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Η νζα πολιτικι κατάςταςθ 
και θ αναγκαιότθτα ςυνζχιςθσ των αγώνων  μασ 

 
Η 48ωρθ Απεργιακι κινθτοποίθςθ ςτισ 19 και 20 Οκτώβρθ με τισ μεγαλειϊδεισ 

ςυγκεντρϊςει και πορείεσ ςτθν Ακινα και ςε όλεσ  τισ πόλεισ τθσ χϊρασ κακϊσ και θ ζκρθξθ 
οργισ και αγανάκτθςθσ του λαοφ ςτισ εκδθλϊςεισ  τθσ 28θσ Οκτωβρίου ιταν τα πρόςφατα 
θχθρά ραπίςματα που οδιγθςαν ςε πτϊςθ τθν κυβζρνθςθ Παπανδρζου. Μια λφςθ με ςτόχο 
να αντιμετωπιςτεί θ διογκοφμενθ  λαϊκι δυςαρζςκεια. 

Η νζα κυβζρνθςθ που διαμορφϊκθκε εριμθν τθσ κζλθςθσ του λαοφ και πζρα από 
κάκε ζννοια δθμοκρατικισ νομιμότθτασ, αποτελεί αποτζλεςμα πιζςεων των δανειςτϊν τθσ 
τρόικασ και του ντόπιου κατεςτθμζνου με κεντρικό ςτόχο τθν υποταγι των εργαηομζνων και 
τθσ κοινωνίασ ςτθν καταςτροφικι και αδιζξοδθ πολιτικι του μνθμονίου. 

