
Φτάνει ως εδώ µε την κοινωνική λεηλασία!
Λαϊκός ξεσηκωµός ενάντια σε κυβέρνηση-τρόικα-κεφάλαιο!

Αυτές τις µέρες στην πλατεία Συντάγµατος, σε 
κάθε πλατεία της Αγανάκτησης, οι χιλιάδες που 
συγκεντρώνονται δείχνουν ότι η κυβέρνηση και η 
πολιτική ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ  δεν έχουν κανένα 
στήριγµα. Αυτές τις µέρες κάθε εκπαιδευτικός 
βρίσκεται µπροστά σε κρίσιµα ερωτήµατα: 

 Η κυβέρνηση µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, 
ένα Μνηµόνιο II ουσιαστικά, επιχειρεί να 
επιβάλλει µια εποχή κοινωνικής βαρβαρότητας, 
καθώς όσα ξέραµε ως σήµερα ως δηµόσια αγαθά 
και κοινωνικά δικαιώµατα, µετατρέπονται σε 
εµπορεύµατα και ξεπουλιούνται κοψοχρονιά σε 
πολυεθνικές. Αυτές θα τα παρέχουν µόνο αν τις 
συµφέρει και σε τιµές που θα τις συµφέρει. Θα 
δεχτούµε µια υποδοµή ζωτικής σηµασίας για 
την κοινωνία να παραδοθεί στην κερδοσκοπία 
των ιδιωτών; Θα δεχτούµε ότι είναι λογικό, 
σήµερα στον 21ο αιώνα, µια οικογένεια, ένα 
χωριό, µια γειτονιά να µην έχει νερό γιατί «δεν 
συµφέρει» µια εταιρία;

 Με τη φορολογική επίθεση επιβάλλει έναν 
κεφαλικό φόρο  σε κάθε εργαζόµενο  που παίρνει 
πάνω από 8.000 € το  χρόνο, δηλ. σε κάθε έναν που 
απέµεινε µε µόνιµη δουλειά ή µε µια σύνταξη. 
Από κοντά και το νέο µισθολόγιο που  ρηµάζει τις 
αποδοχές και τις συµπιέζει προς τα κάτω. Μαζί και 
οι αυξήσεις του ΦΠΑ και των τιµών στα είδη 
πρώτης ανάγκης. Μας περιµένει ακόµα και η 
εξίσωση του φόρου  του  πετρελαίου θέρµανσης µε 
αυτό  του πετρελαίου κίνησης που  προς το παρόν 
«αναβλήθηκε». Θα δεχτούµε τη φορολογική 
λεηλασία όσων δουλεύουν και τη φορολογική 
ασυλία των τραπεζών, των βιοµηχάνων και των 
εφοπλιστών; Θα δεχτούµε το πιο φτηνό  πράγµα 
στην Ελλάδα να είναι ο εργαζόµενος άνθρωπος;

 Την ίδια στιγµή, υγεία, παιδεία και κοινωνικές 
υπηρεσίες µπαίνουν στο στόχαστρο, καθώς η 
µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 
γίνεται βασικός στόχος της κυβέρνησης. Η 
µετατροπή του  ΑΣΕΠ σε αξιολογητή που 
υποδεικνύει τους «ανάξιους» προς απόλυση δεν 
µπορεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. 
Πιστεύει κανείς ότι στη θέση των «ανάξιων» θα 
δουλέψουν άλλοι πιο «άξιοι»; Εκεί οδηγούν οι 

συγχωνεύσε ις -κλε ισ ίµατα σχολε ίων και 
νοσοκοµείων. Από πότε λιγότερα νοσοκοµεία, 
σχολεία κ.λπ. σηµαίνουν «λιγότερο κόστος»; 
Ποιος χάνει από  τη δωρεάν παροχή των 
κοινωνικών αγαθών; Και ποιος πληρώνει το 
κόστος όταν τα στερηθεί η κοινωνική 
πλειοψηφία; 

 Στην προοπτική των απολύσεων οδηγεί η βρόµικη 
µεθόδευση της κατάργησης οργανικών θέσεων 
στην εκπαίδευση µε τις συγχωνεύσεις σχολείων, 
µε την κατάργηση της επιλογής στη δεύτερη ξένη 
γλώσσα, µε το νέο πρόγραµµα σπουδών στο Νέο 
Λύκειο. Σε αυτό το σχέδιο εντάσσεται και η 
εξαφάνιση των οργανικών που ουσιαστικά 
κατάργησε για φέτος τις µεταθέσεις. Θα τα 
ανεχτούµε όλα αυτά περιµένοντας τη σειρά µας; 

