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 ΓΔΘέιεη 
ΝΑ ΚΑΝΔΗ ΟΤΣΔ ΒΖΜΑ ΠΗΩ ΣΖΝ 

ΑΝΣΔΡΓΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΑΗΚΖ ΔΠΗΘΔΖ
Καηαθέξακε λα θξαηήζνπκε 

ηελ Διιάδα όξζηα ζηηο πην 

δύζθνιεο ζπλζήθεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηώλ είπε ν Γ. 

Παπαλδξένπ ζηε Θεζ/λίθε. 

Θαπκάζηε πψο θξαηηέηαη ε 

Διιάδα φξζηα: Ζ βηνκεραληθή 

παξαγσγή ηνλ Ηνχιην κεηψζεθε 

θαηά 8,6% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν 

επηάκελν δε Ηαλνπαξίνπ - 

Ηνπιίνπ ν δείθηεο κεηψζεθε 

θαηά 6,3% φηαλ ην αληίζηνηρν 

πεξπζηλφ δηάζηεκα κεηψζεθε 

πάιη θαηά 10,3%. Σν 15% ζηελ 

Αζήλα θαη ην 10% ζηε 

Θεζζαινλίθε ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ έρνπλ βάιεη 

ινπθέην, ελψ ην ΑΔΠ ην 

δεχηεξν ηξίκελν κεηψζεθε 

θαηά 3,7%, κε ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ λα ζέξλνπλ ην 

ρνξφ ηεο χθεζεο  κεησκέλεο θαηά 18,6% ζε ζρέζε κε πέξπζη. Μηα κείσζε 

πνπ πξννησλίδεηαη ηηο ρεηξφηεξεο εμειίμεηο γηα ηελ απαζρφιεζε φηαλ ην 

πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο έρεη θηάζεη ζηα νπξάληα. ΜΑ ΓΟΤΛΔΤΟΤΝ 

αλεξπζξίαζηα. Γελ είλαη ε πξψηε θνξά. Ορπξσκέλνη ζηε Θεζζαινλίθε πίζσ 

απφ ηα θάγθεια θαη ηηο ζηξαηηέο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο λα ηνπο 

ππεξαζπίδνληαη απφ ηνλ ερζξφ ιαφ αηζζάλνληαη αζθαιείο γηα ηελ ψξα θαη  

καο πεξηγεινχλ θαηάκνπηξα. Έλα εξγαηηθό θίλεκα πνπ ζηηο ζεκαίεο ηνπ ζα 

πξνβάιεη έλα βαζηθό πξόγξακκα δηεθδηθήζεσλ  κε πξώην κέηξν ηε ζηάζε 

πιεξσκώλ ζηνπο ηνθνγιύθνπο, αγώλεο κε παλεξγαηηθά πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γεληθεπκέλε εξγαζηαθή-πνιηηηθή αλππαθνή γηα λα 

θύγνπλ θινηζεδόλ νη δνζίινγνη πξέπεη λα είλαη  ην κέιεκα θάζε 

εξγαδόκελνπ ηνύην ην καύξν θζηλόπσξν. Γηα λα έξζεη ζηελ θαξδηά ηνπ 

ρεηκώλα κηα εξγαηηθή-ιατθή άλνημε.  

Ζ ΑΝΝΟΤΛΑ  

ΚΑΗ  ΟΗ 

ΚΑΑΝΓΡΔ 

«Οη "Καζζάλδξεο" έθαλαλ 

πξνζζαθαηξέζεηο θαη έβγαδαλ 

ην ζπκπέξαζκα φηη ζα ιείπνπλ 

20.000 εθπαηδεπηηθνί. Καη ζα 

ήηαλ έηζη ε θαηάζηαζε, αλ 

αθήλακε ηα πξάγκαηα ζηνλ 

"απηφκαην πηιφην".  

   Πφζν ςέκα θαη ππνθξηζία 

θξχβνληαη πίζσ απφ κηα 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ πνπ εθηφο απφ 

ππεξθίαιε είλαη θαη αδαήο. 

