Σχολικι χρονιά μεγάλων αναμετριςεων:
να ξαναπιάςουμε το νιμα των κοινωνικών αγώνων
να γίνουμε το κίνθμα που δεν κα μποροφν να αγνοιςουν!
«Αν πασ μια βόλτα ςτην Αθήνα βλέπεισ παντοφ χαμογελαςτά πρόςωπα»
Αλέξησ Τςίπρασ, Τετάρτη 26 Ιουλίου, ςυνέντευξη ςτον Alpha
Χαμογελαςτά πρόςωπα λοιπόν παντοφ: ςτισ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ που ςυνωςτίηονται χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί,
για μια ακόμα χρονιά αναπλθρωτζσ με μια βαλίτςα ςτο χζρι,
ςτισ ουρζσ των ανζργων ςτον ΟΑΕΔ, ςτα ςτρατόπεδα των
προςφφγων, ςτα δικαςτιρια όπου βγαίνουν ςτο ςφυρί οι
λαϊκζσ κατοικίεσ, ςτισ εφορίεσ για τθν αποπλθρωμι του
ΕΝΦΛΑ, ςτα υποβακμιςμζνα δθμόςια νοςοκομεία.
Χαμογελαςτά πρόςωπα παντοφ: εκεί που ο πενιχρόσ μιςκόσ
τελειϊνει πολφ πριν λιξει το δεκαπενκιμερο, εκεί που θ
ανεργία και θ εργαςιακι περιπλάνθςθ ςυνκλίβει τθ νζα
γενιά, εκεί που ο εκπαιδευτικόσ και ο εργαηόμενοσ
αντιμετωπίηει τθ ςφνταξθ ωσ άπιαςτο όνειρο, εκεί που οι
ςυντάξεισ πείνασ εξακλιϊνουν τουσ απόμαχουσ τθσ δουλειάσ.
Λίγο πιο μακριά, τα ΜΑΣ ςταματοφν, ενίοτε και με ξφλο,
όπωσ ςτθ Κεςςαλονίκθ, τουσ – όχι και τόςο χαροφμενουσ- εργαηόμενουσ.
Κι όμωσ, υπάρχουν χαμογελαςτά πρόςωπα. Ζνα από τα καλοκαιρινά εβδομαδιαία δελτία του υνδζςμου Ελλθνικϊν
Βιομθχανιϊν, αμζςωσ μετά τθν περίφθμθ «ζξοδο ςτισ αγορζσ», ξεκακάριηε πωσ αν θ Ελλάδα «ςζβεται τον εαυτό τθσ,
πρζπει να γίνει ζνα ςφγχρονο επενδυτικό Ελ Ντοράντο». Ο ςυνειρμόσ είναι εξαιρετικόσ κακϊσ οι απαιτιςεισ των
βιομθχάνων αφοροφν ςτθν απογείωςθ των κερδϊν τουσ που κα προζλκει από τθ ραγδαία υποτίμθςθ τθσ εργαςίασ,
από τθν παραπζρα εκμετάλλευςθ τθσ, από τα αποκαΐδια των κοινωνικϊν λαϊκϊν δικαιωμάτων ςε όλουσ τουσ τομείσ.
Σο δικό τουσ όραμα ζχει τον χαρακτιρα τθσ μετατροπισ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ που βιϊνουμε ςε μία
ςφγχρονθ ηοφγκλα που μπροςτά τουσ κα ωχριά αυτι του Αμαηονίου. Αυτιν ακριβϊσ τθν ατηζντα υπθρετοφν ςιμερα,
τόςο θ κυβζρνθςθ όςο και θ μνθμονιακι αντιπολίτευςθ.
