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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Οργάνωση κι αγώνας παντού για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.! 

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που ολοκληρώνει τη διαδικασία μετάλλαξης ενός προβληματικού 

εδώ και χρόνια εκπαιδευτικού συστήματος, που εντείνει τον εξεταστικό μαραθώνιο, που αποθεώνει 

την παπαγαλία και την εντατικοποίηση σε βάρος της ουσιαστικής μόρφωσης, που σπρώχνει τη 

νεολαία στις σχολές κατάρτισης, που «εξασφαλίζει» για τους εργοδότες (μέσω της μαθητείας) φτηνή 

και ανασφάλιστη εργασία των νέων από τα 15 τους χρόνια. 

Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.  

Μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους! Καμία απόλυση-διαθεσιμότητα. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η επίθεση ενάντια στο λαό δυναμώνει, ενώ τα τύμπανα του πολέμου ηχούν για μια ακόμα 

φορά. ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε., με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, ετοιμάζονται να 

σφαγιάσουν και το συριακό λαό, χρησιμοποιώντας άλλη μια φορά σαν πρόσχημα τη 

προβοκατόρικη χρήση χημικών όπλων. Εμπλέκουν το λαό μας σ’ ένα επικίνδυνο κουβάρι 

αντιθέσεων και ανταγωνισμών μεταξύ των μονοπωλίων για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, 

με απρόβλεπτες συνέπειες. 

Την ίδια ώρα, η δικομματική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έστειλε μέσα στο καλοκαίρι πάνω 

από 2000 χιλιάδες συναδέλφους μας στη διαθεσιμότητα-ανεργία, ενώ πριν λίγες ημέρες, 

κατέθεσε το νομοσχέδιο για το «νέο Λύκειο» και το «νέο Επαγγελματικό Λύκειο». 

Πρόκειται κυριολεκτικά για ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος της μόρφωσης των παιδιών, σε 

βάρος των εκπαιδευτικών! 

Πρέπει να σημάνει συναγερμός! Πρέπει να ξεσηκωθούμε! 

Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές να παλέψουμε για να μείνει το νομοσχέδιο στα 

χαρτιά, να μην περάσει το έκτρωμα που καθιερώνει τη παιδική και ανήλικη εργασία! 
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Με το νομοσχέδιο αυτό: 

 Χτυπούν παραπέρα το δικαίωμα στη γενική μόρφωση  

 Μετατρέπουν το Λύκειο σε ένα ατελείωτο εξεταστικό κέντρο, που δένεται ασφυκτικά 

με την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Για να περάσει ένα παιδί στο Πανεπιστήμιο, θα 

πρέπει να δώσει 4 (!) φορές πανελλαδικές εξετάσεις. 

 Εξασφαλίζουν πελατεία σε ιδιωτικά ΙΕΚ,  φροντιστήρια και ενισχύουν την 

παραπαιδεία. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα παιδιά των ανέργων πετιούνται 

έξω από το Λύκειο, σπρώχνονται στην ψευτοκατάρτιση.  

 Οδηγούν τα παιδιά στη τσάμπα εργασία με μεροκάματο μόλις 9 ευρώ τη μέρα. 

 Εισάγουν στο σχολείο τις προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (ΜΚΟ), τα 5μηνα, με μισθό μόλις 400 ευρώ το μήνα. Βάζουν μπουρλότο 

στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.  

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν κεραυνό «εν αιθρία». Το σχολείο που χτίζουν είναι το 

σχολείο που έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για ένα φτηνό, ευέλικτο, αλλά και 

υπάκουο εργατικό δυναμικό. Είναι το σχολείο της Ε.Ε. Αποτελεί συνέχεια των αλλαγών 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που έφερε ο λεγόμενος «νόμος Διαμαντοπούλου. Οι 

ανατροπές στο σχολείο βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις ανατροπές στις 

εργασιακές σχέσεις, την κατάργηση του κατώτερου μισθού και των Συλλογικών 

Συμβάσεων. Υπηρετούν το στόχο της κερδοφορίας των μονοπωλίων. 

