
 

 

 

 

 

Η  μεγάλη συμμετοχή στις απεργίες και η μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια 

και στις συγκεντρώσεις δείχνουν το δρόμο για συνέχιση του αγώνα για την 

ανατροπή. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Η άγρια δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, ενορχηστρωμένη από τα ακροδεξιά 

κέντρα και τη νεοναζιστική Χρυσή Αυγή είναι άμεσο χτύπημα κατά της δημοκρατίας και του 

αγώνα των εργαζομένων ενάντια στα μνημόνια και το φασισμό. Με μαζικούς κοινωνικούς 

αγώνες να απομονώσουμε τους φασίστες στη συνείδηση του λαού. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες μια γενικευμένη επίθεση στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, με απερίγραπτες επιπτώσεις  τόσο στο Δημόσιο Σχολείο, τους μαθητές, στους 

γονείς όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τα Ολοήμερα σχολεία διαλύονται καθώς 

καταργείται  η πιο ουσιαστική λειτουργία που ήταν η προετοιμασία για την επόμενη ημέρα 

αφού θα λειτουργούν πλέον χωρίς δασκάλους και θα προσφέρουν απλή φύλαξη από τις 

διάφορες ειδικότητες που θα είναι διαθέσιμες. Η απαξίωση του Ολοήμερου θα οδηγήσει πολλά 

τμήματα στο κλείσιμο γιατί δεν θα καλύπτουν τις ανάγκες και δεν θα είναι ελκυστικά. 

Παράλληλα αναστέλλουν τη λειτουργία υποστηρικτικών δομών για μαθητές με μαθησιακά 

προβλήματα αφού οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εντέλλονται να καλύψουν κενά στο 

κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. 

 Αιτία όλων αυτών, η δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στην τρόικα στα πλαίσια των 

μνημονίων, για προσλήψεις μόνο 2.000 αναπληρωτών. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η 

δημιουργία μεγάλου αριθμού υπεράριθμων δασκάλων που στη συνέχεια θα μετακινηθούν 

υποχρεωτικά να καλύψουν κενά σε σχολεία όλης της χώρας. 

 Γίνεται φανερό πλέον και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πως εύκολα η κυβέρνηση 

καταργώντας δομές και λειτουργίες, μπορεί να δημιουργήσει πλεονάζον προσωπικό. Κι αυτό 

προς το παρόν σημαίνει υποχρεωτικές μετακινήσεις και κινητικότητα, στη συνέχεια με τον ίδιο 

τρόπο μπορεί να μετατραπεί σε μια δεξαμενή για διαθεσιμότητες-απολύσεις, ώστε να 

συμπληρωθεί ο αριθμός των επιπλέον 12.500 διαθεσιμοτήτων ως το τέλος του έτους, όπως 

προβλέπει η δέσμευση απέναντι στην τρόικα. 

Η μαζική συμμετοχή των καθηγητών στην  απεργία διάρκειας, η μεγάλη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο  στη 48ωρη 

απεργία της ΑΔΕΔΥ, αλλά και οι μεγάλες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια  που 

πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες δείχνουν το δρόμο που οφείλει να ακολουθήσει 

το συνδικαλιστικό κίνημα στη συνέχεια. 

Το γεγονός ότι οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις των προηγούμενων 

ετών δεν κατάφεραν να έχουν αποτέλεσμα και να  σταματήσουν τις μνημονιακές πολιτικές 

είχαν σπείρει την ηττοπάθεια στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Μια κοινωνία που δέχεται 

ανελέητα σφυροκοπήματα τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις που ακολουθούν τις 

σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η συσσωρευμένη οργή για τη βίαιη φτωχοποίηση που 



υπέστη την τελευταία τριετία, η νέα ολομέτωπη επίθεση από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά 

Βενιζέλου, τα διαφαινόμενα δημοσιονομικά αδιέξοδα και ελλείμματα που οδηγούν με 

μαθηματική ακρίβεια σε νέα μέτρα και θα την οδηγήσουν σε περαιτέρω εξαθλίωση της  έδωσαν 

τη δύναμη να βγει για άλλη μια φορά δρόμους και να σπάσει το φόβο και την ηττοπάθεια και 

να φωνάξει  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. 