Από το Grexit, ςτο Grinvest: ζνα τςιγάρο δρόμοσ…Θ «δίκαιθ ανάπτυξθ» για τθν οποία πανθγυρίηει θ κυβζρνθςθ
ΤΡΛΗΑ – ΑΝΕΛ ακριβϊσ εκεί ςτθρίηεται: ςτθ δραςτικι μείωςθ των
μιςκών και του εργαςιακοφ κόςτουσ. Θ ψιφιςθ του τζταρτου
μνθμονίου από τθν κυβζρνθςθ και θ νζα ςυμφωνία του Eurogroup τθσ
15θσ Λοφνθ που δεςμεφει τθ χϊρα για πρωτογενι πλεονάςματα 3,5%
μζχρι το 2023 και 2% ζωσ το 2060, αναδιαμορφϊνουν το πλαίςιο τθσ
ςιδερζνιασ οικονομικισ πολιτικισ που επιβάλλεται από το μνθμονιακό
κακεςτϊσ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ. To παραπλανθτικό αφιγθμα τθσ
κυβζρνθςθσ που εκφράςτθκε και με τισ δθλϊςεισ Σςίπρα ςτθ ΔΕΚ, για
τθν «οριςτικι ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ και τα μνθμόνια τον
Αφγουςτο του 2018», αποκρφπτει επιμελϊσ το κακεςτϊσ επιτροπείασ
και εφαρμογισ ςκλθρϊν αντιλαϊκϊν πολιτικϊν ςτο διθνεκζσ που ςυνεπάγεται θ ςυμφωνία τθσ 15θσ Λοφνθ. Για
παράδειγμα, εάν ο ςτόχοσ των πλεοναςμάτων δεν εκπλθρωκεί, κα περικοποφν κατ’ αρχιν οι προςωπικζσ διαφορζσ
ςτισ ςυντάξεισ και τουσ μιςκοφσ των δθμοςίων υπαλλιλων! Ωςτόςο, ζνα τζτοιο αφιγθμα «εξόδου από τα μνθμόνια»,
με νεοφιλελεφκερο προςανατολιςμό, προκαλεί αμθχανία ςτθ μνθμονιακι αντιπολίτευςθ που αποδζχεται και
υπθρετεί και αυτι το όραμα του ΕΒ για μετατροπι τθσ χϊρασ ςε επενδυτικό «παράδειςο», επιδιϊκοντασ να
εμφανιςτεί ακόμα πιο αδίςτακτθ ςτθν εφαρμογι αντιλαϊκϊν πολιτικϊν. Ο Μθτςοτάκθσ ςτθν ομιλία του ςτθ ΔΕΚ ιταν
ςαφζςτατοσ: «θ χϊρα χρειάηεται μια επενδυτικι ζκρθξθ», ζνα «τολμθρό άλμα ςτο μζλλον», με απρόςκοπτθ
λειτουργία τθσ «κοινωνικισ οικονομίασ τθσ αγοράσ», με «λιγότερουσ φόρουσ-λιγότερεσ δαπάνεσ», με «μείωςθ του

φορολογικοφ ςυντελεςτι των επιχειρθματικϊν κερδϊν από το 29% ςτο 20%» και «αναςτολι των προβλεπόμενων
αυξιςεων ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ», με αξιολόγθςθ ςτο δθμόςιο που κα «αξιολογεί και κα επιβραβεφει τουσ
καλφτερουσ υπαλλιλουσ του και κα αξιοποιεί το ανκρϊπινο δυναμικό του ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ
κοινωνίασ» (βλ. κινθτικότθτα, απολφςεισ κλπ). Όςο για τθν προςχολικι αγωγι οι εξαγγελίεσ του για γενίκευςθ των
κουπονιϊν και τθσ επιλογισ δομϊν δεν αφινουν περικϊρια παρερμθνείασ: «Για κάκε παιδί οικογζνειασ που πλθροί
ειςοδθματικά κριτιρια και δεν βρίςκει κζςθ ςε δθμοτικό παιδικό ςτακμό χορθγοφμε κουπόνι φψουσ 180 ευρϊ ανά
μινα και για 10 μινεσ το χρόνο, για εξαργφρωςθ ςε βρεφονθπιακό ςτακμό τθσ επιλογισ των γονζων».
Επιπλζον, οι διαπραγματεφςεισ με τθν ΕΕ και το ΔΝΣ ςτα πλαίςια τθσ γϋ αξιολόγθςθσ, αναμζνεται να προςκζςουν
νζεσ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ. Ο Γάλλοσ Πρόεδροσ Εμανουζλ Μακρόν ιταν ςαφισ κατά τθν επίςκεψι του ςτθν
Ακινα: θ κυβζρνθςθ «κα πρζπει να υλοποιιςει τισ δεςμεφςεισ τθσ και να ενιςχυκοφν οι μεταρρυκμίςεισ» - με δυο
λόγια, προχπόκεςθ για τθ μετατροπι τθσ χϊρασ ςε «επενδυτικό Ελ Ντοράντο» είναι θ ιςοπζδωςθ των λαϊκϊν
δικαιωμάτων και θ καταλιςτευςθ του φυςικοφ πλοφτου. Ζτςι αντιλαμβάνονται τθν αντιμετϊπιςθ του ελλθνικοφ
ηθτιματοσ Γαλλία και Γερμανία, ςτα πλαίςια τθσ αναηιτθςθσ μιασ νζασ αρχιτεκτονικισ για τθν ΕΕ, μιασ Ευρωηϊνθσ
πολλϊν ταχυτιτων, όπου ακοφγονται προτάςεισ ακόμα και για Τπουργό Οικονομικϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, ο οποίοσ κα
αςκεί πιο ςκλθρι επιτιρθςθ και κα ςφίγγει πιο ιςχυρά τθν κθλιά τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και λιτότθτασ ςε
όλεσ τισ χϊρεσ.