Ρσηάκε: Πφζνη, απφ πνχ θαη 

πνηνη εθπαηδεπηηθνί γχξηζαλ 

ζην ζρνιείν; Δίλαη ή δελ είλαη 

αιήζεηα φηη δελ μεπεξλάλε ηνπο 

700 φηαλ κηινχζαηε φηη κε 

απηνχο ζα θαζαξίζεηε; Πσο ζα 

μεθηλνχζε ε ρξνληά κε -50% 

πξνζιήςεηο κνλίκσλ, -70% 

αλαπιεξσηψλ θαη θαζφινπ 

σξνκηζζίσλ φηαλ φινη ήμεξαλ 

γηα ην θχκα θπγήο ιφγν ηεο 

θαξκαληφιαο-αζθαιηζηηθνχ; 

Αλ δελ εγθξίλνληαλ ηελ χζηαηε 

ζηηγκή πηζηψζεηο(πάιη ιίγεο) 

15.500 αλαπιεξσηψλ θαη 7.500 

σξνκηζζίσλ ζε πνηα ζρνιεία 

ζα θάλαηε εγθαίληα; Σν ζξάζνο 

έρεη θαη ηα όξηα ηνπ…

ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ 

        ΚΗΝΖΖ 
   ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ 
 ΤΛΛΟΓΟΤ  ΤΠΑΗΘΡΟΤ 

        ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
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  Ζ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΗ Ζ... ΟΤΡΑ!  

Σνπ Υξήζηνπ Κάηζηθα Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη 

εμέθξαζαλ, επζχο εμαξρήο, ηελ απνξία ηνπο, φηαλ ην 

ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

απνγξάςεη ηνπο δεµνζίνπο ππαιιήινπο. Σν βαζηθφ 

εξψηεµα εζηηάζηεθε ζην γηαηί ε θαηαγξαθή δελ γίλνληαλ 

µε ηα ζηνηρεία πνπ ήδε δηέζεηαλ νη δηεπζχλζεηο 

πξνζσπηθνχ ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ 

Γεµνζίνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

Όπνηνο έρεη ζηνηρεηψδε εµπεηξία απφ ηνπο µάγηζηξνπο ηεο 

επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο µπνξεί λα δηαθξίλεη δηα γπµλνχ 

νθζαιµνχ ηηο αζέαηεο ζθνπηµφηεηεο: Ζ φιε δηαδηθαζία, 

µε ηε βνήζεηα ησλ ανηδψλ ηεο ζπλαίλεζεο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ µαο γθνπβεξλάλησλ, εξρφηαλ λα 

πξηµνδνηήζεη, λα ζηεξεψζεη θαη λα λνµηµνπνηήζεη έλαλ 

απφ ηνπο βνιηθφηεξνπο ζηξαηεπµέλνπο µχζνπο γηα ην 

«δηνγθσµέλν ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο µε ηνπο άπεηξνπο, 

πξνλνµηνχρνπο θαη βαξηεζηεµέλνπο δεµνζίνπο 

ππαιιήινπο», ν αξηζµφο ησλ νπνίσλ «ζρεηίδεηαη αθελφο 

µε ηα δεµνζηνλνµηθά ειιείµµαηα αθεηέξνπ µε ηηο 

αλαρξνληζηηθέο αγθπιψζεηο ηεο θξαηηθήο µεραλήο». ηε 

ζπλείδεζε ηεο θνηλήο γλψµεο νη δεµφζηνη ππάιιεινη 

παξνπζηάζηεθαλ γηα µηα αθφµε θνξά, µε αξηζηνηερληθφ 

ηξφπν, ζαλ ην «βαξίδη ζηα πφδηα µηαο θνηλσλίαο θαη µηαο 

νηθνλνµίαο πνπ ζέιεη λα πξνρσξήζεη θαη δελ µπνξεί».  

