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Να ανατρέψουμε την πολιτική κυβέρνησης 
ΕΕ και ΔΝΤ 

Να παλέψουμε ενάντια
στην κοινωνική βαρβαρότητα

και τον κατεστημένο συνδικαλισμό

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΜΕ ΚΙΝΗΜΑ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, 
ΟΧΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ

Ανατρέπουμε την επίθεση, τα μέτρα και την 
πολιτική κυβέρνησης- κεφαλαίου-ΕΕ ΚΑΙ 

ΔΝΤ



Συναδέλφισσες, φοι

Η συγκυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ) σχεδιάζει την εφαρμογή των μέτρων της κοινωνικής 
βερβαρότητας  των  μνημονίων  και  της  Τρόικας.  Η  «επαναδιαπραγμάτευση  των 
Μνημονίων»  αποδείχτηκε  πολιτική  απάτη,  καθώς  οι  κυβερνώντες  όχι  απλά 
εφαρμόζουν  τα  Μνημόνια,  αλλά  προωθούν  τις  ιδιωτικοποιήσεις  γρηγορότερα  απ΄  ότι 
δεσμεύτηκαν. Συνεχίζουν και αναβαθμίζουν την επίθεση των κυβερνήσεων Παπανδρέου και 
Παπαδήμου με  στόχο  την «πάση θυσία παραμονή στο ευρώ» και  τη «σωτηρία»  της 
χώρας. Έτσι ξεπουλούν φυσικό πλούτο και  υποδομές, διαλύουν το δημόσιο τομέα και τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, φέρνουν  νέα φορολογική επιδρομή  ενάντια στους εργαζόμενους, 
εξασφαλίζουν  φοροασυλία  για κεφάλαιο και τράπεζες, οδηγώντας το λαό στη φτώχεια και 
την εξαθλίωση και αποδεικνύοντας πως παραμονή σε ΕΕ-ευρώ και αποπληρωμή του χρέους 
ισοδυναμούν με κοινωνική καταστροφή. 

Εργατικά δικαιώματα σαρώνονται από τους εργοδότες που αξιοποιούν το οπλοστάσιο-
δώρο  των  κυβερνήσεων,  οι  χώροι  δουλειάς  μετατρέπονται  σε  «εργασιακά  στρατόπεδα 
συγκέντρωσης».  Η  Ευρ.  Ένωση  χτίζει  σταθερά  και  μεθοδικά  την  Ευρώπη-στρατόπεδο 
συγκέντρωσης των  λαών,  οδηγεί  στη  βίαιη  υποβάθμιση της  ζωής  των  εργαζομένων,  στην 
ισοπέδωση όλων των δικαιωμάτων και στη μαζική ανεργία ως μηχανισμό εκβιασμού για την 
αποδοχή εργασιακών σχέσεων Κίνας και Ινδίας.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα  και  η  νεολαία  είμαστε 
υποχρεωμένοι  πλέον  να  διαλέξουμε.  Ή θα 
δεχθούμε την   εξαθλίωση και την υποταγή 
για να σωθούν κέρδη, τράπεζες, το νόμισμά 
τους  και  το  πολιτικό  τους  σύστημα.  Ή θα 
απαντήσουμε  με  ένα  ταξικά 
ανασυγκροτημένο  εργατικό  και  λαϊκό 
κίνημα ανατροπής. Μακριά από τις λογικές 
του  εργοδοτικού  συνδικαλισμού  σε  ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ και  ομοσπονδίες  που  αναπαράγουν 
λογικές  των  κοινωνικών  εταίρων  και  των 
κυρίαρχων  διλλημάτων. Μέσα  από  την 
ενίσχυση  των  οργάνων  του  ίδιου  του 
κινήματος,  με  τη  δημοκρατία  των  γενικών 
συνελεύσεων,  των  απεργιακών  επιτροπών, 
των  επιτροπών  αγώνα,  απέναντι  στη 
συνδικαλιστική  γραφειοκρατία,  για  αγώνες 
και  συνδικάτα  όργανα  της  ταξικής  πάλης, 
στα  χέρια  των  εργαζόμενων.  Μόνο  με  την 
δύναμη του οργανωμένου λαού, με την 
δύναμη  του  αγώνα,  με  τον  αγωνιστικό 
συντονισμό  σωματείων  και  κλάδων, 
μπορούμε να νικήσουμε. 

Για  αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις  και συλλογικές 
συμβάσεις  τώρα.  Για  την  απαγόρευση  των 
απολύσεων,  την  πλήρη  προστασία  των 
ανέργων.  Για  την  ανατροπή  όλων  των 
Μνημονίων, της δανειακής σύμβασης και 
των  εφαρμοστικών  νόμων  τους,  τη 
διαγραφή  του  χρέους,  σε ρήξη  με  την 
ευρωζώνη  και  την  ΕΕ,  την εθνικοποίηση των 
τραπεζών  με  εργατικό  και  κοινωνικό 
έλεγχο.  Για  πραγματική  δημοκρατία 
ενάντια  στο  εργασιακό  και  κοινωνικό 
μεσαίωνα. 

