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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 4/ 05/ 2021 

 

Τα σχολεία 

 

24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία  

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021  

για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς 

 

Ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί τιμή στους αγώνες του 

εργατικού κινήματος για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άμβλυνση των ανισοτήτων 

και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η 1η του Μάη είναι μέρα-

σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου, για δουλειά και ζωή με 

δικαιώματα. Η 1η του Μάη είναι μέρα απεργιακού αγώνα 

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για τους 

εργαζόμενους της χώρας, καθώς η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να καταργήσει τα 

στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες για τα 

οποία έδωσαν τη ζωή τους οι εξεγερμένοι εργάτες/τριες στο Σικάγο του 1886.  

Η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που καταθέτει στη Βουλή 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση της 

δεκάωρης εργασίας.  

 Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. 

 Έλεγχος του Μητρώου μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και τους 

εργοδότες.  

 Παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας.  

 Μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα.  
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Και αυτά είναι λίγα από εκείνα που έχει «φροντίσει» να διαρρεύσει η 

κυβέρνηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. 

Τα παραπάνω συνιστούν ταύτιση της Κυβέρνησης με τα εργοδοτικά 

συμφέροντα και ευθεία επίθεση στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους αλλά 

και στην ίδια τη Δημοκρατία. Τη στιγμή μάλιστα που η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά 

υγειονομική και οικονομική κρίση, απόρροια σε μεγάλο βαθμό των επιλογών της 

Κυβέρνησης. 

Η επιθετικότητα και ο κυνισμός με τον οποίο επιχειρείται η διάλυση της 

καθημερινότητας και της ζωής των εργαζομένων και η επιστροφή στους σκοτεινούς 

χρόνους της ακραίας εκμετάλλευσης, δεν θα μείνουν αναπάντητα. Αποτελεί χρέος και 

συνάμα φόρος τιμής στους νεκρούς του Σικάγο και όλων των εργατικών αγώνων και 

έμπρακτος εορτασμός της Πρωτομαγιάς. 

Μέσω του λεγόμενου «Ταμείου Ανάκαμψης» δίνουν 72δις € στο μεγάλο 

κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή συνεχίζουν την υποχρηματοδότηση για 

Παιδεία και Υγεία. Παίρνουμε θέση στον αγώνα για να μη ζήσουμε εμείς και οι 

μαθητές μας χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές. 

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των 

μαθητών μας, από τον πολύμηνο εγκλεισμό, που έχει τεράστιες συνέπειες στο 

γνωστικό, κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα. Παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσια και 

δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά. 

Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», «Φαιστός» και η 

ΕΛΜΕ Ηρακλείου καλούν σε μαζική και αγωνιστική συμμετοχή στην 24ωρη 

Πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ για τον εορτασμό της Εργατικής 

Πρωτομαγιάς, την Πέμπτη, 6 Μάιου 2021, στο άγαλμα Βενιζέλου στις 10:00 π.μ. 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

Η Γενική 

γραμματέας 

 

  



 

 

 
Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 

 