Αυτό είναι το «νέο σχολείο». Της ημιμάθειας, της απλήρωτης δουλειάς, των ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων και των χορηγών, της παιδικής εργασίας. 

Η «κινητικότητα» των μαθητών, δηλαδή η βίαιη απώθησή τους έξω από το Λύκειο και το 

ΕΠΑΛ, προϋποθέτει και την «κινητικότητα» των εκπαιδευτικών, το ξεθεμελίωμα της 

μονιμότητας. 

Να γιατί προωθούνται η κινητικότητα, η κατάργηση της οργανικότητας, οι απολύσεις. 

Προσαρμόζουν το σχολείο, όλο το Δημόσιο Τομέα, ώστε να υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα, 

τα κέρδη των βιομηχάνων και των εφοπλιστών.  

Στη βάση αυτή, ετοιμάζουν νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, νέο χτύπημα του εφάπαξ, νέα 

χαράτσια, σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις. Για να σώσουν τα κέρδη των τραπεζιτών, ετοιμάζονται 

να βγάλουν στο σφυρί τα σπίτια του κοσμάκη, αφήνουν τα σχολεία χωρίς χρήματα, χωρίς 

εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες και φύλαξη. 

Δεν πάει άλλο!  Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί. 

Ενότητα κι αγώνας για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ολόπλευρη 

μόρφωση, στη Βασική-Γενική Εκπαίδευση. Ενάντια στο σκοταδισμό και το αντιδραστικό 

περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στην υποβάθμιση και τους ταξικούς φραγμούς, 

την επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. Ενότητα κι αγώνας για την ανατροπή της 

αντιλαϊκής πολιτικής, για φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης κι όχι για ένα άλλο μείγμα διαχείρισης 

της καπιταλιστικής κρίσης και της εξουσίας των μονοπωλίων, εντός των τειχών της Ε.Ε. Στη 

βάση αυτή, ανασύνταξη και αντεπίθεση του κινήματος. 
Με ένα τέτοιο κίνημα, με ένα τέτοιο προσανατολισμό, μπορούσαμε και μπορούμε να 

υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματά μας ενάντια στις ελαστικές μορφές εργασίας, στις 



υποχρεωτικές μετατάξεις, τις χιλιάδες απολύσεις, το κρατικό αυταρχισμό και την καταστολή, 

το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό δίκαιο. Αυτή η ενότητα, πάνω σε αυτό το περιεχόμενο, είναι 

όχημα και ασπίδα για το κίνημά μας. Με αυτό τον προσανατολισμό μπορεί το κίνημα των 

εκπαιδευτικών να βρει στήριξη από τους εργαζόμενους γονείς, από τα παιδιά των λαϊκών 

οικογενειών. Να γίνει αποτελεσματικό, να στριμώξει την κυβέρνηση, να φέρει νίκες. 

 Απαιτούμε: 

 Ν'  αποσυρθεί το νομοσχέδιο που σφαγιάζει τη ζωή και τη μόρφωση των παιδιών μας, που τα 

πετά έξω από το Λύκειο. Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία. Όχι στο σχολείο της 

αγοράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρεωτική Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική 

Αγωγή. Ένα σχολείο υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά, ενιαίο, 12χρονο, που θα τα μορφώνει 

και δεν θα τα εξοντώνει. Δίχρονες Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μετά το 12χρονο 

σχολείο. Όχι στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. 

 Να καταργηθεί το νομοσχέδιο της σφαγής των Δημοσίων Υπαλλήλων, να επανέλθουν οι 

τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι 

σχολικοί φύλακες που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Καμία 

απόλυση-καμία διαθεσιμότητα. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί τώρα για την κάλυψη όλων των 

κενών. 

 Κατάργηση του έτους μαθητείας. Πρακτική άσκηση οργανικά ενταγμένη στο πρόγραμμα 

σπουδών και το επάγγελμα. Όχι στην πιστοποίηση, το πτυχίο αποκλειστική προϋπόθεση για 

το επάγγελμα.  