Για ένα κίνημα που θα μιλάει με βάση τις ανάγκες και το δίκιο μας και όχι με κριτήριο 
τους  δείκτες,  τη  σωτηρία  των  εργοδοτών  και  της  δήθεν  «εθνικής»  οικονομίας  και  τα 
συμφέροντα των κυρίαρχων και των υπερεθνικών αντιδραστικών κέντρων. 

Ένα κίνημα που θα ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ.

Υπ. Παιδείας: Ο πιο καλός μαθητής του ΔΝΤ!



Η λαίλαπα των μέτρων στοχεύει στην:
• Αποδόμηση  του  δημόσιου,  δωρεάν  και  καθολικού  χαρακτήρα  της  δημόσιας 

εκπαίδευσης με ένταση των ταξικών φραγμών και κατηγοριοποιήσεων και φόρτωμα των 
βαρών για τη λειτουργία των σχολείων στους γονείς. 

• Αξιολόγηση που θα σημάνει μισθολογική καθήλωση, απολύσεις και  παιδαγωγική 
χειραγώγηση για τους εκπαιδευτικούς και κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων.

• Επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα με πρώτο στο στόχαστρο το διδακτικό ωράριο.
• Φτηνό και υποχρηματοδοτούμενο δημόσιο σχολείο με όλο και λιγότερους μόνιμους 

εκπαιδευτικούς και γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας, όπως μαρτυρούν οι σχεδόν 
μηδενικοί διορισμοί φέτος.  

Το άνοιγμα των σχολείων βρίσκει σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, με χιλιάδες κενά σε 
δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικότητες. Το αποδεικνύουν οι διορισμοί 35 νηπιαγωγών 
και 5(!!!) δασκάλων για  φέτος. Το αποδεικνύουν  οι 12.500 προσλήψεις αναπληρωτών, 
που  ανακοίνωσε  το  Υπουργείο  και  για  τις  δυο  βαθμίδες  εκπαίδευσης,  που  είναι  κατά 
2.500 λιγότερες από πέρσι. Την τελευταία διετία χάθηκαν περίπου 3.400 οργανικές 
θέσεις  στην  Πρωτοβάθμια,  χωρίς  να  υπολογίσουμε  τις  χαμένες  οργανικές 
εξαιτίας  των  συγχωνεύσεων  και  καταργήσεων  σχολείων.  Οι  3.600 
συνταξιοδοτήσεις αντικαταστάθηκαν από μόλις 173 διορισμούς. 

Την ίδια στιγμή  χιλιάδες συνάδελφοί μας της διπλανής τάξης, οι περισσότεροι 
νέοι  συνάδελφοι,  βλέπουν  το  διορισμό  να  γίνεται  άπιαστο  όνειρο.  Μόνη  τους 
διέξοδο  οι μισές συμβάσεις αναπληρωτών (μειωμένου ωραρίου) και η ωρομίσθια εργασία 
μέσω ΕΣΠΑ.  Η εκπαίδευση σταδιακά μετατρέπεται σε κάτεργο ανασφαλούς και 
κακοπληρωμένης εργασίας.  Με όχημα την κρίση επιχειρούν να κάνουν πράξη αυτό 
που  πάντα  επιδίωκαν,  την  ανατροπή  των  εργασιακών  σχέσεων  στην  εκπαίδευση.  Τον 
περιορισμό  του  μόνιμου  εκπαιδευτικού  και  την  επικράτηση  των  ελαστικών  μορφών 
εργασίας. 

Οι μισθοί των 600 ευρώ για τους νεοδιόριστους, οι δραστικές περικοπές σε όλα 
τα κλιμάκια που έφερε το νέο μισθολόγιο αλλά και οι νέες μισθολογικές μειώσεις 
που  ακολουθούν  με  το  πακέτο  των  14  δις,  δημιουργούν  κλίμα  ασφυξίας  για 
όλους τους εκπαιδευτικούς.
Η  άγρια  φοροληστεία,  η  ακρίβεια  σε  αγαθά  πρώτης  ανάγκης,  η  κατάρρευση  των 
προνοιακών δομών (παιδικοί σταθμοί) και η ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
μέσω του ΕΟΠΥΥ, συνθλίβουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα μας.
Στο ίδιο πνεύμα περικοπών, τα ταμεία των σχολείων είναι κυριολεκτικά άδεια. Έτσι 
δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν βασικές λειτουργικές ανάγκες (πετρέλαιο, καθαρισμός, 
γραφική  ύλη  κ.λπ.).  Η  αύξηση  του  ειδικού  τέλους  κατανάλωσης  για  το  πετρέλαιο 
θέρμανσης και  η αδυναμία των σχολείων να ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος θα 
μετατρέψει  τις  σχολικές  αίθουσες  σε  ψυγεία.  Την  ίδια  ώρα οι  γονείς   θα  κληθούν  να 
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ τους μαστίζει το σάρωμα των μισθών και η ανεργία. 
Η επιβάρυνση για την λαϊκή οικογένεια θα ενταθεί αυξάνοντας τις ταξικές ανισότητες στην 
εκπαίδευση…

ΔΟΕ… Ένα φιλήσυχο σωματείο!

