
 
     ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015 

Δεν ανοίγουμε σήμερα / δε δουλεύουμε / γιορτή έχουμε 

Ξόδι έχουμε / κόκκινα πουκάμισα / κόκκινα γαρύφαλλα. 

Μην τους φοβάσαι / στο φόβο σου ποντάρουν / το κόκαλο είναι άσπρο 

 Η πόρτα μαύρη / μαζί με τη γροθιά σου / σφίγγεται ο ήλιος 

                                                                                                     (Γιάννης Ρίτσος) 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 
 

Η μέρα της Πρωτομαγιάς δεν είναι «γιορτασμός», αλλά μέρα αγωνιστικής διεκδίκησης. Από το Σικάγο 
του 1886, την Πρωτομαγιά του 1923 και τους νεκρούς απεργούς στο Πασαλιμάνι, τη Θεσσαλονίκη του 1936, 
τους 200 νεκρούς της Καισαριανής, η  Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα!  

 

Σήμερα συνεχίζουμε την αγωνιστική πορεία του εργατικού-λαϊκού μας κινήματος. Τιμάμε τους 
χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που πάλεψαν σκληρά με τα αφεντικά και το κράτος τους σε όλο τον 
κόσμο για τις μεγάλες κατακτήσεις του 20ου αιώνα. Από το 8ωρο και τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, την 
κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, την υγεία, τους αγώνες για τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές 
ελευθερίες, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. 

 

Η 1η του Μάη μας θυμίζει πως οι εργαζόμενοι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με την Ιστορία. Πως 
δεν αρκεί να διεκδικούμε τη βελτίωση της θέσης μας σ' ένα σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά όσο αυτή υπάρχει, το λουλούδι του νέου κόσμου δεν πρόκειται ν’ ανθίσει. 
Μας θυμίζει πως δεν αρκεί να χαράσσουμε γραμμές άμυνας, αλλά ότι έχουμε καθήκον να αντεπιτεθούμε, 
διεκδικώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Είμαστε βέβαιοι πως η αναγέννηση της φύσης 
δε γίνεται παρά να συμβαδίζει με την αναγέννηση της κοινωνίας! Οι ταξικοί αγώνες που έρχονται θ’ 
αποτρέψουν αυτό το μαρασμό, προοιωνίζοντας ένα ανθισμένο μέλλον… 

 

Στέλνουμε μήνυμα αγώνα με τη συμμετοχή μας! 
 

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 
Η ιστορία της Εργατικής Πρωτομαγιάς πρέπει να συζητηθεί μέσα στις σχολικές τάξεις με τα παιδιά 

των εργαζομένων να μάθουν και να είναι περήφανα για τους αγώνες των παππούδων τους και των 
γιαγιάδων τους, να μάθουν για τους αγώνες παιδιών στην δική τους ηλικία, που δούλευαν σκληρά νύχτα 
μέρα. Να μάθουν ότι το μέλλον τους ανήκει! 

 
 

Σας καλούμε να συμμετέχετε με διάφορες δραστηριότητες με τους μαθητές σας στον φετινό 
γιορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Διαβάζουμε ιστορίες, βλέπουμε φωτογραφίες, video, ακούμε 
ποιήματα, τραγούδια και τέλος συμμετέχουμε με ζωγραφιές ομαδικές ή ατομικές. Τα έργα των 
μαθητών μας θα εκτεθούν την ημέρα της Πρωτομαγιάς στην Πανεργατική Συγκέντρωση στον Πειραιά.  
 

 

Συνάδελφοι, μέσω του παρακάτω link σας δίνονται από σήμερα αρκετά υλικά προς αξιοποίηση για εκδηλώσεις, 
παρουσιάσεις μπροστά στη φετινή πρωτομαγιά. (*) 
Το link https://www.dropbox.com/sh/0iik6hco2hbkvn1/AADiaRtCyfdkAz25bVHcUaGta?dl=0 

Στα υλικά περιλαμβάνονται: 

 Φωτογραφίες 

 Πρωτοσέλιδα εποχής 

 Εργατικά Τραγούδια 

 Έτοιμη εκδήλωση για τον Μάη του ‘36 

 Επιτάφιος Γιάννη Ρίτσου 

 Κείμενα για Πρωτομαγιές (Σικάγο, 1936, 1944, γυναίκες, Πρωτομαγιές στην Ελλάδα) 

 20λεπτο βίντεο για παρουσιάσεις 

 Εργατικές ταινίες-ντοκιμαντέρ 

 Ανακοίνωση και αφίσα. 
Θα τα βρείτε όλα και μέσω του www.edupame.gr 
 

 (*) Μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και γρήγορα όλα τα αρχεία, να τα αποθηκεύσετε και να δημιουργήσετε τη 
δική  σας αρχειοθήκη. (Η διαδικασία είναι αρκετά απλή! Δε χρειάζεται να έχετε λογαριασμό στο dropbox ώστε να κατεβάσετε 

τα αρχεία! Μπορείτε να τα κατεβάσετε ένα-ένα πατώντας δεξί κλικ σε κάθε αρχείο ξεχωριστά και στη συνέχεια την επιλογή «download” 
ή συνολικά όλα μαζί σε μορφή zip πατώντας το κουμπί «download», πάνω δεξιά.)  

 

Για την αποστολή των εργασιών των μαθητών απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 6936-173116, 6945-859884 
 

https://www.dropbox.com/sh/0iik6hco2hbkvn1/AADiaRtCyfdkAz25bVHcUaGta?dl=0
http://www.edupame.gr/