 Καμία τάξη με πάνω από 20 μαθητές. Καμία κατάργηση, σύμπτυξη-συγχώνευση σχολείων 

και τμημάτων. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. Ούτε ένα ευρώ από τις 

τσέπες των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων. 

 Ούτε ένα παιδί χωρίς εμβολιασμό και βιβλιάριο υγείας. Δωρεάν γεύμα για όλα τα παιδιά. 

Δωρεάν ασφαλή μεταφορά για όλα τα παιδιά. 

 Καμία ιδιωτικοποίηση-καμία εκποίηση του δημόσιου πλούτου-καμία εκχώρηση δημόσιων 

κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμών στους άρπαγες των επιχειρηματικών ομίλων. 

 Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Όχι στη νέα αντιασφαλιστική επίθεση, στη νέα 

προκλητική μείωση των εργοδοτικών εισφορών, στο βούλιαγμα των ασφαλιστικών ταμείων, 

της κατάργησης των επικουρικών ταμείων, της νέας μείωσης του εφάπαξ.  

Δίνουμε άμεση, αγωνιστική απάντηση στην εκρηκτική κατάσταση των σχολείων, στην 

υποχρηματοδότηση-ελλείψεις, στο πέταγμα χιλιάδων παιδιών έξω από το σχολείο και το 

νηπιαγωγειό.  

Προχωράμε σε συσκέψεις φορέων σε κάθε Δήμο, σε κάθε γειτονιά. Οργανώνουμε την 

ενημέρωση του λαού για τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, διοργανώνουμε, 

από κοινού με άλλους φορείς, παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

αποκλεισμούς δρόμων, συνεντεύξεις τύπου, εκδηλώσεις κ.α. Οργανώνουμε τον αγώνα μέσα 

και έξω από το σχολείο, με κοινές πρωτοβουλίες αγώνα γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών, 

αξιοποιώντας και τον αγιασμό.  
Η εκπαίδευση ή θα στοχεύει στη διατήρηση της κοινωνίας των Μνημονίων ή στην ανατροπή της. Η 

εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, πέρα από επιμέρους στόχους, επιδιώκει να πληρώσει ο 

κόσμος της εργασίας το κόστος της καπιταλιστικής κρίσης. Η ήττα της κυβερνητικής πολιτικής στην 

εκπαίδευση προϋποθέτει ρήξη με την πολιτική του χρέους, των Μνημονίων, αλλά και έξοδο από 

ευρώ και ΕΕ. Απαιτεί επίσης παράλληλα ένα διεκδικητικό πλαίσιο για την εκπαίδευση από τη σκοπιά 

της ανατροπής της κοινωνικής βαρβαρότητας. 

Σημαίνει καταρχήν διεκδίκηση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρώτα από όλα ενάντια σε κάθε 

οικονομικό εμπόδιο που δεν επιτρέπει τη λειτουργία ενός σχολείου σε κάθε πόλη, χωριό και 



γειτονιά. Ενάντια στους βαθιά ταξικούς φραγμούς των ενδοσχολικών εξετάσεων που στιγματίζουν 

σαν αποτυχημένο και αποκλείουν τα παιδιά. Ενάντια σε κάθε οικονομικό καταναγκασμό και την 

ανυπαρξία υποστηρικτικών δομών, ενάντια σε κάθε ρατσιστική προκατάληψη. Η πρόσβαση όμως 

αφορά και το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης. Γνώση με στέρεα βάση γενικής παιδείας, που 

επιτρέπει την αφαιρετική σκέψη και τη γενίκευση και δεν εγκλωβίζεται στην τυποποίηση της 

παπαγαλίας των εξετάσεων, στη χρησιμοθηρία των αποσπασματικών γνώσεων, στις δεξιότητες και 

τις καταρτίσεις μιας χρήσης. Που θα διαπλάθει ανθρώπους με συλλογική κοινωνική συνείδηση, 

δημοκρατικό ήθος και αλληλεγγύη, δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους και τον 

αλλάξουν. Ο χαρακτήρας ενός τέτοιου σχολείου δεν μπορεί παρά να είναι δημόσιος και δωρεάν. Όχι 

μόνο γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει αποτύχει ιστορικά στην εκπαίδευση και διόλου τυχαία αναζητά 

κύρος στην προβολή του «κρατικά αναγνωρισμένου πτυχίου». Αλλά κυρίως γιατί η εκπαίδευση είναι 

δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό και φυσικά σαν τέτοιο δεν μπορεί παρά να παρέχεται δωρεάν. Η 

εκπαίδευση επίσης αναπνέει και δημιουργεί μόνο σε συνθήκες ελευθερίας και δημοκρατίας.  