Οι  γραμμές  άμυνας  του  καθεστωτικού  συνδικαλισμού  διαλύθηκαν.  Οι 
ηγεσίες  ΓΣΕΕ  και  ΑΔΕΔΥ,   ενσωματωμένες  από 
καιρό,  απλώς  ψελλίζουν  κάποια  λόγια  για  να 
δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους.  Απέναντι  σ’  αυτή 
τη γενικευμένη επίθεση, που ο κόσμος της εκπαίδευσης 
και  το  δημόσιο  σχολείο  δέχεται,  η  συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία  των  ΠΑΣΚ  –  ΔΑΚΕ  εξαντλεί  την 
«αγωνιστικότητά»  της  με  την  προκήρυξη  της  24ωρης 
απεργίας  (12/9)  χωρίς  να  δημιουργεί  τους  πολιτικούς 
όρους  για  το  ξεδίπλωμα  ενός  παρατεταμένου  αγώνα 
διάρκειας για την ανατροπή της υπόδουλης κυβέρνησης 
και  των  πολιτικών  που  εξαθλιώνουν  την  εργαζόμενη 
πλειοψηφία.  Αποστρέφονται  την  προετοιμασία  και 
την  οργάνωση  ενός  συντονισμένου,  γενικού, 
πολιτικού  αγώνα  διάρκειας  για  την  νικηφόρα  ανατροπή  της  πολιτικής  των  δανειακών 



συμβάσεων, των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, των μεσοπρόθεσμων εφαρμοστικών μέτρων, της Ε.Ε. και 
του ΔΝΤ, καθώς και της κυβέρνησης που υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

Αρκούνται  σε  κινητοποιήσεις  «εντός  ορίων»  με  χαρακτηριστικά  διαμαρτυρίας  και 
προβάλλουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο αναντίστοιχο προς τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
των  εκπαιδευτικών.  Συνειδητά  αρνήθηκαν  στο  Δ.Σ.  της  ΔΟΕ  να  καλέσουν  σε 
καταλήψεις των περιφερειών στις 11/9 και επέλεξαν να μιλήσουν για «συμβολικούς 
αποκλεισμούς». Παπαγαλίζουν ένα διεκδικητικό πλαίσιο ήττας που προσχωρεί στις 
θέσεις της κυβέρνησης και διευκολύνει την υλοποίηση της πολιτικής της. Οι ίδιες 
παρατάξεις  που  έβαλαν  πλάτη  για  να  περάσει  το  νέο   μισθολόγιο,  εμφανίζονται  να 
αγωνιούν  για  τους  νεοδιόριστους  των  570  ευρώ,  αλλά  αρνούνται  να  στηρίξουν  την 
κινητοποίηση  των  αδιόριστων  στο  Υπουργείο  Παιδείας.  Τσιμουδιά  για  τα 
παλαμάκια  με  τα  οποία  υποδέχθηκαν  τα  προγράμματα  ΕΣΠΑ  που  ανοίγουν 
διάπλατα το δρόμο στην ελαστική εργασία των νέων συναδέλφων. Ίχνος ντροπής 
για τη θέση τους για την αξιολόγηση που υποθηκεύει τη μονιμοποίηση και δένει 
χειροπόδαρα  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  καθηλώνοντάς  τους  στους  ήδη 
εξαθλιωμένους μισθούς.

Οι ανάγκες και οι  αγώνες μας θα τους ξεπεράσουν

ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΝΑ ΚΙΟΤΕΨΟΥΜΕ
ΜΕ  ΜΑΖΙΚΟΥΣ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ,  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ.  

                                     Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση 
                                      εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου
                               ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Δώστε «μόνιμη αναστολή λειτουργίας»

στα κυβερνητικά φερέφωνα και τους «αναμεταδότες» των 
αντιεκπαιδευτικών επιλογών του Υπουργείου. 
στους επαγγελματίες συνδικαλιστές των προνομίων και των 
οικονομικών απολαβών.
στους «διαχειριστές» του συστήματος που σφυρίζουν αδιάφορα 
απέναντι στην άγρια επίθεση που δεχόμαστε.

Οργανώνουμε τον αγώνα μας, 
ενισχύουμε το ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα της εκπαίδευσης  
 
για να δυναμώσει η προοπτική 
της οργάνωσης των «από κάτω», 
των μαχόμενων εκπαιδευτικών 
και των Γεν. Συνελεύσεων
για να ανοίξει ο δρόμος των 
αγώνων για τη σύγκρουση, τη 
ρήξη, την ανατροπή, τη νίκη 
ενάντια στο σχολείο της αγοράς, 
τη βάρβαρη πολιτική της 
κυβέρνησης-ΕΕ και ΔΝΤ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΣ

Αθανασοπούλου 
Γεωργία
Γκότσης Βασίλης
Δημητριάδη Χριστίνα
Κουρτέση Κατερίνα
Κωνσταντίνου Εύη
Πανάγιος Κώστας
Παππά Ιωάννα
Χαρμάνης Σπύρος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
Ντεμίρη Νατάσα

Ε.ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σκούρα Μαρία


