
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

“Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας
Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει”

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου, ανακοινώθηκε 
από  την  τρόικα  και  το  υπουργείο  Οικονομικών  η 
απόφαση  για  γενικό  ξεπούλημα  των 
περιουσιακών  στοιχείων της  χώρας στους 
πιστωτές  της  και  των  εργαζομένων  της στο 
σύγχρονο  σκλαβοπάζαρο  που  αποκαλείται 
«ελαστική  αγορά  εργασίας»!  Οι  «σκληρές 
διαπραγματεύσεις» οδηγούν σε ένα νέο Μνημόνιο 
-τέρας,  που  σκοπό  έχει  έως  το  2015  να 
καταβροχθίσει  50  ολόκληρα  δισ.  ευρώ  από 
πωλήσεις  δημόσιων  επιχειρήσεων  μαζί  με  τους 
«αναδιαρθρωμένους»  εργαζομένους  τους,  τα 
περιουσιακά  στοιχεία  τους,  καθώς  και  άλλες 
πωλήσεις  κρατικών  ακινήτων.  Τα  υπόλοιπα,  οι 
δήθεν  «αντιδράσεις»  της  κυβέρνησης,  η 
μετονομασία  του  ξεπουλήματος  ως  «αξιοποίηση» 
και  η  αγωνιώδης  προσπάθεια  των  τηλεοπτικών 
δελτίων  να  μας  πείσουν  ότι  «είναι  καλοί  οι 
Γερμανοί»  δεν  είναι  παρά  στάχτη  στα  μάτια.

Είχαμε  προειδοποιήσει  ως  Α΄  Σύλλογος  Αθηνών  Π.Ε.  από  το  Νοέμβριο  του  2009,  ότι  το 
αναθεωρημένο έλλειμμα που εμφάνισε η κυβέρνηση ήταν συνειδητή πολιτική πράξη , ένταξης 
της χώρας στους σκληρούς μηχανισμούς ελέγχου της Ε.Ε. που προβλέπει η συνθήκη του Μάαστριχτ.  
Είχαμε πει ότι συνειδητά παραδίδεται κάθε εργαλείο οικονομικής πολιτικής και δικαιωθήκαμε.

Είχαμε επίσης δηλώσει έγκαιρα, ότι  οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα δεν 
έχουν κανένα αποτέλεσμα στη μείωση του χρέους, αλλά αποτελούν επίθεση στα δικαιώματά μας 
στο όνομα της κρίσης. Σήμερα, οι ίδιοι ομολογούν ότι δεν φτάνουν αυτές οι περικοπές – πρέπει 
να ξεπουλήσουν όλο το δημόσιο πλούτο και ταυτόχρονα, να μας βυθίσουν περισσότερο στη φτώχεια, 
μέσα από το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο και τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα.

Τώρα,  έχουμε  να  πούμε  μόνο  τούτο  :  Η σημερινή  ή  μια  αυριανή  πιθανόν  πολυκομματική 
κυβέρνηση, δεν θα αφήσει λίθο επί λίθου για τον κόσμο της εργασίας αν δεν ξεσηκωθούμε 
όλοι  !  Σήμερα,  την  ίδια  στιγμή  που  συντηρείται  η  τρομοκρατία  του  ελλείμματος  του  κρατικού 
προϋπολογισμού, κυβέρνηση και τρόικα ανακοίνωσαν νέο πακέτο σωτηρίας των τραπεζιτών, ύψους 
30 δισ. ευρώ! Με άλλα λόγια, από τα 50 δισ. ευρώ που θα αποκομίσουν τα κρατικά ταμεία μέσω 
του ξεπουλήματος, ήδη τα 30 δισ. δόθηκαν στους τραπεζίτες, πριν ακόμη εισπραχθούν (30 δις 
επιλπλέον του πακέτου των 28 δις) !