«Φζτοσ το πρϊτο ςχολικό κουδοφνι, είναι κουδοφνι κριάμβου τθσ λειτουργίασ μασ τα τελευταία δφο χρόνια»
Κϊςτασ Γαβρόγλου, δθλϊςεισ ςτα πλαίςια τθσ 82θσ ΔΕΚ
Η ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςφραγίηεται από τισ αναδιαρκρώςεισ που ειςάγει το νζο ΠΔ 79 για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων, με το δθμόςιο ςχολείο ςτθ δίνθ των μνθμονιακϊν
μζτρων, των μθδενικϊν διοριςμϊν και των ςυντθρθτικϊν αναδιαρκρϊςεων, με τουσ εκπαιδευτικοφσ και ςυνολικά
τουσ εργαηόμενουσ κάτω από τθ βαριά ςκιά τθσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ και των βάρβαρων μνθμονιακϊν πολιτικϊν τθσ
κυβζρνθςθσ.
Το πρώτο κουδοφνι χτφπθςε με 4.000 κενά ςτθν πρωτοβάκμια – παρά τισ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν τισ πρϊτεσ
θμζρεσ του επτζμβρθ. Αποτζλεςμα τθσ ςυνεχόμενθσ πολιτικισ μθδενικϊν μόνιμων διοριςμϊν, για μία ακόμα
χρονιά, πολιτικι που επιβάλουν ΕΕ και ΔΝΣ και αποδζχεται και εφαρμόηει πρόκυμα θ κυβζρνθςθ καταδικάηοντασ
χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ ςε μόνιμθ εργαςιακι περιπλάνθςθ και ομθρία. Θ ίδια κατάςταςθ και ςτθν ειδικι αγωγι – για
μια ακόμα χρονιά, οι πιςτϊςεισ για τθν παράλλθλθ ςτιριξθ είναι πολφ λιγότερεσ από τισ ολοζνα αυξανόμενεσ
διαγνϊςεισ.
Επιπλζον, θ κυβζρνθςθ ςυνζχιςε και μζςα ςτο καλοκαίρι το “ζργο” τθσ με τθν προϊκθςθ του ΠΔ 79 που
ενςωματϊνει τισ υπουργικζσ αποφάςεισ Φίλθ για το νθπιαγωγείο και το δθμοτικό ςχολείο κακϊσ και τα ωρολόγια
προγράμματα ,
εκςυγχρονίηοντασ και
ενιςχφοντασ τουσ
μθχανιςμοφσ
περικοπϊν
και
λιτότθτασ και αναβακμίηοντασ το ιεραρχικό/αυταρχικό μοντζλο διοίκθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ των αντιδραςτικϊν
αναδιαρκρϊςεων ςτο πλαίςιο του ςχολείου και των ολοζνα ελαςτικοποιοφμενων ςχζςεων εργαςίασ των
εκπαιδευτικϊν ςε βάροσ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν. Παράλλθλα διατθρεί και αναβακμίηει το
κεςμικό πλαίςιο τθσ ιδεολογικισ λειτουργίασ εκνικοφ και κρθςκευτικοφ φρονθματιςμοφ (προςευχζσ, παρελάςεισ).
