
 

           ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου 

           ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. 

 

21 ΝΟΕΜΒΡΗ 2013 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ 

 
O χώρος της εκπαίδευσης (και όλο το δημόσιο), μπήκε σε νέα 

περίοδο. Οι διαθεσιμότητες στη δευτεροβάθμια κι ό,τι συμβαίνει 

στην πρωτοβάθμια, δεν είναι περιστασιακά στιγμιότυπα με 

ημερομηνία λήξης. Το δημόσιο σχολείο δέχεται πρωτοφανή σε 

βιαιότητα, επίθεση, αποτέλεσμα των συμφωνιών κυβέρνησης-ΕΕ-

ΔΝΤ-κεφαλαίου για χιλιάδες διαθεσιμότητες-απολύσεις και 

αντικατάσταση της σταθερής και μόνιμης εργασίας και κάθε 

εργασιακού δικαιώματος με την ελαστική εργασία, των συμφωνιών 

για κατάργηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα βασικών 

κοινωνικών αγαθών (παιδείας, υγείας, ασφάλισης).  

   Το κεφάλαιο και όλα τα οικονομικά και πολιτικά επιτελεία του για 

να αντιμετωπίσουν την καπιταλιστική κρίση που βαθαίνει συνεχώς, 

εκτελούν εργατικά δικαιώματα και ξεπουλούν κοινωνικά αγαθά. 

.Στον προϋπολογισμό του 2014 αποφασίζονται περικοπές 1,8 δις 

ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση, οδηγώντας σε διάλυση τις 

όποιες παροχές και τα ταμεία. Τα χαράτσια αυξάνονται κατά 2 δις 

βάζοντας στο στόχαστρο σπίτια και χωράφια. Έρχεται 

απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, δουλειά τις Κυριακές στον 

ιδιωτικό τομέα, ενώ  δεκάδες χιλιάδες διαθεσιμότητες και απολύσεις 

σχεδιάζονται στο δημόσιο. Το ξεπούλημα της ενέργειας, των νερών, 

των λιμανιών, του ορυκτού πλούτου, κάθε δημόσιου αγαθού 

αποτελούν τις  «στοχευμένες παρεμβάσεις» της κυβέρνησης με 

οδηγίες της ΕΕ. 

Τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών εξαιτίας των μηδενικών διορισμών 

και της απόλυσης 10.000 αναπληρωτών, η δημιουργία πλασματικών 

υπεραριθμιών, οι αναγκαστικές μετακινήσεις στην περιφέρεια για 

την κάλυψη κενών σε άλλα ΠΥΣΠΕ., οι προσλήψεις αναπληρωτών 

ΕΣΠΑ (για πρώτη φορά σε θέσεις δασκάλων) αποκλειστικά για την 

«απαγορευμένη» θέση του εκπαιδευτικού στο ολοήμερου, οι 

προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών ΕΣΠΑ για τα τμήματα ένταξης και τα 

ειδικά σχολεία, η προετοιμασία προσλήψεων  ειδικού εκπαιδευτικού 

και βοηθητικού προσωπικού για τα ειδικά σχολεία, μέσω 

προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» του ΟΑΕΔ των 425-490 

ευρώ, η συζήτηση για μετατροπή μέρους του αναλυτικού 

προγράμματος (όπως η ευέλικτη ζώνη, η τοπική ιστορία) σε 

πιλοτικά προγράμματα ώστε να επιτρέπεται η κάλυψή τους με 

εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΣΠΑ, δείχνει τους κεντρικούς 

 

 

 



σχεδιασμούς του υπουργείου. 

 

   Η εκπαίδευση μπαίνει στο στόχαστρο για να μετατραπεί η νεολαία σε εργατική δύναμη των 200 

ευρώ, με καταρτίσεις μιας χρήσης, αμόρφωτη, ανασφάλιστη, απλήρωτη, χωρίς δικαιώματα, 

ανταγωνιστής των γονιών της και εύκολο θύμα στους εργοδοτικούς εκβιασμούς. 