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ – ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ
Για  τους  ίδιους  ακριβώς  λόγους  γίνεται  σήμερα  και  η  επίθεση στη δημόσια  εκπαίδευση.  Οι 

«παιδαγωγικοί λόγοι» που αναφέρει το Υπουργείο είναι  ένα ακόμα μεγάλο ψέμα. Στόχος είναι  να 

Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



μειωθούν  δραστικά  οι  οργανικές  θέσεις  και  να  μετατραπούν  τα  νέα  12/θέσια  σχολεία 
(«αυτόματα»  όπως  δηλώνει  η  διοίκηση)  σε  σχολεία  «ενιαίου  αναμορφωμένου 
προγράμματος». Να  οικοδομηθεί  πάνω  στα  ερείπια  του  δημόσιου  δωρεάν  σχολείου,  το  φθηνό 
σχολείο  του  μνημονίου  και  της  αγοράς.  Έφτασαν  στο  σημείο  να  ανακοινώσουν  ακόμα  και  την 
κατάργηση των διδασκαλείων, ενός θεσμού με ιστορία ενός αιώνα που λειτουργούσε ακόμη και 
στα πιο μαύρα και δύσκολα χρόνια ! Σε μια πρωτοφανή σε κυνισμό ανακοίνωση του γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι φταίει ο νόμος του 1995 για τη μετεκπαίδευση 
αφού δεν «έλαβε υπόψη» την ίδρυση των Παιδαγωγικών Τμημάτων – που τότε μετρούσαν ήδη μια 
δεκαετία λειτουργίας !  Με λίγα λόγια δηλαδή, ο γραμματέας του Υπουργείου - προκειμένου να 
δικαιολογήσει  τα αδικαιολόγητα – μας λέει ότι  ο Γ. Παπανδρέου που ήταν τότε Υπουργός 
Παιδείας και ευθύνεται για το συγκεκριμένο νόμο δεν ήξερε τι του γινόταν !

ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ !
“αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό”

Η  πρωτοφανής  λεηλασία  δικαιωμάτων  και  κατακτήσεων  οδηγεί  σε  κοινωνική  αφύπνιση  και 
αγωνιστική ανάταση, εργαζόμενους, κοινωνικές ομάδες και κλάδους. Είναι οι οδηγοί στα ΜΜΜ που 
πήραν τον αγώνα στα χέρια τους μέσα από γενικές συνελεύσεις. Είναι οι γιατροί που κατέλαβαν το 
Υπουργείο Υγείας και το μετέτρεψαν σε κέντρο αγώνα εξετάζοντας δωρεάν, χιλιάδες ασθενείς. Είναι 
οι κάτοικοι της Κερατέας που «δε βολεύονται με λιγότερο ήλιο». Είναι οι εργαζόμενοι που σπάνε 
τα  στεγανά  των  κλάδων  και  πλημμυρίζουν  τους  δρόμους  με  το  σύνθημα  «ΠΑΙΔΕΙΑ  –  ΥΓΕΙΑ  – 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ». Είναι οι χιλιάδες γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές που κινητοποιούνται σε όλη τη 
χώρα ενάντια στο σχέδιο των συγχωνεύσεων.

Απέναντι  στο κύμα λαϊκής οργής που φουντώνει, η κυβέρνηση και τα τηλεοπτικά φερέφωνα της 
σύγχρονης ιδιωτικής ΥΕΝΕΔ εξαπολύουν επίθεση λάσπης, ενώ στο παρασκήνιο, με υψηλές εντολές, 
μονάδες του στρατού πραγματοποιούν ασκήσεις καταστολής πλήθους (βλ. άσκηση στο Κιλκίς).

Ποιοι  είναι  αυτοί  που  απειλούν  με  φυλακίσεις  και  χαρακτηρίζουν  σήμερα  τζαμπατζήδες  τους 
εργαζόμενους που οργανώνονται  στο κίνημα κατά των διοδίων και στο κίνημα «δεν πληρώνω» ; 
Μήπως είναι οι ατιμώρητοι πολιτικοί της Ζήμενς και του Βατοπεδίου ; Αυτοί που χρωστάνε το εφάπαξ 
σε 33.000 υπαλλήλους ; Αυτοί που έπαιξαν τα αποθεματικά - ιδρώτα μιας ζωής στο χρηματιστήριο ; 

Ποιοι  είναι  αυτοί  που  καθυβρίζουν  από  τα  τηλεοπτικά  δελτία  κάθε  κλάδο  εργαζομένων  που 
αγωνίζεται ως βολεμένους και συντεχνίες ; Μήπως είναι οι μεγαλοδημοσιογράφοι, χρυσοκάνθαροι 
υπάλληλοι των εργολάβων και των διαπλεκόμενων συμφερόντων ;

Επιτέλους, οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεσηκωθούμε !  
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας πριν είναι αργά ! 
ΟΛΟΙ –ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ !   ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ !
ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΟΡΓΗ ΜΑΣ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γραμματέας