Συγκεκριμζνα, με το ΠΔ 79, ςυγκροτεί νζο μθχανιςμό περικοπών – τισ τριμελείσ επιτροπζσ ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ
για τθ διενζργεια εγγραφϊν. Τλοποιϊντασ τθν κατεφκυνςθ του ΟΟΑ για αφξθςθ αναλογίασ μακθτϊν ανά τμιμα,
προβλζπει ότι εάν ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβαίνει τουσ 25 ςε ζνα τμιμα, θ τριμελισ επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα
να κατανείμει τουσ μακθτζσ που πλεονάηουν ςε όμορα ςχολεία αντί να δθμιουργθκεί δεφτερο τμιμα ςτο ςχολείο
ειςάγοντασ ακόμθ και επιλεκτικζσ κλθρϊςεισ για όςα παιδιά κατοικοφν ςτα όρια των όμορων. Μετά τισ
υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν ζχουμε τϊρα και υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ μακθτϊν για χάρθ του
ΟΟΑ! Επίςθσ, ςτο ΠΔ ενςωματϊνεται θ διάταξθ του ΠΔ 201 για κατάργθςθ τμθμάτων ςτα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία
όταν το ςφνολο των μακθτϊν μιασ τάξθσ μειϊνεται και οι διατάξεισ τθσ εγκυκλίου που κακόριηαν τον αςφυκτικό
θλεκτρονικό ζλεγχο λειτουργίασ του ολοιμερου ςε μθνιαία βάςθ ϊςτε να περικόπτονται τμιματα όπου
παρουςιάηεται μειωμζνθ ςυμμετοχι. Ζτςι με πρόςχθμα τθν καταγραφι των απουςιϊν, προβλζπεται θ διαγραφι
από το ολοιμερο των μακθτϊν που απουςιάηουν για 15 θμζρεσ και θ κατάργθςθ τμθμάτων ακόμα και λόγω αυτϊν
των προςωρινϊν απουςιϊν.

Ο αυξθμζνοσ ρόλοσ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ κζςθσ του ςχολικοφ ςυμβοφλου
ςτο ΠΔ 79 ενιςχφει όλο το αυταρχικό ιεραρχικό πλζγμα τθσ λειτουργίασ των ςχολείων (κακθκοντολόγιο, διακριτοί
ιεραρχικοί ρόλοι, αποψίλωςθ των αρμοδιοτιτων του υλλόγου Διδαςκόντων), το ρόλο του απόλυτου μονάρχθ τθσ
ςχολικισ μονάδασ, του διευκυντι-manager και τελικά του αξιολογθτι και του ςυμμετζχοντα ςε αυτοαξιολόγθςθ. Θ
αξιολόγθςθ αποτελεί άλλωςτε βαςικι μνθμονιακι δζςμευςθ και όπωσ διλωςε ο Γαβρόγλου ςτθ ςυνάντθςι του με
τθ ΔΟΕ, άμεςα κα επιχειρθκεί να ξεκινιςει θ αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ και αμζςωσ μετά θ
αυτοαξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων.
Επιπλζον, οι εξαγγελίεσ του περαςμζνου Μαΐου για δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ, όχι
μόνο αποδείχτθκαν κίβδθλεσ, όχι μόνο δεν γίνεται καμία αναφορά ςτο ΠΔ 79, αλλά ενιςχφεται θ αντίλθψθ τθσ
ελεφκερθσ επιλογισ δομϊν από τα προνιπια, παραμζνουν δεκάδεσ χιλιάδεσ εκτόσ οποιαςδιποτε δομισ και, ςαν να
μθν ζφταναν αυτά, οι ςχεδιαςμοί για ςυγχωνεφςεισ των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ με τα
ΣΕΛ Βρεφονθπιοκόμων με ςυνακόλουκο αποτζλεςμα τθ ςυγχϊνευςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των δφο
κλάδων ςτισ θλικίεσ 0 ζωσ 6.
Αυτζσ είναι οι ςυντθρθτικζσ αναδιαρκρϊςεισ που ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ του πρωκυπουργοφ ςτθ ΔΕΚ αποτελοφν
«ενίςχυςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, μζςα από τισ μεταρρυκμίςεισ ςτθν Τγεία και τθν Παιδεία».
