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Πρωτομαγιά 2015: 

Οι Εκπαιδευτικοί και όλοι οι Εργαηόμενοι 

αγωνίηονται για τα δικαιϊματά τουσ 

Η φετινι Πρωτομαγιά δεν είναι ςυνθκιςμζνθ «επζτειοσ» κακϊσ ςφραγίηει μια 

δφςκολθ περίοδο όχι μόνο για τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, οι οποίοι ζχουν πλθγεί ιδιαίτερα από τθν κρίςθ και 

τισ μονοδιάςτατεσ πολιτικζσ ακραίασ λιτότθτασ. 

Σα τελευταία πζντε και πλζον χρόνια ζχουμε γίνει μάρτυρεσ ςκλθρϊν, 

αντιλαϊκϊν πολιτικϊν οι οποίεσ ζχουν υποβακμίςει το βιοτικό μασ επίπεδο, ζχουν 

ανατρζψει κεμελιϊδθ δικαιϊματα, ζχουν οδθγιςει χιλιάδεσ ςυμπατριϊτεσ μασ ςτα 

όρια τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ εξακλίωςθσ. 

Παρά τθν αλλαγι ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ, παραμζνει το κλίμα αναςφάλειασ 

και αβεβαιότθτασ για το μζλλον. Τα πρωτοφανι ποςοςτά ανεργίασ υπονομεφουν ευκζωσ 

το κεμελιϊδεσ δικαίωμα που ζχουν όλοι ςτθν εργαςία, ενϊ θ μιςκολογικι μείωςθ που 

ζχουν υποςτεί οι εργαηόμενοι εντείνουν τθν φφεςθ οδθγϊντασ ςε διάλυςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ. 

Οι κοινωνικά άδικεσ και αδιζξοδεσ πολιτικζσ και οι ςυνζπειζσ τουσ πρζπει να 

ανατραποφν. 

Η μζρα τθσ Πρωτομαγιάσ, οι μνιμεσ, οι αγϊνεσ και θ ιςτορία τθσ αποτελοφν 

«πυξίδα» για τουσ εργαηόμενουσ προκειμζνου όλοι μαηί να διεκδικιςουμε ζνα 

καλφτερο και ελπιδοφόρο αφριο,  μια καλφτερθ ηωι. 

Σε αυτό το αφριο που ονειρευόμαςτε, θ Παιδεία οφείλει να βρίςκεται ςτθν πρϊτθ 

γραμμι των επιλογϊν κάκε κυβζρνθςθσ, να προςτατεφεται και όχι να απαξιϊνεται. 



 

Πρζπει να αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι και βαςικό μοχλό ανάπτυξθσ ςε κάκε 

εκνικι προςπάκεια. Αποτελεί χρζοσ τθσ Πολιτείασ θ ςτιριξθ  και θ υιοκζτθςθ υπεφκυνων 

πολιτικϊν και δράςεων. 

Σιμερα, οι εργαηόμενοι καλοφνται: 

 να περιφρουριςουν τισ κατακτιςεισ τουσ  

 να διεκδικιςουν τα δικαιϊματα τουσ 

 να μθν επιτρζψουν περαιτζρω τθν κατεδάφιςθ του κοινωνικοφ κράτουσ και τθ 

διάςπαςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 

 

υνεχίηουμε τον αγϊνα με ενότθτα και αποφαςιςτικότθτα. 

 

υμμετζχουμε: 

 ςτθν Απεργία τθσ Πρωτομαγιάσ,  

 ςτα ςυλλαλθτιρια και ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
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