 

Πξηλ απφ θάζε επίζεζε νη γλσζηνί δηαθνζµεηέο ηεο 

πξφζνςεο πηάλνπλ ηα ζηαζίδηα ησλ media θαη ιηπαίλνπλ 

ην έδαθνο γηα λα θεξδεζεί ν «αγψλαο» απφ ηα 

απνδπηήξηα. Οη ηξνβαδνχξνη ηεο αγνξάο έρνπλ γίλεη νη 

θαιχηεξνη λνλνί ηεο πην δηεζηξαµµέλεο δηαζηξέβισζεο 

ησλ ιέμεσλ, ησλ ελλνηψλ, ηεο γιψζζαο. Ζ απφιπζε 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιέμε εμπγίαλζε ή εμνξζνινγηζµφο, 

ε ηδησηηθνπνίεζε θαιχπηεηαη πίζσ απφ ηε ιέμε 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ. πνπδαίεο, θσηεηλέο, 

ειπηδνθφξεο ιέμεηο ρξεζηµνπνηνχληαη σο παξαπιαλεηηθφο 

επίδεζµνο µηαο πνιηηηθήο πνπ ηζνπεδψλεη θαηαθηήζεηο 

θαη δηθαηψµαηα. ηφρνο ε ζπθνθάληεζε ηνπ αληηπάινπ, ε 

απνµφλσζή ηνπ απφ ζχµµαρεο δπλάµεηο, ζε ηέηνην βαζµφ 

πνπ ην ζχµα λα απνδερζεί ηε ζπζία ζα λα είλαη ζέιεµα 

Θενχ. Δίλαη θαλεξφ: Ζ ζπδήηεζε γηα ην µέγεζνο ηνπ 
δεµνζίνπ ηνµέα θαη γηα ηελ έθηαζε ηεο απαζρφιεζεο ζ�  

απηφλ µε ηνπο φξνπο πνπ γίλεηαη, είλαη πξνθαλέο φηη 

ιεηηνπξγεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο λνµηµνπνίεζεο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ηεο απφζπξζεο ηνπ θξάηνπο απφ 

δξαζηεξηφηεηεο ππέξ ησλ ηδησηψλ.  

 

Πξέπεη λα είµαζηε μεθάζαξνη: Ζ απνγξαθή ησλ δεµνζίσλ 

ππαιιήισλ δελ απνηειεί παξά ηµήµα µηαο νξγαλσµέλεο 

επηρείξεζεο ζε επίπεδν Δ.Δ. ε νπνία µνληάξεηαη εδψ θαη 

αξθεηφ θαηξφ θαη µε ηελ επθαηξία ηεο θξίζεο 

επηηαρχλζεθε ε πξνζπάζεηα πινπνίεζήο ηεο.  

Αλαθεξφµαζηε, βεβαίσο, ζηε λέα επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020», πνπ πεξηιαµβάλεη ζην µελνχ ηεο σο 

«πξφγεπµα» ηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ πµθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη ηελ «νηθνλνµηθή δηαθπβέξλεζε», 

ζέµαηα πνπ βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ησλ ζπλνµηιηψλ ζηε 

χλνδν Κνξπθήο ηεο Δ.Δ. ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 17-18 

Ηνπλίνπ ηνπ 2010.  

 

ε πξψην επίπεδν ην λέν µνληέιν νηθνλνµηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο επξσδψλεο ζεµαίλεη µεγαιχηεξν 

έιεγρν ησλ δεµνζηνλνµηθψλ θαη ησλ νηθνλνµηθψλ 

πνιηηηθψλ θάζε ρψξαο - µέινπο απφ ηηο Βξπμέιιεο. ηα 

πιαίζηα απηά ζπµθσλήζεθαλ ζπγθεθξηµέλεο πξνηάζεηο, 

φπσο ε εθ ησλ πξνηέξσλ � θάζε άλνημε, αξρήο γελνµέλεο 

απφ ην 2011 � αμηνιφγεζε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ησλ 

ζρεδίσλ πξνυπνινγηζµψλ ησλ θξαηψλ - µειψλ πξηλ 

θαηαηεζνχλ θαη εγθξηζνχλ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα. 

ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο ηδέαο γηα «νηθνλνµηθή 

δηαθπβέξλεζε» ηεο Δ.Δ. πξνσζνχληαη θαηεπζχλζεηο γηα 

ηνλ νξηζµφ ελφο πιαθφλ, πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην αλψηαην 

φξην ησλ ππαιιήισλ (νη αµνηβέο ησλ νπνίσλ 

ρξεµαηνδνηνχληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζµφ) σο πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζµνχ ή ηνπ ελεξγνχ πιεζπζµνχ ή αιιηψο γηα 

ηνλ νξηζµφ ελφο πιαθφλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζµνχ 

ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηε µηζζνδνζία ησλ δεµνζίσλ 

ππαιιήισλ. χµθσλα µε ηηο επηηαγέο ησλ Βξπμειιψλ, ην 

επφµελν ρξνληθφ δηάζηεµα ε θπβέξλεζε πξέπεη λα 

παξνπζηάζεη έλαλ θαηλνχξγην θξαηηθφ µεραληζµφ, 

νπσζδήπνηε, εθηφο ησλ άιισλ, πην θζελφ. Σν φρεµα ηνπ 

λένπ ςαιηδίζµαηνο ησλ µηζζψλ ζα είλαη ην ιεγφµελν λέν 

µηζζνιφγην ηνπ νπνίνπ ν θεληξηθφο άμνλαο είλαη ε 

«εμίζσζε ησλ µηζζψλ πξνο ηα θάησ».  

Σν µηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ Γεµνζίνπ ην 2009, πξηλ απφ 

ηελ εθαξµνγή ηνπ πξνγξάµµαηνο ζηαζεξφηεηαο, ήηαλ 

12,5 δηζ. επξψ, απφ ηα νπνία πεξίπνπ 5 δηζ. επξψ 

αθνξνχζαλ επηδφµαηα. Με ην πάγσµα ησλ µηζζψλ θαη ηε 

µείσζε δψξσλ θαη επηδνµάησλ, πξνβιέπεηαη µείσζε ηεο 

µηζζνινγηθήο δαπάλεο θαηά 1,1 δηζ. επξψ ην 2010. Ζ 

ζπλνιηθή µείσζε µέρξη θαη ην 2013 πξνυπνινγίδεηαη ζε 

2,7 δηζ. επξψ (µείνλ 500 εθαη. επξψ ην 2011, µείνλ 600 

εθαη. επξψ ην 2012 θαη µείνλ 500 εθαη. επξψ ην 2013). 

Παξάιιεια ε θεληξηθή γξαµµή, πέξα απφ ηηο µεηαηάμεηο 

πξνζσπηθνχ, είλαη ε µείσζε ησλ δεµνζίσλ ππαιιήισλ 

αθελφο µέζσ ηεο δξαζηηθήο µείσζεο ησλ πξνζιήςεσλ 

αθεηέξνπ µέζσ ηεο δξνµνιφγεζεο λέσλ θαη εθηεηαµέλσλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ππεξεζηψλ θαη εθρψξεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζε ηδηψηεο. Σν όρεµα ηνπ λένπ 

ςαιηδίζµαηνο ησλ µηζζώλ ζα είλαη ην λέν µηζζνιόγην, 

ηνπ νπνίνπ ν θεληξηθόο άμνλαο είλαη ε «εμίζσζε µηζζώλ 

πξνο ηα θάησ»  



Α΄ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  
Γειηίν ηύπνπ 

ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΟΝΗΩΝ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΝΑΚΛΖΖ ΤΜΠΣΤΞΔΩΝ 

Απφ ηηο αξρέο επηέκβξε, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη 

ζε πξνεγνχκελε αλαθνίλσζή καο, απνθαζίζηεθαλ 15 

ζπκπηύμεηο ηκεκάηωλ ζην 6
ν
 Γξαθείν κε 

αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα εθαηνληάδεο 

καζεηέο/ηξηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ο ύιινγόο 

καο, αληηδξώληαο άκεζα, πξνρώξεζε, ζε ζπληνληζκό 

κε ην θίλεκα ηωλ γνλέωλ, ζε παξάζηαζε 

δηακαξηπξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ ΠΤΠΔ Α΄ Αζελώλ ηελ Σξίηε 7 επηέκβξε. 

 
Ζ αληαπφθξηζε ήηαλ άκεζε θαη καδηθή. Γύξω ζηνπο 

100 εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην ΠΤΠΔ. Απαηηήζακε 

λα αλαθιεζνύλ άκεζα νη ζπκπηύμεηο ηκεκάηωλ θαη 

νη πεξηνξηζκνί πνπ νδεγνύλ ζε θαηάξγεζε 

ηκεκάηωλ έληαμεο. Πξνβάιιακε απνθαζηζηηθά ηελ 

άπνςε φηη ην ΠΤΠΔ δελ πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

ηνπνζεηήζεηο πξηλ απνθαζηζηεί ε αλάθιεζε ησλ 

ζπκπηχμεσλ. Γηαθνξεηηθά απηφ ζα ζήκαηλε ηελ 

παγίσζε ησλ ζπκπηχμεσλ γηα φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. 