Θ ςτάςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ
Εξαιρετικά αποκαλυπτικι είναι θ ςτάςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δυνάμεων ςτθ ΔΟΕ απζναντι ςτο ΠΔ 79 αλλά και ςτα
επίδικα τθσ περιόδου. Οι Παρεμβάςεισ από τθν πρϊτθ ςτιγμι καλζςαμε ςε ανανζωςθ τθσ περςινισ απόφαςθσ για
αμιγι τμιματα και εναλλαγι ςτο νθπιαγωγείο, πρόταςθ που δεν ςτθρίχκθκε από καμιά άλλθ δφναμθ ςτο Δ τθσ ΔΟΕ
(ΔΑΚΕ, ΔΘΤ, ΠΑΜΕ, ΑΕΚΚΕ, ΕΡΑ). Σοποκετθκικαμε ςτακερά ςτθν πολιτικι γραμμι τθσ απόςυρςθσ του ΠΔ 79. Σο
ΠΑΜΕ από τθν πλευρά του, ενϊ τοποκετείται ςυνολικά ενάντια ςτο ΠΔ 79, δεν ςυμβάλλει ϊςτε να ςχθματιςτεί
πλειοψθφία και να καταγραφεί και ςε ανακοίνωςθ θ ςχετικι απόφαςθ. Θ ΕΡΑ, ςε μια ακόμα επίδειξθ κυβερνθτικοφ
ςυνδικαλιςμοφ, εκτιμά ωσ κετικό το ΠΔ 79, επιςθμαίνοντασ ότι κάποια ςθμεία του πρζπει να βελτιωκοφν. Αντίςτοιχα,
ςτθ λογικι των κετικϊν και αρνθτικϊν ςθμείων μπαίνουν θ ΔΘΤ και θ ΑΕΚΚΕ, αρνοφμενεσ να τοποκετθκοφν
ςυνολικά για τον προςανατολιςμό του και ενιςχφοντασ τθ κζςθ τθσ ανοιχτά κυβερνθτικισ ΕΡΑ. Ζτςι, το Δ τθσ ΔΟΕ
δεν ζχει τοποκετθκεί ακόμα δθμόςια για το Προεδρικό Διάταγμα οφτε ςτθρίηει τον αγϊνα των νθπιαγωγϊν για αμιγι
τμιματα και εναλλαγι βάρδιασ, ενϊ, αντίκετα, οι φλλογοι ΠΕ ςθκϊνουν, όπωσ και πζρςι ςε μια ςειρά ηθτιματα
(διεκδίκθςθ ϊρασ ςίτιςθσ κλπ.) το βάροσ τθσ αντιπαράκεςθσ.
Ο αγϊνασ ςτα χζρια των εκπαιδευτικϊν
Χωρίσ αμφιβολία, θ αναςυγκρότθςθ και οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, πρζπει να ςτθριχκεί ςτθ βάςθ των
εκπαιδευτικϊν, ςτισ Γ, τουσ υλλόγουσ ΠΕ και το ςυντονιςμό τουσ. ε αυτά τα πλαίςια, χωρίσ καμιά ταλάντευςθ,
καλοφμαςτε το επόμενο διάςτθμα:


Να δϊςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ ςτον αγϊνα για ςτακερι και μόνιμθ εργαςία, με πρϊτο ςτακμό τθ
ςυγκζντρωςθ ςτο υπουργείο παιδείασ τθν Παραςκευι 29 επτζμβρθ ςτισ 1μ.μ.



Να διεκδικιςουμε μαχθτικά το αίτθμα για δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ, για
εγγραφι όλων των προνθπίων και νθπίων ςτο δθμόςιο νθπιαγωγείο ενάντια ςτθν πολιτικι των κουπονιϊν, τθσ
επιλογισ δομϊν, του αποκλειςμοφ προνθπίων από το νθπιαγωγείο, τθσ ιςοπζδωςθσ των επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων των νθπιαγωγϊν.



Να παλζψουμε για παιδαγωγικι ελευκερία και δθμοκρατία ςτο ςχολείο, ενάντια ςτθν ενιςχυμζνθ, από το ΠΔ
79, λογικι τθσ διοικθτικισ αυκαιρεςίασ και του αυταρχιςμοφ. Να μπλοκάρουμε για μια ακόμα χρονιά κάκε
απόπειρα προώκθςθσ τθσ αξιολόγθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ. Ιδθ, θ μάχθ για τθν αξιολόγθςθ ςτο υπόλοιπο
δθμόςιο αποδεικνφεται νικθφόρα, με τουσ εργαηόμενουσ να ςυμμετζχουν μαηικά και με πείςμα ςτθν απεργία –
αποχι που ζχει κθρφξει θ ΑΔΕΔΤ και να προκαλοφν αμθχανία και πανικό ςτα κυβερνθτικά επιτελεία που
φτάνουν ςτο ςθμείο να επιςτρατεφουν μάταια απεργοςπαςτικζσ κινιςεισ. Καταγγζλλουμε και κα ρίξουμε ςτο
κενό με το ςυλλογικό μασ αγϊνα τα ςχζδια ςφνδεςθσ τθσ "αξιολόγθςθσ" με το μιςκολόγιο - βακμολόγιο και με
"ποινζσ" (προχπόκεςθ για κατάλθψθ κζςθσ ευκφνθσ, ςυμμετοχι ςτθν κινθτικότθτα).



