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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2006 

ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
Συνάδελφοι /- ισσες,  
 

 Η Πρωτοµαγιά, ηµέρα εορτασµού των αγώνων της Εργατικής Τάξης, βρίσκει 
τους εργαζόµενους σε ολόκληρο τον Κόσµο αντιµέτωπους µε µια πρωτοφανή 
επίθεση του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκφραστών ενάντια στα εργατικά και 
τα κοινωνικά δικαιώµατα. 
 Η ανεργία, η φτώχεια, οι κοινωνικές ανισότητες, παρά την τεράστια αύξηση 
του παραγόµενου πλούτου, διευρύνονται. Οι δηµοκρατικές ελευθερίες και τα 
πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα καταπατούνται. Οι επιθετικοί πόλεµοι και οι 
επεµβάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ συνεχίζονται. Λαοί όπως ο ιρακινός 
σφαγιάζονται, ενώ προετοιµάζονται νέες στρατιωτικές επεµβάσεις στο Ιράν και 
αλλού.  
 Στην Ευρώπη προωθούνται ταχύτατα, µε µοχλό το σύµφωνο σταθερότητας 
και τη στρατηγική της Λισσαβόνας, οι πολιτικές αποδιάρθρωσης της απασχόλησης 
και των ασφαλιστικών συστηµάτων, σαρώνοντας ό,τι έχει αποµείνει όρθιο από το 
λεγόµενο Κοινωνικό κράτος, προωθούνται πολιτικές µεγαλύτερης προσαρµογής της 
Παιδείας στις ανάγκες της αγοράς.  
 

Ο νεοφιλελευθερισµός δεν είναι ανίκητος 
 

 Μετά το όχι στο ευρωσύνταγµα, οι µεγαλειώδεις διαδηλώσεις στη Γαλλία 
υποχρέωσαν τον Σιράκ και τον Ντε Βιλπέν στην απόσυρση του απαράδεκτου 
αντεργατικού νόµου για την πρώτη απασχόληση. Η νέα γενιά και τα συνδικάτα σε 
ένα αρραγές µέτωπο πέτυχαν µια σηµαντική νίκη.  
 Οι αγώνες των κοινωνικών κινηµάτων ενάντια στη νεοφιλελεύθερη 
καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση συνεχίζονται και δίνουν ελπίδα ότι κάτι νέο 
γεννιέται, ότι ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός.  
 Η πάλη των συνδικάτων στην Ευρώπη για την υπεράσπιση των εργατικών 
δικαιωµάτων αποκτά νέα χαρακτηριστικά οξύνοντας την ταξική πάλη. Οι αγώνες στη 
Βρετανία, οι απεργίες των εκατοµµυρίων ∆ηµόσιων Υπαλλήλων στη Γερµανία για το 
ωράριο εργασίας, είναι πρωτοφανείς.  
 Στη χώρα µας η Κυβέρνηση, κλιµακώνοντας τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της, 
έχει επιδοθεί σε µια πρωτοφανή επίθεση, που στοχεύει στη συρρίκνωση και 
υπονόµευση του συνόλου των λαϊκών και κοινωνικών κατακτήσεων.  
 Στο µάτι του κυκλώνα έχουν βρεθεί οι συµβάσεις, τα δικαιώµατα της νέας 
γενιάς, οι µισθοί, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, το ωράριο, η κοινωνική ασφάλιση, η 
Παιδεία. Η ανεργία διατηρείται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Οι άνεργοι 
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οδηγούνται στο κοινωνικό περιθώριο. Η αποβιοµηχάνιση εντείνεται. Η Παιδεία και η 
Υγεία εµπορευµατοποιούνται. Οι δηµόσιες υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται.  
 Οι απαράδεκτοι διαχωρισµοί στις ∆ΕΚΟ για τους νέους εργαζόµενους 
διευρύνουν µια απαράδεκτη πρακτική, που άρχισε από το 1990. Οι νέοι άνθρωποι, οι 
µαθητές και οι µαθήτριές µας, οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» χωρίς να 
διατηρούν τα δικαιώµατα που είχαν οι γονείς τους, προκειµένου το κεφάλαιο και η 
εργοδοσία να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη τους. Το αίτηµα της ίσης µεταχείρισής 
τους είναι αίτηµα καθολικό.  
 