Ζ πνιχσξε παξνπζία θαη ε αγσληζηηθή ζηάζε δεθάδσλ 

γνληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε παξέκβαζε ηνπ Α΄ 

πιιφγνπ Αζελψλ Π.Δ., ηνπ πιιφγνπ Π.Δ. Βχξσλα 

Καηζαξηαλήο Παγθξαηίνπ «Ρφδα Ηκβξηψηε», ηεο 

Έλσζεο Γνλέσλ Εσγξάθνπ, ηεο Έλσζεο Γνλέσλ 

Καηζαξηαλήο, ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ. Παληειίδε θαη Γξηκάια θαη ε ζζελαξή 

ζηάζε φηη ν αγηαζκφο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλ δελ 

αλαθιεζνχλ νη ζπκπηχμεηο είραλ θαηαιπηηθή ζεκαζία.  

Ζ ζπλεδξίαζε ηνπ ΠΤΠΔ αλαβιήζεθε θάησ απφ ηελ 

πίεζε ησλ γεγνλφησλ. Μεξηθέο ψξεο αξγφηεξα, ιάβακε 

ηε δέζκεπζε από ην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Α΄ 

Γ/λζεο Αζελώλ, όηη αλαθαινύληαη όιεο νη 

ζπκπηύμεηο ζην 6
ν
 Γξαθείν Π.Δ. !  

 

Θεωξνύκε όηη ην ζεηηθό απηό γεγνλόο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο άκεζεο αληίδξαζεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο. Οη 

ελσηηθνί, καδηθνί, απνθαζηζηηθνί αγψλεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ απνηειέζκαηα. Ζ θνηλή, κεησπηθή δξάζε φισλ 

ησλ αγσληζηηθψλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, 

πνιιαπιαζηάδεη ηε δπλακηθή καο. Γίπια – δίπια, 

δάζθαινη θαη γνλείο έδωζαλ απηή ηε κάρε 

δεκηνπξγώληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα κηα θνηλωληθή 

ζπκκαρία πνπ πξέπεη λα έρεη ζπλέρεηα γηαηί κπνξεί 

λα αλαραηηίζεη ην θύκα ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη λα αλνίμεη λέεο πξννπηηθέο ζην θίλεκα 

ηεο παηδείαο. Ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή, ε παξνπζία ησλ 

εξγαδφκελσλ γνληψλ πνπ κε ηα ξνχρα ηεο δνπιεηάο 

ηνπο ζηάζεθαλ ζην πιεπξφ καο πξηλ πάλε γηα ην 

κεξνθάκκαην. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ζπλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο θαη 

θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε εγξήγνξζε θαη 

καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. Να 

ππεξαζπίζνπκε ηα ζρνιεία καο θαη ηα κνξθωηηθά 

δηθαηώκαηα ηωλ καζεηώλ καο ελάληηα ζην κλεκόλην 

θαη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηωλ πεξηθνπώλ. 
Γηεθδηθνχκε θακηά ζχκπηπμε λα κελ πξνρσξήζεη ζε 

φιε ηελ Α΄ Γ/λζε Αζελψλ, λα αλαθιεζνύλ νη λέεο 

ζπκπηύμεηο πνπ αλαθνηλώλνληαη ζην 3
ν
 Γξαθείν 

Π.Δ. (8
ν
 – 106

ν
 Αζελώλ), θαλέλα ηκήκα έληαμεο λα 

κελ θιείζεη, λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

ψζηε λα ζηειερσζνχλ ηα ζρνιεία έγθαηξα κε 

πξνζσπηθφ, ηα λέα ηκήκαηα ηεο Α΄ ηάμεο λα κελ είλαη 

πιεζσξηθά, ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ αηηήκαηνο φινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηκήκαηα κε 20 καζεηέο. 

Καινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, φπνπ ππάξρνπλ 

πιεζσξηθά ηκήκαηα, κε κεγάια πνζνζηά αιινδαπψλ, 

κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα 

ην χιινγν ψζηε απφ θνηλνχ λα δηεθδηθνχκε λα 

ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα (ρσξηζκφο ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα, ίδξπζε ηκεκάησλ έληαμεο, ππνδνρήο θιπ.) 

Γάζθαινη – γνλείο θνηλή πνξεία  

παιεύνπλ γηα δεκόζηα θαη δωξεάλ παηδεία 

 

πλάδειθε αλαπιεξσηή, 

ζπλαδέιθηζζα αλαπιεξώηξηα, 
Ενχκε απηή ηελ  πεξίνδν ηελ πην βάξβαξε θαη απξνθάιππηε 

επίζεζε ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζε 

πιήξε ηαχηηζε κε ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ θαη ηελ πιήξε ζηήξημε ηνπ 

ΛΑΟ, ηεο ΝΓ θαη ησλ ΜΜΔ πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ φηη δελ 

ππάξρεη άιινο δξφκνο απφ ηελ θαξαηφκεζε θάζε εξγαηηθνχ 

δηθαηψκαηνο θαη ηελ εμαζιίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην φλνκα ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο θαη ηεο «ζσηεξίαο ηεο παηξίδαο».  

 

Με ζεκαία ην Μλεκφλην εμαπνιχνπλ ηελ ίδηα ζθιεξή επίζεζε  

θαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη βάδνπλ πξψηα ζην ζηφραζηξν 

ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, ΔΔΝΑ. 

Θέινπλ λα πάξνπλ πίζσ φηη θαηέθηεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί κε ηνπο 

αγψλεο ηνπο: Σε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά ζηελ εθπαίδεπζε. 

Γηνξίζηεθαλ θέηνο 2.850 εθπαηδεπηηθνί, ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ, ηε ζηηγκή πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ 11.500 

 



 εμαηηίαο ηελ αληηαζθαιηζηηθήο επίζεζεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ γηγαληψλεη ηελ ειαζηηθή εξγαζία ζηελ 

εθπαίδεπζε ζε βάξνο ηεο κφληκεο. Διαζηηθνπνηεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ειαζηηθή εξγαζία  

Δηζάγεη ην ζεζκφ ηνπ «αλαπιεξσηή κεησκέλνπ σξαξίνπ» θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επεθηείλεη ηελ σξνκηζζία κε άιιε κνξθή θαη ζε 

εηδηθφηεηεο πνπ δελ ππήξρε (δάζθαινπο θαη λεπηαγσγνχο). 

Γηεπξχλεη ηελ θιαζζηθή σξνκηζζία (αλαθνίλσζε 10.800 

πηζηψζεηο) κε ρεηξφηεξνπο φξνπο εμαζιίσζεο θαζψο νη  

σξνκίζζηνη ζα πξνζιακβάλνληαη γηα κέρξη 4 ψξεο ηελ εβδνκάδα 

θαη κε 130 επξψ ην κήλα!!! 

 Πεξηνξίδεη ζπλνιηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε         

     ππνβαζκίδνληαο ηε δξακαηηθά    . 

Τπνλνκεχεη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ ζηε κφξθσζε κε  ηελ 

επηρείξεζε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ζε 

πάλσ απφ 25, κε ηηο ζπκπηχμεηο θαη ζπγρσλεχζεηο ηκεκάησλ θαη 

θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ (νιηγνζέζησλ) θαζψο θαη ηελ επηδίσμε 

αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ππεξσξίεο θαη 

ειαζηηθφ σξάξην.  