Να δϊςουμε τθ μάχθ, μαηί με τουσ γονείσ, για τα μορφωτικά δικαιϊματα των μακθτϊν μασ, να ςυγκροτιςουμε
ζνα ιςχυρό μζτωπο παιδείασ ςε κάκε περιοχι και να μπλοκάρουμε κάκε απόπειρα υποχρεωτικϊν
μετακινιςεων μακθτϊν, δθμιουργίασ πλθκωρικϊν τμθμάτων, διαγραφισ μακθτϊν από το ολοιμερο.



Να αγωνιςτοφμε για τθν ζνταξθ όλων των παιδιών των προςφφγων ςτο πρωινό ςχολείο.



Να διαμορφϊςουμε ζνα νζο μορφωτικό ρεφμα κριτικισ απελευκερωτικισ παιδαγωγικισ και κοινωνικισ
χειραφζτθςθσ με ςυλλογικζσ ριηοςπαςτικζσ πρακτικζσ, ςτθν τάξθ και το ςχολείο.



Να διεκδικιςουμε το "ξεπάγωμα" του μιςκολογίου και τθν επαναφορά των "δϊρων", ωσ πρϊτο βιμα
αναπλιρωςθσ των μιςκολογικϊν απωλειϊν (απόδοςθ των μιςκολογικϊν κλιμακίων, ενςωμάτωςθ προςωπικισ
διαφοράσ ςτο βαςικό μιςκό) - καμία νζα περικοπι που προετοιμάηουν (περικοπι επιδομάτων κοκ). Αυξιςεισ
τϊρα ςτουσ μιςκοφσ. Όχι ςτθ ςφνδεςθ μιςκοφ – «προςόντων» – αξιολόγθςθσ. Όχι ςτθ διαγραφι εργαςιακοφ
χρόνου.
Κανζνασ
«κόφτθσ»
ςτο
μιςκό
μασ.
Όχι
ςτθ
φορολθςτεία.
Ανατροπι
των
αντιαςφαλιςτικών/αντιςυνταξιοδοτικών νόμων των τελευταίων ετϊν και ςτισ νζεσ περικοπζσ ςτο όνομα των
ελλειμμάτων των ταμείων. Κατάργθςθ όλων των ελαςτικϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ και μείωςθ του εργάςιμου
χρόνου με αφξθςθ των αποδοχϊν. Λιγότερθ δουλειά - δουλειά για όλουσ.



Να υπεραςπιςτοφμε το δικαίωμα ςτον αγώνα και τθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ απζναντι ςτθν επιχειροφμενθ
φαλκίδευςθ του δικαιϊματοσ ςτθν απεργία, που προωκεί θ κυβζρνθςθ με το ςυνδικαλιςτικό νόμο.



Να γίνουμε το κίνθμα που δεν μποροφν να αγνοιςουν. Κίνθμα ριξθσ και ανατροπισ τθσ πολιτικισ τθσ
κυβζρνθςθσ ΤΡΛΗΑ – ΑΝΕΛ, ΕΕ, ΔΝΣ, ΟΟΑ και όλου του μνθμονιακοφ μετϊπου που κυβζρνθςε και ψιφιςε
μνθμόνια ωσ τϊρα. Με αγϊνεσ ςφγκρουςθσ και ανατροπισ, όχι διαμαρτυρίασ και υποταγισ. Με ςυνδικάτο
ταξικό, όχι κυβερνθτικό και κρατικό. Με πρόταςθ ςτισ Γ του Οκτϊβρθ για απεργιακό αγϊνα,
πανεκπαιδευτικό/παλλαϊκό με 24ωρθ-48ωρθ απεργία ςτα τζλθ Οκτϊβρθ και Γ αμζςωσ μετά για κλιμάκωςθ.