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η συμπόρευση με όλους τους κλάδους που βρίσκονται 

σε απεργιακό βηματισμό, με στόχο το άνοιγμα απεργιακών κινητοποιήσεων σε όλο το δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, των 

εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Διαμορφώνουμε προϋποθέσεις ανατροπής 

αυτής της πολιτικής. 

 

 

Μετατάξεις-Αποσπάσεις 

Οι 5000 μετατάξεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  είναι ένα ακόμα 

βήμα της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της  συνολικής ανατροπής των εργασιακών σχέσεων στο χώρο της 

παιδείας στα πλαίσια της βάρβαρης δημοσιονομικής προσαρμογής. Η κυβέρνηση με το σχέδιο των 

μετατάξεων επιδιώκει :  

Να εξασφαλίσει τα νούμερα για την κινητικότητα το Σεπτέμβριο που έχει συμφωνήσει με την τρόικα  

Να δημιουργήσει δεξαμενές εκπαιδευτικών με επισφαλείς θέσεις εργασίας για την άντληση των επόμενων 

κυμάτων διαθεσιμότητας 

Να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις σε όλη την εκπαίδευση, γενικεύοντας την ανασφάλεια, το φόβο και 

την απειλή μετακίνησης και απόλυσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Οι μετατάξεις είναι από κάθε άποψη αυθαίρετες, κινούνται σε παράβαση ακόμα και της υπάρχουσας 

νομοθεσίας και στρέφονται σε βάρος των εκπαιδευτικών και της δημόσιας  εκπαίδευσης και των δύο 

βαθμίδων. Για τις παράνομες μετατάξεις δεν υπήρξε γνωμοδότηση του ΚΥΣΠΕ και δεν ανακοινώθηκαν οι 

κενές οργανικές θέσεις τις οποίες έρχονται να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί της ΔΕ. Ακόμα και τώρα είναι 

άγνωστο αν θα δώσει τελικά το υπουργείο οργανικές θέσεις, πότε και με ποια διαδικασία θα καλυφθούν 

αυτές. 

Ο υπουργός Παιδείας στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ τόνισε ότι δεν μπορεί να δώσει οργανικές θέσεις 

γιατί δεν τον αφήνει η τρόικα και την ίδια στιγμή ανακοίνωνε επίσημα ότι θα δοθούν οργανικές θέσεις στους 

συγκεκριμένους συναδέλφους.  Επίσης δεν απάντησε ποτέ το Υπουργείο γιατί δεν έκανε τις 904 εθελοντικές 

μετατάξεις, καθώς στην πραγματικότητα εμπαίζει όλους τους εκπαιδευτικούς για να κερδίσει πολιτικό χρόνο 



για να παρουσιάσει το νέο σχέδιο υπεράριθμων και προς απόλυση εκπαιδευτικών. Η διαδικασία είναι 

διάτρητη σε κάθε περίπτωση και πρέπει να ακυρωθεί και να μην ολοκληρωθεί:  

1. Αν δε δώσει οργανικές τότε κάνει μετατάξεις σε ανύπαρκτες θέσεις . 

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η τρομοκρατία προς τους συναδέλφους της ΔΕ που σύρθηκαν να κάνουν 

αιτήσεις μετάταξης υπό το φόβο της επισφαλούς θέσης τους στη ΔΕ τους οδηγεί σε χειρότερη θέση, καθώς 

διαμορφώνει νέα δεξαμενή διαθεσιμοτήτων που διευρύνεται με το κομμάτι των εκπαιδευτικών Π.Ε που είναι 

στη διάθεση στις αντίστοιχες ειδικότητες. Επομένως αυξάνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 

βρίσκονται  υπό την απειλή της απόλυσης.  