   Παράλληλα επιδιώκεται και στην εκπαίδευση ό,τι φιλοδοξεί να χαρακτηρίσει όλο το δημόσιο: 

«μικρότερο» και «φτηνό» για τις κοινωνικές υπηρεσίες μέσα από απολύσεις, κλείσιμο και 

κατάργηση υπηρεσιών, ιδιωτικοποιήσεις και μεταφορά κόστους στο λαό και από την άλλη 

«μεγαλύτερο» και «ακριβό» όταν πρόκειται  για τις ανάγκες του κεφαλαίου, αλλά και της 

καταστολής και χειραγώγησης (φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις, μαζικές προσλήψεις στην 

αστυνομία). 

   Στο σχολείο της αγοράς αντιστοιχεί ο φτηνός εκπαιδευτικός. Γι’ αυτό μπαίνουν στο στόχαστρο τα 

δικαιώματά του: η μόνιμη και σταθερή εργασία, η παιδαγωγική ελευθερία, τα εργασιακά 

δικαιώματα, ο μισθός και η ασφάλιση.  

   Ο πόλεμος ενάντια στην εκπαίδευση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση δεν είναι παρά κομμάτι της 

γενικευμένης επίθεσης ενάντια στα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού που κυβέρνηση-ΕΕ- ΔΝΤ 

υλοποιούν. 

 

Η απάντηση στη σημερινή επίθεση είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ρήξης και ανατροπής 

πολιτικών και κυβερνήσεων που συνηγορούν στα σχέδια κυβέρνησης ΕΕ και ΔΝΤ. Ο 

συντονισμός συλλόγων και επιτροπών αγώνα μπορεί να βοηθήσει στην παραπάνω 

κατεύθυνση.  

 

   Απέναντι  σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση, των παγκοσμίων αλλά και  των ντόπιων μηχανισμών 

του κεφαλαίου οι ηγεσίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων  επιλέγουν τη διατήρηση  ενός 

ανώδυνου κινήματος που θα εκτονώνει την αγανάκτηση και την οργή των εργαζομένων  σε 

κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και φάλτσες αποσπασματικές απεργίες . 

   Έτσι τα συνδικαλιστικά τους παραρτήματα αποφεύγουν ή αναβάλουν επιμελώς και μονίμως 

έναν σχεδιασμό δυναμικής και αποφασιστικής αντιπαράθεσης του κινήματος για τη ρήξη και την 

ανατροπή της εφαρμοζόμενης πολιτικής για λόγους που αφορούν τη δική τους πολιτική επιβίωση 

και όχι του κινήματος όπως ισχυρίζονται. 

   Εκμεταλλεύονται στην επιχειρηματολογία τους την απογοήτευση, τη χαμηλή συμμετοχή, την 

ηττοπάθεια και άλλα  αρνητικά χαρακτηριστικά που για χρόνια καλλιέργησαν και καλλιεργούν στο 

κίνημα, με διάφορους τρόπους, για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους ενώ γνωρίζουν ότι με αυτές 

τις ισχυροποιούν .   

 

Για το εργατικό κίνημα αποτελεί  πρώτη προτεραιότητα η απεμπλοκή από τέτοιες 

στρατηγικές προστασίας και αναβολής . 

 

   Ο σταθερός του προσανατολισμός στην ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, και η 

αποφασιστικότητά του σε περιεχόμενο και μορφές πάλης που προκαλούν ρήγματα τόσο στην 

επιχειρούμενη ολοκλήρωση όσο και στην παθητική συνείδηση του σημερινού εργαζόμενου (και όχι 

να προσαρμόζονται σε αυτή και στην τσέπη του) αποτελούν προϋποθέσεις ενδυνάμωσης και 

αποτελεσματικότητας  

 

   Με την συμμετοχή μας στους αγώνες που έρχονται , με την ισχυροποίηση του ανεξάρτητου 

ταξικού συνδικαλισμού επιδιώκουμε  να υψώσουμε τείχος μπροστά στην αντιλαϊκή πολιτική 

με όποιο τρόπο και από όποιους κι αν εφαρμόζεται. 

 

 


