
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Η επίκεςθ που δεχόμαςτε από τθν κυβζρνθςθ και τθν Σρόικα  ξεπουλϊντασ ςτουσ ιδιϊτεσ και τα 
δθμόςια/κοινωνικά αγακά, μεταξφ αυτϊν και τθν Παιδεία, ςυνεχίηεται με μεγαλφτερθ ζνταςθ.  Σο νζο 
«φιλζτο» του αδθφάγου κεφαλαίου ςιμερα είναι οι υπθρεςίεσ του δθμοςίου. Σο «κράτοσ των ιδιωτϊν» για 
να τουσ εξυπθρετιςει, είτε παραχωρεί απευκείασ κομμάτια τθσ εκπαίδευςθσ ςε ιδιϊτεσ, είτε αργά αλλά 
ςτακερά ωκεί τθν κοινωνία να ςτραφεί ς' αυτι τθν κατεφκυνςθ διαλφοντασ και απαξιϊνοντασ τθ Δθμόςια 
εκπαίδευςθ. Σαυτόχρονα διαμορφϊνει το κεςμικό πλαίςιο για να διευκολφνει τθ λειτουργία τθσ με όρουσ 
ελεφκερθσ αγοράσ, μετατρζποντασ τθν Παιδεία από δικαίωμα ςε εμπόρευμα. 

 ' αυτό το πλαίςιο εντάςςονται όλεσ οι αλλαγζσ που ζγιναν ςτουσ όρουσ λειτουργίασ και ςτο ρόλο 
του ςχολείου τα τελευταία χρόνια, αλλαγζσ που ξεκίνθςαν να δρομολογοφνται από τθν απόφαςθ του 
ΠΟΕ(1993), τισ προτάςεισ του ΟΟΑ από το 1996 κι εντεφκεν,  τθν κυβερνθτικι πολιτικι ΠΑΟΚ και ΝΔ, αλλά 
και αυτζσ που δρομολογοφνται ςιμερα από τισ δφο τρόικεσ (καταργιςεισ και μετατροπζσ φορζων ΟΕΔΒ-ΟΚ, 
ςυγχωνεφςεισ-καταργιςεισ ςχολείων, απαξίωςθ τθσ προςχολικισ αγωγισ και διάλυςθ τθσ ειδικισ αγωγισ, 
αξιολόγθςθ-κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων, νζο Λφκειο, ςχζδιο Ακθνά και Ιδιωτικά κολλζγια). 

 φοδρι είναι όμωσ θ επίκεςθ και ςτα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν. 
Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να ηιςουν με 640 ευρϊ οι μόνιμοι και 150-250 οι ελαςτικά εργαηόμενοι, οι 
ελαςτικζσ εργαςιακζσ ςχζςεισ αυξάνονται ςυνεχϊσ ενϊ θ ςτακερι και μόνιμθ εργαςία υποχωρεί, θ 
αςφάλεια τθσ οργανικισ κζςθσ καταργείται με τθ δυνατότθτα υποχρεωτικισ μετακίνθςθσ, δρομολογείται θ 
αφξθςθ ωραρίου που κα οδθγιςει ςτθν ανεργία όλουσ τουσ αναπλθρωτζσ, ενϊ ςτθν ίδια κζςθ κα βρεκεί και 
μεγάλοσ αρικμόσ μονίμων με όχθμα τθν αξιολόγθςθ. 

 Για να γίνει ευκολότερθ θ “μεταρρφκμιςθ” που ςχεδιάηουν είναι προχπόκεςθ ο φοβιςμζνοσ και 
υποταγμζνοσ εκπαιδευτικόσ, θ απειλι τθσ απόλυςθσ μζςω τθσ αξιολόγθςθσ. 

 ' αυτι τθν  περίοδο τθσ κρίςθσ και ς' αυτό το τοπίο αλλαγϊν ςτθν Παιδεία, τα ςυνδικάτα χρειάηεται 
να μπουν ςε μια πορεία αναςφνταξθσ, ςε μια προςπάκεια μακράσ πνοισ για να ςυγκροτιςουν μια νζα 
ταξικι ενότθτα τθσ εποχισ, διεκδικϊντασ τθν επαναϊδεολογικοποίθςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. 

 Χρειαηόμαςτε ςυνδικάτα ιςχυρά ωσ ταξικό αντίβαρο ςτθν επίκεςθ που δζχεται θ εργατικι τάξθ. Η 
αναςφνταξθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ είναι επιτακτικά αναγκαία, για τον ταξικό του 
αναπροςανατολιςμό, τθν αξιακι του επανακεμελίωςθ, με μαχθτικό και αγωνιςτικό πρόςθμο, με ενιςχυμζνθ 
τθ δθμοκρατικι και ςυμμετοχικι του λειτουργία,  με ςυνεκτικό ςχεδιαςμό για κλιμάκωςθ και ςυντονιςμό, με 
πολιτικοποίθςθ των αιτθμάτων τουσ, αλλθλζγγυα,  τθ ςφνδεςθ τουσ με τα κινιματα και τισ νζεσ 
ςυλλογικότθτεσ που ςυγκροτοφνται, με αλλαγι ςυςχετιςμϊν και αριςτερι πλειοψθφία. Γι' αυτό το ρεφμα 
αγωνιηόμαςτε και κα ςυνεχίςουμε ςτο εςωτερικό των ςυνδικάτων, αλλά και ςτο πλάι των κινθμάτων που 
αντιςτζκονται. 

 Χρζοσ μασ είναι να προςπακιςουμε να απομακρυνκοφν οι παράγοντεσ ποφ οξφνουν τθν κρίςθ των 
ςυνδικάτων και να απελευκερϊςουμε τισ δυνάμεισ εκείνεσ που κα αναγεννιςουν το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

 Με ρεαλιςμό, αποφαςιςτικότθτα και μαχθτικότθτα πρζπει να ςυςτρατευτοφν όλεσ οι δυνάμεισ τθσ 
Εκπαιδευτικισ Ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, να  αναςυγκροτθκοφμε, να 
προχωριςουμε ταχφτατα ςε ζνα νζο τρόπο δουλειάσ, να οργανϊςουμε τισ αντιςτάςεισ μασ ςτισ 
νεοφιλελεφκερεσ επικζςεισ, να προβάλλουμε τισ δικζσ μασ εναλλακτικζσ αριςτερζσ λφςεισ για τθν 
εκπαίδευςθ και τον εκπαιδευτικό και να δϊςουμε μια νζα ϊκθςθ ςτον αυτόνομο ταξικό ςυνδικαλιςμό. Να 
παλζψουμε μαηί με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ για τθν ανατροπι των μνθμονιακϊν πολιτικϊν και τθσ 
κυβζρνθςθσ που τισ υπθρετεί. 

 Όλα αυτά κα αποτελζςουν ςθμεία ςυηιτθςθσ και προβλθματιςμοφ τθσ Πανελλαδικθσ 
υνδιάςκεψησ τησ Εκπαιδευτικθσ Ριζοςπαςτικθσ υνεργαςίασ που ια πραγματοποιηιεί το άββατο, 6 
Απριλίου 2013, ςτην Αίιουςα Γκίνη ςτο Πολυτεχνείο, ςτισ 10:00 π.μ. 

Επικοινωνία:  ekp.riz.syn@gmail.com                 
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Αθήνα, Σάββαηο 6 Απρίλη 2013 

Αμυιθέατρο Γκίνη-Πολστετνείο 

στις 10:00 π.μ.  
(είζοδος από Σηοσρνάρη) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 για ηη Δημόζια Δωπεάν Παιδεία 

 για ηον εκπαιδεςηικό 

 για ηο μαθηηή 

 για ηη ΔΟΕ ηηρ απιζηεπήρ πλειοψηθίαρ 

  για ηην αςηονομία και ηον ηαξικό πποζαναηολιζμό ηων 
ζςνδικάηων 

γ ι α  τ η ν α ν α τ ρ ο π ή  τ ω ν  μ ν η μ ο ν ι α κ ώ ν  
π ο λ ι τ ι κ ώ ν  κ α ι  τ η ς  κ σ β έ ρ ν η σ η ς  π ο σ  τ ι ς  

σ π η ρ ε τ ε ί  
Επικοινωνία:  ekp.riz.syn@gmail.com 