2. Αν δώσει οργανικές – είναι πάλι παράνομος καθώς δεν τις είχε ανακοινώσει μαζί με τον αριθμό των 

μετατάξεων αλλά και γιατί τις ανακοινώνει τώρα και όχι το Μάρτιο όταν αρνήθηκε στους αντίστοιχους 

εκπαιδευτικούς της ΠΕ μετάθεση και στους εκπ/κούς ΔΕ μετάταξη. 

Επίσης ακόμα και σ΄ αυτή την περίπτωση δεν κατοχυρώνει τους συναδέλφους της ΔΕ καθώς δεν απαντά 

τι θα γίνει με τα ΕΑΕΠ όταν σταματήσει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο 

να προχωρήσει τότε, κάτω από την αδυναμία της συνέχισης του προγράμματος, σε καταργήσεις ειδικοτήτων 

στην Π.Ε, κατά το πρότυπο που εφάρμοσε το καλοκαίρι με την τεχνική εκπαίδευση.  

Τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει οργανικές νέου τύπου! Να μην ανακοινώσει οργανικές σε σχολείο 

αλλά να δώσει οργανικές ανά δ/νση πρωτοβάθμιας.  Με αυτό τον τρόπο να ξεκινήσει η συνολική 

αμφισβήτηση της έννοιας της οργανικής θέσης και να την μετατρέψει σε διάθεση στις διευθύνσεις 

πρωτοβάθμιας, επεκτείνοντας την επισφάλεια και την κινητικότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Σε κάθε περίπτωση θα αμφισβητήσουμε δυναμικά τις συγκεκριμένες 

επιλογές του Υπουργείου.  

Συμπερασματικά, με τις μετατάξεις καλλιεργείται  ο κοινωνικός αυτοματισμός και η  αντιπαράθεση στο 

εσωτερικό του εκπαιδευτικού κόσμου. Με την αντιπαλότητα για το ποιος θα πάρει οργανική ή απόσπαση 

και με ποια προτεραιότητα,  το υπουργείο αφού παραβίασε τη νομοθετημένη σειρά των μεταβολών, 

τώρα με τις μαζικές μετατάξεις και την αδυναμία να δοθούν αποσπάσεις σε συναδέλφους που επί 

χρόνια δεν έχουν άλλο τρόπο να φτάσουν κοντά στην οικογένειά τους, θέλει να βάλει τους 

εκπαιδευτικούς να βλέπουν ως φταίχτη για τα δεινά τους τον εκπαιδευτικό της άλλης βαθμίδας.  

Επιπρόσθετα, η δραστική μείωση των αποσπάσεων κατά 90%, διαλύει τον οικογενειακό 

προγραμματισμό χιλιάδων εκπαιδευτικών, μετατρέποντας τον εκπαιδευτικό σε περιπλανώμενο ανά την 

Ελλάδα που θα πρέπει να εγκαταλείψει την οικογένειά του, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση 

εργασίας του.  Μερικές μόνο μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς χιλιάδες εκπαιδευτικοί 

παραμένουν όμηροι του υπουργείου Παιδείας και δεν γνωρίζουν που θα εργάζονται την επόμενη χρονιά 

και ποιος θα είναι ο προσωπικός και οικογενειακός τους προγραμματισμός.  

Αν ήθελε το Υπουργείο να καλύψει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων μπορούσε αφού κάλυπτε όλες 

τις ανάγκες της ΔΕ, χωρίς την κατασκευή πλεοναζόντων καθηγητών (διδακτικό ωράριο, αύξηση αριθμού 

μαθητών, συμπτύξεις συγχωνεύσεις καταργήσεις τμημάτων και σχολείων κλπ) να καλύψει τις πραγματικές 

ανάγκες της εκπαίδευσης στη ΔΕ και αν υπήρχε δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να διέθετε όσους 

εκπαιδευτικούς μπορούσε στην ΠΕ, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να προχωρήσει έγκαιρα 



στις αποσπάσεις των συναδέλφων και κατόπιν σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών για να καλύψει 

τα τεράστια κενά που υπάρχουν.  