 
 Βάδεη ζε ακθηζβήηεζε αθφκα θαη ην δηνξηζκφ ησλ δηνξηζηέσλ ηνπ 

2010– πξηλ απφ ηηο πεξηθνπέο –φηαλ ζε κεξηθέο εηδηθφηεηεο νη 

δηνξηζκνί ήηαλ ιηγφηεξνη απφ ην 20% ησλ δηνξηζηέσλ 

(εθπαηδεπηηθνχο αγγιηθήο θαη γαιιηθήο γιψζζαο, γπκλαζηέο θιπ) 

θαη είλαη απίζαλν λα απμεζνχλ ζεακαηηθά ηελ επφκελε ρξνληά. Σα 

πεξί αχμεζεο ησλ δηνξηζκψλ ιφγσ π.ρ. θαη ησλ 800 ζρνιείσλ κε 

αλακνξθσκέλν πξφγξακκα απνδείρηεθαλ παξακχζηα.  Θέιεη λα 

θαηαδηθάζεη ΟΛΟΤ ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο ζηελ ΟΜΖΡΗΑ, ηελ 

ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΑΝΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ηε ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΠΔΡΗΠΛΑΝΖΖ  

 

 Δπηδηψθνπλ λα αιιάμνπλ ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην 

ζρνιείνην ζρνιείν ηεο αγνξάο ν εθπαηδεπηηθφο, εθηφο απφ 

θηελφο θαη ππνηαθηηθφο, πξέπεη λα δηδάζθεη ηηο «αμίεο» ηεο θαη λα 

ιεηηνπξγεί κε ηηο αξρέο ηεο. Να δηδάζθεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε θαη λα είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηελ αλεχξεζε πφξσλ θαη κέζσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο. Να είλαη ν κεζάδσλ πνπ ζα δεηά 

ηελ επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ – απφ 

ην ραξηί γηα ην θσηνηππηθφ κέρξη ηηο επηζθεπέο θαη ην πεηξέιαην. 

Να απνδερηεί ηελ κεηαθνξά ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηνπο Γήκνπο, κε ηνλ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ! 

Να ιεηηνπξγεί κε ηελ αληαγσληζηηθή θαηεγνξηνπνηεηηθή ινγηθή 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, λα βάδεη πάλσ απ’ φια ηελ χιε αληί λα 

εμαζθαιίζεη ΟΛΟΗ νη καζεηέο ηνπ, ρσξίο απνθιεηζκνχο,  λα 

αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο λφκνπο 

θίλεζεο ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο.   

    Πξνεηνηκάδνπλ ην Νέν Μηζζνιφγην θαη ηνλ νξηζηηθφ δηαρσξηζκφ        

  λέσλ θαη παιηψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Όπσο πξνβιέπεη ην Μλεκφλην, πξέπεη λα εθαξκνζηεί απφ ηελ 

1/1/2011, κε λέα δξαζηηθή πεξηθνπή κηζζψλ (επίδνκα 

εμσδηδαθηηθήο απαζρφιεζεο – 350 επξψ, φηη απέκεηλε απφ ην 

δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 500 επξψ θιπ) κε ζηφρν ηελ εμνκνίσζε ζε 3 

ρξφληα ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην κε ηνπο κηζζνχο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (700-800 επξψ)!!! 

Πξνβιέπνπλ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιηζεο ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ – ζην ΗΚΑ-  

Σν ζνβαξφηεξν πνπ επηδηψθνπλ είλαη λα μεθηλήζνπλ ηελ ζχλδεζε 

ηνπ κηζζνχ κε ηελ αμηνιφγεζε – απφδνζε!!! Απηφ ζα ζεκαίλεη φηη 

ε αμηνιφγεζε καο απφ ην Γ/ληή θαη ην ζχκβνπιν ζα θαζνξίδεη αλ 

ζα πάξνπκε νιφθιεξν ηνλ θνπηζνπξεκέλν κηζζφ θαη ζα 

θαηαιήμνπκε ν θαζέλαο λα πιεξψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ κηζζφ 

ζηελ ίδηα δνπιεηά, αλάινγα κε ηελ «θαιή ηνπ ζπκπεξηθνξά» θαη 

ηελ ππνηαγή ηνπ. 

 

Απηά, ζα θξηζνχλ ηνπο επφκελνπο κήλεο θαη είλαη κεξηθά κφλν απφ 

ηα κεγάια αλνηρηά δεηήκαηα, ηεο επίζεζεο πνπ δερφκαζηε φινη 

καο θαη πξψηα εζχ, ν λένο ζπλάδειθνο. 