Μπορούµε να τους σταµατήσουµε  
 

 Στη χώρα µας δόθηκαν µεγάλες και µικρές µάχες στο χώρο της εκπαίδευσης 
και ευρύτερα. Το συνδικαλιστικό κίνηµα µε τους αγώνες του αντιστάθηκε στη 
νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική και στην επίθεση του κεφαλαίου.  
 Θα µπορούσαµε να σιωπήσουµε µε αντίτιµο την ησυχία µας, ωστόσο 
προτιµάµε τον τραχύ δρόµο του αγώνα  έχοντας κατά νου πως ο δάσκαλος πρέπει να 
αποτελεί  ζωντανό παράδειγµα για τους µαθητές του, να αφουγκράζεται τις αγωνίες 
της κοινωνίας, να ανοίγει ελπιδοφόρους δρόµους ως σκεπτόµενος, 
δραστήριος  πολίτης. 

• Αρνούµαστε  ένα σχολείο  το οποίο δεν ελκύει  τη νέα  γενιά, αποµακρύνεται 
από τις ανησυχίες των µαθητών προσφέροντας όλο και πιο πολύ 
κατακερµατισµένες πληροφορίες παρά στέρεη και ολόπλευρη γνώση. 

• Αρνούµαστε την αποδοχή της σηµερινής οικονοµικής µας καχεξίας και την 
προοπτική ενός ζοφερού εργασιακού µέλλοντος, όπου το δικαίωµα στην 
ασφαλή εργασία αντικαθίσταται από την αόριστη δυνατότητα για δουλειά. 

• Αρνούµαστε τις «θυσίες της Ιφιγένειας» για να φυσήξει ούριος άνεµος  στην 
αγορά και τις αγοραίες λογικές µε χιλιάδες µαθητές έξω από τις σχολικές 
τάξεις, «παιδιά ενός κατώτερου θεού». 

• Αρνούµαστε να προσυπογράψουµε ένα σχολείο τριχοτοµηµένο (Ενιαίο - 
Τεχνικό-ΕΠΑΣ) και µάλιστα  στραγγαλισµένο οικονοµικά και παιδαγωγικά. 

 
Στο βιβλίο ύλης της καθηµερινή µας παρουσίας στα σχολεία όλο και 

περισσότερο  εγγράφονται έννοιες όπως κοινωνικός αποκλεισµός, οικονοµικός 
µαρασµός, απόρριψη, παιδική εργασία, βία των ισχυρών, πόλεµος, καταλήστευση της 
φύσης, οδηγίες ενάντια στους εργαζόµενους, απολύσεις, και αυτό το γεγονός µάς 
αφορά ως εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες 

Βλέπουµε - και δεν το παραβλέπουµε -  έννοιες που οφείλουµε να διδάσκουµε 
στις τάξεις µας, όπως αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτισµός, ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και δηµοκρατία, µέρα µε τη µέρα να συρρικνώνονται και να 
αφανίζονται. 

Όµως είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τους αγώνες µας για 
ουσιαστικές αυξήσεις, σταθερή απασχόληση, ∆ηµόσια Κοινωνική ασφάλιση, 
ενάντια στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, για την απόκρουση των 
ιδιωτικοποιήσεων, της εµπορευµατοποίησης και υποβάθµισης της Παιδείας και 
της Υγείας.  

Η δραστική αναδιανοµή εισοδήµατος υπέρ των εργαζόµενων, η πλήρης 
απασχόληση, η αύξηση των κοινωνικών δαπανών είναι ένα γενικό τρίπτυχο 
στόχων που αποτελεί προµετωπίδα των αγώνων µας.  
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 Η φετινή Πρωτοµαγιά ας αποτελέσει αφορµή για µια ενωτική, ταξική 
συσπείρωση των εργαζοµένων µέσα από τα συνδικάτα. Αυτή τη συσπείρωση και την 
αγωνιστική ενότητα όλοι οι εργαζόµενοι την έχουµε ανάγκη. 
 
 Συναδέλφισσες / - οι,  
 
 Σας καλούµε να πάρετε µαζικά µέρος στις Πρωτοµαγιάτικες Συγκεντρώσεις. 
Να διαδηλώσουµε ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, να αγωνιστούµε για την 
ανατροπή τους. Να πούµε ΟΧΙ στην προωθούµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος. 
Να υπερασπιστούµε τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και να απαιτήσουµε γενναίες 
αυξήσεις, ώστε να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας.  
 

ΟΛΟΙ  
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ, 1Η ΜΑΗ  
 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! 
ΖΗΤΩ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ! 
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