Γίνεται πλέον ξεκάθαρο σε όλους μας ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη συνολική 

ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης -Ε.Ε-ΔΝΤ.  

 

 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ 

ΚΕΕΡΦΑ. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΝΕΟΝΑΖΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. 

Με εντολή των υπηρεσιών Κρατικής Ασφάλειας , του 2
ου

 Τμήματος Πολιτεύματος, στις 24 

Ιούλη ξεκίνησε δίωξη κατά της ΚΕΕΡΦΑ και του συντονιστή της Πέτρου Κωνσταντίνου, με 

πρόσχημα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της κίνησης, που χαρακτήριζε ως εκδικητικές τις  

εκτελέσεις των αλβανών δραπετών από την ΕΛΑΣ και στηλίτευε την  εφαρμογή της θανατικής 

ποινής ως αντιμετώπιση των δραπετών αντί της σύλληψης και της παραπομπής σε δίκη. 

Μάλιστα, το μόνο έγγραφο που συνόδευε την δίωξη των μηχανισμών της Κρατικής 

Ασφάλειας και της παραγγελίας τους προς τις εισαγγελικές αρχές κατά του συντονιστή της 

ΚΕΕΡΦΑ ήταν ανακοίνωση από την ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, που παραπληροφορούσε 

και λασπολογούσε ασύστολα με γκαιμπελικό τρόπο. Κλήθηκε σε απολογία την Τετάρτη 28 

Αυγούστου. H δίωξη κατά της ΚΕΕΡΦΑ και του συντονιστή της, τις ίδιες μέρες, που φασίστες 

γράφουν συνθήματα έξω από τα Γραφεία της Τ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων και 

απειλούν «Πέτρο θα πεθάνεις» δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μπροστά στις πρωτοβουλίες 

της κίνησης αλλά και ολόκληρου του αντιφασιστικού κινήματος που έχει μαζική απήχηση. 

Θυμίζουν παλιότερες εποχές  διώξεων της αριστεράς. Στοχεύουν στη φίμωση και τη 

λογοκρισία του αντιφασιστικού κινήματος, που στήριξε τους μεγάλους αγώνες των εργατών 

Γης στη Μανωλάδα, τις κινητοποιήσεις για ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών, τις 

διαμαρτυρίες για τα βασανιστήρια μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις κινητοποιήσεις 

ενάντια σε ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις στις γειτονιές σε βάρος μεταναστών και 

αγωνιστών των κινημάτων, των συνδικάτων και της αριστεράς. Η ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσε την 19 

Γενάρη-Αθήνα πόλη αντιφασιστική με διεθνή συμμετοχή σε σαράντα χώρες. Κινητοποίησε 

τους μετανάστες στις μεγάλες πανεργατικές απεργίες, στέλνοντας το μήνυμα, ότι δεν περνάει η 

διάσπαση των εργαζόμενων και ότι ο αγώνας είναι κοινός ενάντια στα Μνημόνια και τις 

περικοπές όπως στη παιδεία, την Υγεία, τους Δήμους. Οι μετανάστες δεν θα γίνουν 

αποδιοπομπαίοι τράγοι για τη αποτυχία των πολιτικών των μνημονίων. Πρόκειται για στήσιμο 

βιομηχανίας διώξεων, αφού την ίδια περίοδο, παραπέμπονται σε δίκη, με μήνυση νεοναζιστών 

οι Σάββας Μιχαήλ Γραμματέας του ΕΕΚ και Κ.Μουτζούρης, πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και οι 

εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Σάμου, που υλοποιώντας την απόφαση των 

συνδικαλιστικών τους οργάνων απέτρεψαν την ρατσιστική «αιμοδοσία» των νεοναζί της 

Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για κλιμάκωση της καταστολής που συμβαδίζει με τις 



επιστρατεύσεις των απεργών και τις διώξεις συνδικαλιστών. Η δίωξη κατά του συντονιστή της 

ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικού συμβούλου Αθηναίων, με «αυτεπάγγελτη» διαδικασία της 