 Όταν ξεκινούσε η σχολική χρονιά η κυβερνητική 
προπαγάνδα επαναλάµβανε µονότονα ότι θα είναι 
η καλύτερη χρονιά γιατί έχει σύνθηµα το  «Πρώτα 
ο µαθητής». Κι ενώ  ήταν η χειρότερη χρονιά από 
τη µεταπολίτευση, για την επόµενη τα σηµάδια 
δεν είναι θετικά, καθώς οι δήµοι δεν έχουν λεφτά 
για πετρέλαιο  και αναλώσιµα, καταργήθηκαν ο 
ΟΕΔΒ (στον αέρα η δωρεάν χορήγηση των 
βιβλίων) και ο ΟΣΚ (ό,τι χτίστηκε, χτίστηκε…). 
Παράλληλα, µε τις απανωτές διακηρύξεις για το 
Νέο Σχολείο  διαµορφώνεται ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο παπαγαλίας, εξετασιοµανίας, µετατροπή 
της γνώσης σε  πληροφορίες µιας χρήσης. Και όλα 



αυτά για την πρόσβαση των λίγων και 
εκλεκτών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
που ε το ιµάζε ι το καλοκα ιρ ι νό 
νοµοσχέδιο της κυβέρνησης (κλείσιµο 
σχολών, ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς , υ π ο τ α γ ή σ τ ι ς 
επιχειρηµατικές ανάγκες, κατάρτιση και 
απαξίωση της γνώσης και της έρευνας 
για κοινωνικές ανάγκες). Σ’ αυτό το 
τοπίο γύρω  από τον εκπαιδευτικό 
χτίζεται ένα αυταρχικό πλαίσιο µε 
υπερεξουσίες του διευθυντή, του 
προϊσταµένου, των αξιολογητών. Θα δεχτούµε 
ότι όλα βαίνουν καλώς στην εκπαίδευση και το 
µόνο που λείπει είναι ο «προσκυνηµένος» 
εκπαιδευτικός; Ένας εκπαιδευτικός που θα 
κάνει τον κουφό απέναντι στους µαθητές, την 
κοινωνία και τη συνείδησή του, ελπίζοντας να 
κρητήσει τη δουλειά του, την ησυχία του, µια 
αύξηση, µια µετάθεση; 

 Θα αφήσουµε µια κυβέρνηση που µετράει το 
χρόνο ανάποδα να υποθηκεύσει το παρόν και το 
µέλλον της κοινωνίας; Θα επιτρέψουµε σε 
τυχοδιώκτες περαστικούς από τα υπουργικά 
γραφεία να κάνουν το ξεπούληµα του αιώνα; 
Θα αφήσουµε το  χρεοκοπηµένο πολιτικό 
σκηνικό και τα παπαγαλάκια των καναλιών να 
µας µεταχειρίζονται σαν όχλο  που δεν ξέρει το 
καλό του; Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει 
ποτέ να µας ενοχοποιούν σαν αντιπαραγωγικούς 
που πρέπει να αξιολογηθούν, σαν συνενόχους 
που «µαζί τα φάγαµε»; 

Αυτά είναι τα ερωτήµατα που  θα 
απαντήσουµε µε τη στάση µας στην 24ωρη 
απεργία στις 15 Ιούνη. 
Απεργούµε γιατί αρνούµαστε τον 
καταστροφικό δρόµο κυβέρνησης-ΕΕ-
ΔΝΤ  που  θέλει να κάνει την κοινωνία 
αναλώσιµο υλικό κερδοσκοπίας της 
συντεχνίας τραπεζών και βιοµηχάνων. 
Απεργούµε και απαιτούµε απεργιακό 
αγώνα διαρκείας για να µην περάσει το 
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και όλα τα 

µέτρα της κυβέρνησης. Για να ανατραπεί το 
µνηµόνιο και να φύγει η κυβέρνηση. 
Απεργούµε για να εµποδίσουµε µε τη συµµετοχή 
µας, σήµερα στην απεργία και αύριο στις 
συνελεύσεις, τη χειραγώγηση του κινήµατος των 
εκπαιδευτ ικών από ΠΑΣΚΕ -ΔΑΚΕ , τον 
υποταγµένο κυβερνητικό συνδικαλισµό των 
υπουργικών παρατρεχάµενων, των διαδροµιστών 
στα γραφεία και τις διευθύνσεις. 
Ένα µήνυµα έρχετα ι από  την πλατε ία 
Συντάγµατος, από κάθε πλατεία Αγανάκτησης σε 
αυτή τη χώρα: ως εδώ µε τη λεηλασία των ζωών 
µας! Δεν θα φύγουµε από τις πλατείες και τους 
δρόµους µέχρι να φύγουνε όσοι µας οδήγησαν 
εδώ: κυβερνήσεις, τρόικα, τράπεζες, µνηµόνια 
και όλοι όσοι µας εκµεταλλεύονται! Τους 
διαµηνύουµε ότι το χρέος δεν είναι δικό µας. 
Δεν θα το πληρώσουµε!

Λαϊκός ξεσηκωµός 
ενάντια σε κυβέρνηση-τρόικα-κεφάλαιο!

ΟΛΟΙ & ΟΛΕΣ στην ΑΠΕΡΓΙΑ

την ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΗ, 11:00 
στα ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ


