
 

 

Εμπρός για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και της 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που τις υλοποιεί 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Το φθινόπωρο που διανύουμε δείχνει να είναι η πιο καταστροφική περίοδος των μνημονιακών 
χρόνων, με κλιμάκωση της επίθεσης στα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα, αφού η συγκυβέρνηση 

και η τρόικα προωθούν νέα καταστροφικά μέτρα, στο πλαίσιο της βάρβαρης καπιταλιστικής 

νεοφιλελεύθερης επιδρομής. 

Η τρόικα και η κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) δίνουν τα ρέστα τους για να προλάβουν να 

«ολοκληρώσουν» όλο το σχέδιο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην οικονομία, στη μείωση 
του κόστους της εργατικής δύναμης, στην πλήρη ανατροπή του εργατικού δικαίου και στη 

συρρίκνωση - έως του σημείου της εξαφάνισης - των κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προσπάθεια εξολόθρευσης από: 

- Ό,τι έχει απομείνει και σχετίζεται με το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον, τα δημόσια κοινωνικά 
αγαθά, τις κοινωνικές δομές και υποδομές, την ίδια τη Δημοκρατία. 

- Ό,τι έχει απομείνει από την προστασία και τη συλλογική συγκρότηση της εργασίας και των 

εργασιακών δικαιωμάτων. 

-  Η Παιδεία, η Υγεία, οι κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες, το νερό, το φως, οι κοινωνικές παροχές, 
οι μεταφορές, όλα παραδίδονται στους ιδιώτες κομμάτι-κομμάτι και γίνονται απροσπέλαστες από τα 

λαϊκά στρώματα. 

Με τον εκβιασμό κάθε φορά της επόμενης δόσης, «υφαίνεται» και πάλι το γαϊτανάκι των απειλών 

για να δικαιολογήσουν νέα αντιλαϊκά μέτρα στα πλαίσια των καταστροφικών αναδιαρθρώσεων που 

οδηγούν το λαό στην εξαθλίωση και τον καπιταλισμό στην ανασυγκρότησή του. 

Ως τέτοια μέτρα πύρινης κόλασης μπορούν να χαρακτηριστούν: 

- Οι απολύσεις – διαθεσιμότητες στο Δημόσιο, που μόνο μέχρι το τέλος του 2013 θα ξεπεράσουν 

τις 25.000, ενώ τουλάχιστον 15.000 θα προστεθούν στο 1,5 εκατομμύρια άνεργους. 

- Τα νέα μέτρα στον ιδιωτικό τομέα (κατάργηση 13ου - 14ου μισθού, απελευθέρωση απολύσεων, 
νέα μείωση μισθών, νέα μείωση συντάξεων, κατάργηση της Κυριακής – αργίας) μετατρέπουν την 

εργατική τάξη σε σύγχρονους είλωτες. 

- Το κλείσιμο μονάδων υγείας, η διάλυση του ΕΟΠΥΥ, η αύξηση της συμμετοχής σε φάρμακα και 

εξετάσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και το 1,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, έχουν  
καταστροφικές συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων. 

- Το ασφαλιστικό σύστημα, εξαιτίας της απόσυρσης του κράτους από τη συμμετοχή του στην 

ασφάλιση και της διαχρονικής ληστείας των αποθεματικών, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, με τα 

έσοδά του να έχουν μειωθεί αθροιστικά στο 40%. Το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζουν η κυβέρνηση 
και η τρόικα θα μετατρέψει τις ήδη μειωμένες παροχές σε μικρά… φιλοδωρήματα. 

- Οι πλειστηριασμοί των κατοικιών έχουν μπει στο στόχαστρο των αδηφάγων δανειστών και των 

κερδοσκοπικών εταιρειών που ετοιμάζονται να αρπάξουν τα σπίτια και τους κόπους μιας ζωής. 

- Οι ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, όπως, για παράδειγμα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 

ΟΣΕ, Αμυντική Βιομηχανία, Λιμάνια, Αεροδρόμια, δρόμοι. 

Παιδεία: Ο λογαριασμός στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 

Στην εκπαίδευση είχαμε μέσα στο καλοκαίρι: 

- Την εξαφάνιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το κλείσιμο και η συρρίκνωση των 
σχολείων σε όλη τη χώρα και οι απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών υποβαθμίζουν το επίπεδο 

εκπαίδευσης και μετατρέπουν την εκπαίδευση σε προνόμιο των «ολίγων». 



- Τις υποχρεωτικές μετατάξεις, που βαφτίστηκαν εθελοντικές, όταν οι συνάδελφοι της 

Δευτεροβάθμιας κλήθηκαν να αποφασίσουν με το πιστόλι στον κρόταφο. Μετατάξεις που 
έγιναν με τρόπο παράνομο και διαδικασία διάτρητη αφού παρακάμφθηκαν τελείως τα 

υπηρεσιακά συμβούλια. Παράλληλα  πλήττονται οι συνάδελφοι ειδικοτήτων που υπηρετούν 

στην Πρωτοβάθμια, στερώντας τους πλέον το δικαίωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική 

μετακίνηση. Μετατάξεις που δικαιολογήθηκαν σε πλεονάσματα που εύκολα προέκυψαν από 
την αύξηση του ωραρίου στη δευτεροβάθμια. Με τον ίδιο τρόπο πλεονάσματα-απολύσεις θα 

προκύψουν και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

- Το νομοσχέδιο για το “νέο Λύκειο”, που αποψιλώνει το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου, 

σκληραίνει τους όρους προαγωγής και απόλυσης των μαθητών, οι μαθητές θα εξετάζονται με 
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε 39 μαθήματα στις τρεις τάξεις του Λυκείου για να πάρουν 

απολυτήριο (η χαρά των φροντιστηριάδων). Από το νομοσχέδιο γίνεται σαφές ότι, μετά την 

υποχρεωτική γυμνασιακή εκπαίδευση, θέλουν να κατευθύνουν χιλιάδες μαθητές σε άτυπες 

μορφές κατάρτισης, που λειτουργούν έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, (η χαρά των 
σχολαρχών). Χαρακτηριστικό της πρόθεσης αυτής είναι το γεγονός ότι το νομοσχέδιο 

καταργεί όλες τις ΕΠΑΣ (περίπου 102).  Επιπλέον η επιλογή που κάνουν είναι να μειώσουν 

τον αριθμό των μαθητών στη λυκειακή βαθμίδα και διά αυτής της μείωσης να απαλλαγούν 

και από ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Η νέα χρονιά ξεκινάει με τους χειρότερους όρους των τελευταίων χρόνων. Η Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση θα λειτουργήσει φέτος με λιγότερα σχολεία και λιγότερα αλλά πολυπληθέστερα τμήματα 

και 40 χιλιάδες προνήπια θα μείνουν εκτός νηπιαγωγείου. 2.000 αναπληρωτές θα προσληφθούν και  

για τις δύο βαθμίδες, ανακοίνωσε ο υπουργός, αφήνοντας άνεργους 10.000 αναπληρωτές. Φυσικά η 
περαιτέρω υποχρηματοδότηση θεωρείται δεδομένη, υπονομεύοντας ακόμα και τη στοιχειώδη 

λειτουργία των σχολείων. 

Ενωτικά -  μαζικά – αποφασιστικά, μέχρι την ανατροπή. 

Μπροστά σε αυτήν τη απίστευτη καταστροφή, απέναντι στο μνημονιακό νεοφιλελεύθερο μπλοκ 

που οδηγεί το λαό και τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση, να αντιτάξουμε με όλες μας τις δυνάμεις 

το μπλοκ των δυνάμεων της αντίστασης και της ανατροπής. 

Οι δυνάμεις της εργασίας, της κοινωνίας που πλήττεται, της νέας γενιάς που καταστρέφεται, των 
μικρομεσαίων που προλεταριοποιούνται, των άνεργων που μετατρέπονται σε άνεργη πλειονότητα, 

των άστεγων που θα γεμίσουν τις πόλεις, των συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

επιβίωσης, να συγκροτήσουν το μεγάλο λαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό κίνημα ανατροπής. 

Ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, εδώ και τρία χρόνια, δίνουν σκληρούς και 

ηρωικούς αγώνες να αποτρέψουν τις βάρβαρες αυτές πολιτικές. Έστειλαν δυναμικά μηνύματα σε 
όλον τον κόσμο και στους λαούς που αντιστέκονται, σήκωσαν ανάστημα στους τόπους δουλειάς και 

στις υπηρεσίες, βγήκαν στους δρόμους και γέμισαν τις πλατείες, απείλησαν σοβαρά τις μνημονιακές 

κυβερνήσεις. 

Σήμερα όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Απαιτείται το Συνδικαλιστικό Κίνημα να αναβαθμίσει την 
πολιτικοποίηση των αιτημάτων, να τα συνδέσει άμεσα με την ανατροπή αυτών των πολιτικών. 

Απέναντι σε αυτή την πολιτική απαιτείται το εργατικό κίνημα να θέσει τις δυνάμεις της εργασίας 

σε διάταξη μάχης, να καταστρώσει ένα σχέδιο αγωνιστικών παρεμβάσεων διάρκειας που θα τεθεί υπό 

την κρίση των Γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων με στόχο να μπει φρένο στην καταστροφική 
αντεργατική πολιτική της συγκυβέρνησης. 

Η κινητοποίηση των συνδικάτων και των κινημάτων στη ΔΕΘ πρέπει να αποτελέσει μια νέα 

αφετηρία για μια αναγεννητική και συγκρουσιακή αγωνιστική πορεία που θα συνεχιστεί αμέσως μετά 

με διαρκείς κινητοποιήσεις (απεργίες, καταλήψεις, πολύμορφες ακτιβίστικες ενέργειες). 

Η υπεράσπιση των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, των κοινωνικών υπηρεσιών που 
διαλύονται του δικαιώματος στην εργασία που χτυπιέται από τις απολύσεις και τις διαθεσιμότητες 

πρέπει να είναι η προμετωπίδα αυτού του Αγώνα. 

 

Ο Σεπτέμβρης των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών και των νέων αντεργατικών 

μέτρων μπορεί να μετατραπεί στην Άνοιξη των αγώνων με στόχο την ανατροπή. 

 

Όλοι στη Διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη 

Προσυγκέντρωση της ΕΡΑ, Εγνατίας και Κολόμβου στις 5:30 μ.μ. 