Ενάντια ςτο ςχολείο τθσ αριςτείασ αλλά και ενάντια ςτο ιδεολόγθμα των «ίςων ευκαιριϊν», ενάντια ςτο ςχολείο του
κρθςκευτικοφ προςθλυτιςμοφ, τθσ κατιχθςθσ και των μεταξικισ ζμπνευςθσ μακθτικϊν παρελάςεων ςυνεχίςουμε να
αγωνιηόμαςτε για το ςχολείο τθσ μορφωτικισ ιςότθτασ, για τθν κατάργθςθ των μακθτικϊν παρελάςεων, όλων των
λειτουργιϊν κρθςκευτικοφ προςθλυτιςμοφ. υνεχίηουμε να αγωνιηόμαςτε για το ενιαίο δωδεκάχρονο δθμόςιο
δωρεάν υποχρεωτικό ςχολείο και δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ για όλα τα παιδιά 4 ζωσ 6
αποκλειςτικά ςτο δθμόςιο Νθπιαγωγείο ςτα πλαίςια του 14χρονου εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ.
Αποφαςίηουμε να πάμε αλλιώσ και να κλιμακώςουμε τθ ςφγκρουςθ από τθ μεριά των εργαηόμενων. Αποδείχτθκε
ότι θ επίκεςθ που δεχόμαςτε δεν ζχει τζλοσ και δεν πρόκειται οφτε να ανακοπεί οφτε να ςταματιςει, αν οι
εργαηόμενοι δεν ξαναβγοφν αποφαςιςτικά ςτο δρόμο. Δεν περιμζνουμε τθν ψιφιςθ νζων μζτρων για να
απεργιςουμε ςυμβολικά, αλλά οργανϊνουμε τον αγϊνα για τθν ανατροπι τθσ ςθμερινισ δραματικισ κατάςταςθσ
των εργαηομζνων και τθν αποτροπι των νζων μζτρων. Απζναντι ςτα νζα μνθμόνια, απζναντι ςτα νζα
αντιεκπαιδευτικά μζτρα, πρζπει να ανοίξει ζνασ νζοσ κφκλοσ αγϊνων, ζνασ νζοσ κφκλοσ άνκιςθσ των εκπαιδευτικϊν,
των εργατικϊν και λαϊκϊν αγϊνων και διεκδικιςεων. Γιατί ό,τι εφαρμόηεται δφςκολα ανατρζπεται, γιατί ό,τι χάνεται
είναι κομμάτι τθσ ηωισ μασ, γιατί όςο προχωράνε τα μζτρα κυριαρχεί ζνασ πραγματιςμόσ που μασ δθλθτθριάηει, που
λζει ότι δεν γίνεται αλλιϊσ. τθ μνθμονιακι εφταετία, μόνο θ λαϊκι κινθτοποίθςθ ζφερε απονομιμοποίθςθ, ρωγμζσ,
φραγμοφσ, κακυςτεριςεισ κι ζςτω κάποιεσ μικρζσ νίκεσ απζναντι ςτθν επίκεςθ κυβερνιςεων, ΕΕ και ΔΝΣ. τθν
εκπαίδευςθ το ξζρουμε καλά, με το μπλοκάριςμα τθσ εφαρμογισ τθσ αξιολόγθςθσ, τθ νίκθ του αγϊνα των
απολυμζνων εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ, τθν αποτροπι των υποχρεωτικϊν μετακινιςεων, τθν προςμζτρθςθ
τθσ ϊρασ ςίτιςθσ ωσ διδακτικισ για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Να πάρουμε τθν υπόκεςθ ςτα χζρια μασ, να
ςυγκροτιςουμε ζνα πλατφ, ενωτικό, κοινωνικοπολιτικό και αγωνιςτικό μζτωπο με ξεκάκαρουσ ςτόχουσ και
πρόγραμμα ανατροπισ για τθν ανατροπι των μνθμονίων, μεςοπρόκεςμου, δανειακισ, -ΕΕ -ΔΝΣ και ζξοδο από τον
«μθχανιςμό» ςτιριξθσ. Ανατροπι του υμφϊνου για το Ευρϊ. Παφςθ πλθρωμϊν του χρζουσ – μθ αναγνϊριςθ του
χρζουσ, διεκνιςτικόσ αγϊνασ και ριξθ-ζξοδοσ από το ευρϊ, τθν ΟΝΕ και τθν Ε.Ε.