Εισαγγελίας είναι πρόκληση, την ώρα που εκατοντάδες εγκλήματα ρατσιστικού μίσους και 

μισαλλοδοξίας διαπράττονται κάθε τόσο και παραμένουν στο απυρόβλητο. Απαιτούμε την 

παύση των διώξεων των αντιφασιστών. Καταδικάζουμε τις διώξεις αντιφασιστών που 

ανοίγουν το δρόμο στη νομιμοποίηση των φασιστικών συμμοριών και των επιθέσέων τους 

κατά της αριστεράς, των συνδικαλιστών και των μεταναστών. Δεν θα περάσει η ποινικοποίηση 

της δράσης αλληλεγγύης στους μετανάστες.  

ΣΥΡΙΑ 

Η σχεδιαζόμενη από τους ιμπεριαλιστές πολεμική επέμβαση στην ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής, ενάντια στη Συρία, καμιά σχέση δεν έχει ούτε με τα δικαιώματα των λαών 

ούτε με την προστασία των αμάχων. Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια να  επιβληθεί  στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής η ηγεμονία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους και στο 

πλαίσιο των ανταγωνισμών με Κίνα και Ρωσία, να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των 

μεγάλων καπιταλιστικών χωρών στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, να εγκαθιδρυθούν παντού 

καθεστώτα φιλικά προς τη Δύση, να ενισχυθεί το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων και 

αντιδραστικά καθεστώτα όπως η Σαουδική Αραβία, να ανακοπεί η δυναμική των λαϊκών 

εξεγέρσεων όπως φάνηκε και με την Αμερικανική στήριξη στο πραξικόπημα του στρατού 

στην Αίγυπτο.  

Η επέμβαση στη Συρία δεν θα φέρει καμιά ειρήνευση. Θα ενισχύσει τις πολεμικές 

συγκρούσεις, και θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αιματηρούς εμφυλίους πολέμους, θα φέρει 

αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Το είδος της «ειρήνευσης» και της «δημοκρατίας» 

που φέρνουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις το δείχνει το συνεχιζόμενο έγκλημα για πάνω από 

μια δεκαετία στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ αλλά και οι τραγικές εξελίξεις σε χώρες όπως η 

Λιβύη. Είναι υποκρισία οι φονιάδες των λαών και οι χρηματοδότες των δικτατόρων να μιλούν 

σήμερα για «δημοκρατία» και «ανθρώπινα δικαιώματα»  για να δικαιολογήσουν τη 

βαρβαρότητα του πολέμου. Τον κυνισμό τους τον δείχνουν οι κυβερνώντες όταν τα θύματα 

του πολέμου και των επεμβάσεων είτε τα αφήνουν να πνίγονται στις ακτές της Μεσογείου, 

είτε τα στοιβάζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που φέρνουν τη φωτιά του πολέμου στην περιοχή μας, η 

πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματικά επικίνδυνη. Επιμένοντας στη 

λογική του άξονα με ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλαδή της συμμαχίας με τις χώρες που συνειδητά 

προωθούν την αποσταθεροποίηση και τον πόλεμο και παραχωρώντας με πρωτοφανή 

υποτέλεια κάθε διευκόλυνση στην ιμπεριαλιστική μηχανή πολέμου απειλούν να κάνουν τη 

χώρα κομμάτι μιας πολεμικής περιπέτειας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τους 

εργαζομένους και το λαό. Η πρόσδεση στις πιο επιθετικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές έρχεται να 

συμπληρώσει την καταστροφική πολιτική των μνημονίων,  της συντριβής του λαού, της 

πρόσδεσης στο ευρώ και την ΕΕ και της πλήρους εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 

τραπεζιτών και των πιστωτών.  Όμως, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο! Τώρα είναι η ώρα ένα 

ρωμαλέο αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα να υψώσει «πύργο ατίθασο» απέναντι 



στη μηχανή του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Με πρωτοβουλίες του εργατικού και λαϊκού 

κινήματος, με κοινό μέτωπο των λαών ενάντια σε κεφάλαιο και ιμπεριαλισμό. 

 Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο – Κάτω τα χέρια από τη Συρία 

 Καμιά ελληνική συμμετοχή – καμιά διευκόλυνση στους φονιάδες των λαών – εδώ και 

τώρα να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου 

 Έξω τώρα από ΝΑΤΟ και ΕΕ 

 

Ψήφισμα 

 

Το ΔΣ του συλλόγου μας δηλώνει τη συμπαράστασή του στο Σάββα Μιχαήλ, γραμματέα 

του ΕΕΚ, αλλά και τον τέως Πρύτανη του ΕΜΠ Κ. Μουτζούρη που παραπέμπονται σε 

δίκη από μια πρωτοφανή απόφαση του εισαγγελέα ύστερα από μηνύσεις της νεοναζιστικής 

Χρυσής Αυγής. 

Πρόκειται για προσπάθεια ποινικοποίησης της αντιφασιστικής σκέψης και δράσης, με τον 

γνωστό αγωνιστή και διανοούμενο Σ. Μιχαήλ να διώκεται γιατί σε ανακοίνωση του ΕΕΚ 

κατηγορείται η Χ.Α. σαν νεοναζιστική συμμορία που επιτίθεται σε μετανάστες, ενώ ο πρώην 

πρύτανης του ΕΜΠ γιατί στεγαζόταν ψηφιακά του Indymedia, όπου στεγάζονταν καταγγελίες 

εναντίον της Χρυσής Αυγής. 

Ο εισαγγελέας, αντί να παραπέμψει απευθείας στο αρχείο τις αστείες κατηγορίες των 

φασιστών – που εκτός αυτών προχώρησαν σε μια βιομηχανία μηνύσεων ενάντια σε κόμματα, 

αγωνιστές και μαζικές οργανώσεις- άσκησε δίωξη εναντίον τους. Είναι ένα ακόμα βήμα στην 

αυταρχική κατρακύλα της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της. Διώκονται ο Σ. 

Μιχαήλ και ο Κ. Μουτζούρης αντί να κατηγορούνται οι δολοφονικές ομάδες της Χρυσής 

Αυγής, αντί να αναζητούνται οι ένοχοι για τις επιθέσεις σε μετανάστες, εργαζόμενους και 

πολίτες, αντί να αποκαλύπτονται τα κυκλώματα της νύχτας στα οποία εμπλέκονται 

τραμπούκοι ναζιστές και σώματα ασφαλείας. 

Δηλώνουμε αποφασιστικά ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των διωκόμενων. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Απόλυση για μια γουλιά νερό 

  
Το σκληρό, ανάλγητο, αντεργατικό, βάρβαρο και απάνθρωπο πρόσωπο της, αναζητεί με κάθε 

ευκαιρία να επιδείξει η διεύθυνση του ομίλου της Ολυμπιακής. 

Η ανάγκη για μια γουλιά νερό, μετά το πέρας της κοπιαστικής εργασίας για ξεφόρτωμα και 

φόρτωμα του αεροσκάφους, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οδήγησε στην απόλυση 

τον εργαζόμενο Δήμου Βασίλη.  

Αυτό είναι το απάνθρωπο πρόσωπο του κεφαλαίου και όσων έχουν ταχθεί στην υπηρεσία του. 

Αυτό είναι το πρόσωπο του σύγχρονου φασισμού που σκοπό έχει την επιβολή της δύναμης του 

ισχυρού, στην δημιουργία μια μάζας εργαζόμενων  χωρίς δικαιώματα, υποταγμένους και 

«πρόθυμους» στην υπηρεσία της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αυτές τις επιλογές 

εξυπηρετούν οι πολιτικές της κυβέρνησης της τρόϊκας και των οικονομικών κέντρων που τις 

στηρίζουν.  



Το Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει με όλη του την δύναμη την απόλυση του εργαζόμενου και 

απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψή του.  

 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΡΙΤΗ 10 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013 

ΣΤΙΣ 12.30 

ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΩΝ 15
ου 

και 29
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (σταθμός μετρό 

Ανθούπολης - είσοδος από Ακαρνανίας 65) 

 

ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                          ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 