Οι εργαζόμενοι έχουν πειστεί πλέον πως για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών 

δεν φτάνουν μοναχικοί, κλαδικοί αγώνες και μορφές που βοηθούν στην εκτόνωση 

προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών. 

Η εκρηκτικότητα των προβλημάτων, αλλά κυρίως το αίτημα της ανατροπής αυτής της 

πολιτικής, απαιτούν το συντονισμό των εργαζομένων  με άλλα στρώματα της κοινωνίας που 

πλήττονται, με στόχο τη δημιουργία ενός πλατιού μετώπου ανατροπής, που θα δώσει ελπίδα 

και δύναμη στον αγώνα και θα φέρει αποτελέσματα. 

Κι αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν τα κυρίαρχα  στις κινητοποιήσεις των τελευταίων 

ημερών. Οι καθηγητές δεν ήτα μόνοι. Είχαν τους γονείς, τους μαθητές, τους φοιτητές. Είχαν 

τους δασκάλους και πολλούς άλλους εργαζόμενους. Η προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής 

γνώμης από την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ έπεσε στο κοινό μπροστά στην ορμή και δύναμη του 

αγώνα. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν ήταν μόνοι. Είχαν μαζί τους ολόκληρη την κοινωνία που 

βιώνει στο πετσί της τα αποτελέσματα των πολιτικών του μνημονίου αλλά και αντιλαμβάνεται 

πως η επίθεση δεν αφορά μόνο τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσίων Υπαλλήλων  αλλά 

στοχεύουν  στην κατάργηση του Δημόσιου σχολείου, της Δημόσιας υγείας, των υπηρεσιών 

πρόνοιας, τα στοιχειώδη  για ένα κοινωνικό κράτος που με αγώνες είχε κατακτήσει η εργατική 

τάξη. Ομοσπονδίες και εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα, παρέκαμψαν τη συνειδητή ακινησία 

της πλειοψηφίας της συνδικαλιστικής τους ηγεσίας  και συμπορεύτηκαν με τους απεργούς και 

διαδηλωτές. 

Οι σάλπιγγες  του αγώνα ήχησαν! Τα ποτάμια λαού που ξεχύθηκαν στους 

δρόμους και στις πλατείες όλης της  χώρας μας καλούν και μας δείχνουν το χρέος 

μας. Από αυτό τον αγώνα δεν μπορεί να λείψει κανείς. Είναι χρέος μας απέναντι 

στους αγώνες και στις κατακτήσεις της εργατικής  τάξης, στην υπεράσπιση των 

δημόσιων κοινωνικών αγαθών που αποτελούν δικαιώματα και σωσίβιο  για τα 

φτωχότερα λαϊκά στρώματα, στους απολυμένους και σε όσους είναι στη 

διαθεσιμότητα συναδέλφους, στα 2 εκατομμύρια ανέργους  και στη νέα γενιά, στο 

δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρεπή διαβίωση, στην ίδια τη δημοκρατία και δεν 

μπορούμε να το αρνηθούμε. 

Συνεχίζουμε…… 

Στις 19 Σεπτέμβρη παίρνουμε μαζικά μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και 

αποφασίζουμε συμπόρευση με την ΟΛΜΕ και όλους τους άλλους κλάδους που 

κινητοποιούνται την επόμενη εβδομάδα. Προχωρούμε σε αγώνα διάρκειας, με 

πενθήμερη απεργία από Δευτέρα  23/9. Ο αγώνας γίνεται υπόθεση όλων των 

συναδέλφων και οι Γενικές Συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν την Παρασκευή  27/9  

επανεκτιμούν και αποφασίζουν την περαιτέρω κλιμάκωση. 

 

Διευρύνουμε μέτωπο της σύγκρουσης. Ανατρέπουμε τις μνημονιακές 

πολιτικές της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και της τρόικας. 

Μπορούμε να νικήσουμε. 
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