζύλνιν ησλ 
αλαδηαξζξώζεσλ πνπ πξνσζνύλ ζην δεκόζην («αμηνιόγεζε», θηλεηηθόηεηα, 
πξνζνληνιόγην, θιαδνιόγην, νξγαληζκνί, Κεηξών Δπηηειηθώλ ηειερώλ θ.α.), πάλσ ζηηο 
κεηώζεηο κηζζώλ θαη ηηο απνιύζεηο πνπ έρεη δεηήζεη ν ΔΒ. 

Θα παηήζεη πάλω ζηελ θαηαιήζηεπζε άιιωλ ιαώλ γηα ην μαλακνίξαζκα ησλ πεγώλ, 
ησλ αγνξώλ θαη ησλ δξόκσλ κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο, κε ηελ εκπινθή ηεο ρώξαο καο πην 
βαζηά ζηνπο επηθίλδπλνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο ΛΑΣΟ - ΔΔ – ΖΠΑ, πνπ γηα ηα 
ζπκθέξνληα θαη ηηο κπίδλεο ακεξηθάληθσλ, επξσπατθώλ θαη ειιεληθώλ κνλνπσιηαθώλ 
νκίισλ, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ έθεξε ην ΛΑΣΟ ζην Αηγαίν, κε πξόζρεκα ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ. Γίλεη ζην ΛΑΣΟ ην 2% ηνπ ΑΔΠ (4 δηο επξώ). 
Παξαρσξεί βάζεηο, αεξνδξόκηα θαη ιηκάληα ζηνπο θνληάδεο ησλ ιαώλ. πκκεηέρεη ελεξγά ζε 
13 Λαηντθέο επεκβάζεηο από ηα Βαιθάληα σο ην Θέξαο ηεο Αθξηθήο. ρεδηάδεη ηελ επέθηαζε 
ησλ ΛΑΣΟτθώλ βάζεσλ ζηε ρώξα καο, όπσο ε νύδα, κε θίλδπλν ηε γεληθόηεξε αλάθιεμε 
ηνπ πνιέκνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ηεο Καύξεο 
Θάιαζζαο θαη ηεο Κεζνγείνπ. 

 



πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Ζ αληηιατθή βαξβαξόηεηα δελ έρεη ηέινο, αλ δελ ηε ζηακαηήζνπκε κε ηε δύλακε ηεο 

νξγάλσζήο καο. Σηκνύκε ηελ Εξγαηηθή Πξωηνκαγηά, νξγαλώλνληαο εδώ θαη ηώξα 

ηελ πάιε  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ ζύγρξνλωλ αλαγθώλ καο! 

Σηκνύκε ηελ Πξωηνκαγηά δπλακώλνληαο ηελ πάιε καο ελάληηα ζηνλ 

ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. Οη ιανί δελ έρνπλ ηίπνηα λα ρσξίζνπλ, νη εξγαδόκελνη έρνπλ ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα, ηα ίδηα ζπκθέξνληα, ηηο ίδηεο αλάγθεο!  

Καδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηε λενιαία λα απαηηήζνπκε: 

 Θακία ζπκκεηνρή, θακία εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο πνπ 
εμειίζζνληαη θαη ζε απηέο πνπ εηνηκάδνληαη. Λα γπξίζνπλ πίζσ πινία, αεξνπιάλα, 
ζηξαηησηηθέο απνζηνιέο. Θαλέλαο θαληάξνο έμσ από ηα ζύλνξα. 

 Όρη ζηηο πνιεκηθέο ζηξαηησηηθέο λαηντθέο δαπάλεο. Έμσ ην ΛΑΣΟ από ην Αηγαίν. Όρη 
ζηελ αιιαγή ησλ ζπλόξσλ. Έμσ ε Διιάδα από ΛΑΣΟ. Λα θιείζεη ηώξα ε βάζε ηεο 
νύδαο.  

 Όρη ζην κίζνο ησλ εζληθηζηώλ. Αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο. 
Απνκόλσζε ηεο λαδηζηηθήο εγθιεκαηηθήο Υξπζήο Απγήο. 

Κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ζηελ πξσηνπνξία, ζε ζπκκαρία κε ηα θησρά ιατθά ζηξώκαηα, ηε 
θησρνκεζαία αγξνηηά, πξνρωξάκε κπξνζηά γηα ην κέιινλ πνπ καο αλήθεη, γηα ηελ 
απειεπζέξωζε καο από ηα δεζκά ηεο θνηλωλίαο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο 
εθκεηάιιεπζεο! 

Εκείο ν εξγαδόκελνο ιαόο, έρνπκε κόλν κηα δηέμνδν. Να μεζεθωζνύκε! 

Απαηηνύκε δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία θαη ηε δωή, κε βάζε ηελ επνρή καο, ηηο 

αλάγθεο καο! 

πκκεηέρνπκε καδηθά, καρεηηθά ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΕ ηελ 1ε 

Μάε. 

Αζήλα, 10 πκ ύληαγκα 

Θεζζαινλίθε, 10 πκ Άγαικα Βεληδέινπ 

ΖΗΣΩ Η ΕΡΓΑΣΘΙΗ ΠΡΩΣΟΜΑΓΘΑ! 

 
 