 

Υσξίο λα αλαθεξφκαζηε, αλαιπηηθά, ζηα γεληθφηεξα δεηήκαηα 

πνπ βιέπνπκε φιν απηφ ην δηάζηεκα φπσο: 

Να θφβνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο αθφκα θαη ην θαηψηεξν 

κεξνθάκαην, ην ηακείν αλεξγίαο, λα απειεπζεξψλνπλ ηηο 

απνιχζεηο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα βξίζθνπλ γηα ηε ζσηεξία ησλ 

ηξαπεδψλ 15 δηο ην Πάζρα θαη 25 δηο ηνλ Αχγνπζην.  

Να θφβνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία θαη ηνπο δηνξηζκνχο θαη λα 

απμάλνπλ ηα θνλδχιηα γηα ηνπο εμνπιηζκνχο. 

Να απμάλνπλ εμνλησηηθά ηε θνξνινγία ζηνπο εξγαδφκελνπο 

(ΦΠΑ, έκκεζνη άκεζνη θφξνη) θαη λα ραξίδνπλ δηο απφ ην ΦΠΑ 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (ΑΔ) θαη λα ηνπο κεηψλνπλ ην 

ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο. 

Να ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ θαηά 50% γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ελψ ζα ηα  κεηψζνπλ ζηνπο πνιχ κεγάινπο 

θαηαλαισηέο, δειαδή ζηηο βηνκεραλίεο.  

 

Ο θαηάινγνο δελ έρεη ηέινο θη απνδεηθλχεη φηη βξηζθφκαζηε 

κπξνζηά ζε κηα ηεξάζηηα επηρείξεζε αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ 

ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ θαη επηζηξνθήο ζηηο εξγαζηαθέο θη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ αξρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 

Θέινπλ λα γπξίζνπλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε δεθαεηίεο πίζσ, λα 

θαηαξγήζνπλ ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε γηα φια ηα παηδηά θαη ην 

δηθαίσκα ζηε κφληκε δνπιεηά ζε καο. 

 

Γη απηφ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

Μπεο ζην δεκόζην ζρνιείν κε ςειά ην θεθάιη απνθαζηζηηθά θαη 

δπλακηθά. 

Ζ ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο ζνπ θαη ηεο δνπιεηάο ζνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ, γηα φια 

ηα παηδηά, ελάληηα ζην ζρνιείν ηεο αγνξάο. 

Δλεκεξψζνπ, πάξε ζέζε θαη ππεξάζπηζε ηα εξγαζηαθά ζνπ 

δηθαηψκαηα. Δπηδίσμε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθή ζηάζε κε 

ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν. Με δερηείο λα γίλεηο απηφο 

πνπ ζα ππνθχςεη γηα λα πάξνπλ πίζσ φηη θαηέθηεζε ην 

εθπαηδεπηηθφ θίλεκα κε ζθιεξνχο απεξγηαθνχο αγψλεο. 

Πάξε ελεξγεηηθή ζέζε ζην ζύιινγν, έια ζηηο Γεληθέο 

πλειεύζεηο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζσκαηείνπ ζνπ. 

πλέβαιιε θη εζχ λα αιιάμνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απφ ηελ θπξηαξρία ηεο ζπλαίλεζεο, ηεο 

ππνηαγήο, ηεο ππεξέηεζεο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ, θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο ΠΑΚ θαη ΓΑΚΔ πνπ ζηεξίδνπλ 

ζηελ πξάμε ην Μλεκφλην θαη ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο 

ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ. 

πλέβαιιε θη εζύ ζηνπο ζπιινγηθνύο αγώλεο πνπ νθείινπκε λα 

νξγαλψζνπκε απφ ηε βάζε, κε ηηο Γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη ηηο 

επηηξνπέο αγψλα, κε απηννξγάλσζε θαη άκεζε δεκνθξαηία, κε 

ζπληνληζκφ κε άιια πξσηνβάζκηα ζσκαηεία θαη ζπιιφγνπο, ζε 

αλεμαξηεζία απφ ηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία ησλ ΓΔΔ – 

ΑΓΔΓΤ θαη ηελ έθθξαζή ηνπο ζηε ΓΟΔ,  γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

επίζεζεο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηε δσή καο. 

                                                                   Καιή ζρνιηθή ρξνληά.  