Η απόφαςθ τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ Ε.Ε. (26/10/11), όςο και αν αυτι 
παρουςιάηεται ωσ «Εκνικι Σωτθρία», δεν παφει να είναι μια ςυμφωνία με όρουσ 
επαχκζςτατουσ για τον λαό και τθν χϊρα, που κα μασ καταδυναςτεφουν επί χρόνια. 
Προδιαγράφεται ζνασ δρόμοσ που είναι γεμάτοσ αγκάκια, αφοφ μονιμοποιεί τθ λιτότθτα, 
οδθγεί ςτθν πλιρθ καταςτροφι του ιςχνοφ κοινωνικοφ κράτουσ, ςτθ κεαματικι αφξθςθ τθσ 
ανεργίασ, ςτθν απόλυτθ υπονόμευςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, των ςυντάξεων και του 
κεςμοφ ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, ενϊ δρομολογεί επιδρομι και λεθλαςία τθσ 
δθμόςιασ  περιουςίασ, υποκθκεφει τθν κυριαρχία τθσ χϊρασ, διευρφνει τθν φφεςθ, τθ 
φτϊχεια, τθν υπερφορολόγθςθ των πιο αδφνατων ςτρωμάτων. 
 Πιο ςυγκεκριμζνα με τθ ςυμφωνία αυτι: 
- Παραδίνεται θ χώρα μασ ςτθν τρόικα και τουσ δανειςτζσ τθσ βακαίνοντασ ακόμα 
περιςςότερο τθν εξάρτθςθ. Το άρκρο 10 τθσ ςυμφωνίασ αναφζρει μεταξφ άλλων:  «Πρζπει 
να ενιςχυκοφν οι μθχανιςμοί για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ελλθνικοφ 
προγράμματοσ, όπωσ ηιτθςε θ ελλθνικι κυβζρνθςθ………Στο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ, 
θ Επιτροπι, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ τθσ ςτθν τρόικα, κα ςυγκροτιςει 
για τθ διάρκεια του προγράμματοσ επιτόπου εποπτικι ικανότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςυμμετοχισ εκνικών εμπειρογνωμόνων, ςε ςτενι και ςυνεχι ςυνεργαςία με τθν ελλθνικι 
κυβζρνθςθ και τθν τρόικα για τθν παροχι ςυμβουλών και ςυνδρομισ ώςτε να διαςφαλιςτεί θ 
ζγκαιρθ και πλιρθσ εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων».  
- Δεν αντιμετωπίηεται οφτε το κζμα του χρζουσ αφοφ το 2020, μετά από 10 χρόνια 
λιτότθτασ και περικοπϊν, κα βρεκοφμε αν επιβεβαιωκοφν οι προβλζψεισ τθσ τρόικασ εκεί 
που ιμαςταν το 2009! Το 12ο τθσ ςυμφωνίασ αναφζρει: «Από κοινοφ με ζνα φιλόδοξο 
πρόγραμμα για τθν ελλθνικι οικονομία, θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα αναμζνεται να 
διαςφαλίςει τθν απομείωςθ τθσ ςχζςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ προσ το ΑΕΠ με ςτόχο να 
φκάςει το 120% ζωσ το 2020». 
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- Το ξεποφλθμα τθσ χϊρασ γίνεται πρόγραμμα για τθν αποπλθρωμι των δανειςτϊν. 
Σφμφωνα με το 13ο άρκρο τθσ ςυμφωνίασ: «Η Ελλάδα δεςμεφει μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 
από το πρόγραμμα «Ηλιοσ» ι άλλα ζςοδα από ιδιωτικοποιιςεισ πζραν των ιδθ 
περιλαμβανομζνων ςτο πρόγραμμα προςαρμογισ για τθν περαιτζρω μείωςθ του χρζουσ τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ζωσ 15 δις. ευρώ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ δανειοδοτικισ 
ικανότθτασ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (EFSF)». 
- Νζα μζτρα χωρίσ τζλοσ με αυςτθρι εποπτεία από τθν τρόικα προβλζπονται ςτο 
άρκρο 17: «Όπωσ αναφζρεται ςτισ εκτελεςτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ςφμφωνα με τισ 
πρακτικζσ του ΔΝΤ, τυχόν νζα (προλθπτικά) προγράμματα κα υπόκεινται ςε επιβολι 
αυςτθρών όρων. Η Επιτροπι κα αςκεί ενιςχυμζνθ εποπτεία ςτα οικεία κράτθ-μζλθ και κα 
υποβάλλει τακτικά εκκζςεισ ςτθν Ευρωομάδα». 
- Τζλοσ και ςθμαντικότερο όλων, το ευρω-μνθμόνιο δθλ. το ςφμφωνο ςτακερότθτασ 
κα γίνει άρκρο του ςυντάγματοσ, δθλ. λιτότθτα και περικοπζσ για πάντα. Στο άρκρο 26 
προβλζπεται θ «κζςπιςθ από κάκε κράτοσ-μζλοσ τθσ ηώνθσ του ευρώ κανόνων ςχετικά με τθν 
ιςοςκζλιςθ του προχπολογιςμοφ ςε διαρκρωτικοφσ όρουσ που να ενςωματώνουν τουσ 
κανόνεσ του υμφώνου τακερότθτασ και Ανάπτυξθσ ςτθν εκνικι νομοκεςία, κατά 
προτίμθςθ ςε ςυνταγματικό ι ιςοδφναμο επίπεδο, ζωσ το τζλοσ του 2012». 

Από τισ  προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, κανζνασ εργαηόμενοσ, 
άνεργοσ, νζοσ και νζα κανζνασ μικρόσ επαγγελματίασ και επιςτιμονασ δεν άκουςε και δεν 
αντελιφκθ, οφτε ζνα μζτρο που κα τον οδθγιςει ςτθ ςωτθρία του, που κα τον βγάλει από τα 
εφιαλτικά αδιζξοδα που τον οδιγθςαν μζχρι τϊρα. 

Η προςγείωςθ ςτθν αμείλικτθ πραγματικότθτα δεν αφινει κανζνα περικϊριο ανοχισ, 
κανζνα χάςιμο χρόνου, καμία νζα ψευδαίςκθςθ. 

Εκείνο που ζχει αλλάξει από τθ ψιφιςθ του πρϊτου μνθμονίου, ςτισ διακζςεισ των 
εργαηομζνων είναι, ότι τϊρα ζχουν όλα τα ςτοιχεία, όλθ τθ γνϊςθ για να γνωρίηουν πολφ 
καλά ότι οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται τουσ οδθγοφν ςτθν απόλυτθ φτϊχεια. 

Η εμμονι ςε πολυχρθςιμοποιθμζνα εργαλεία παλιάσ κοπισ, όπωσ αυτά των 
εκβιαςμϊν και τθσ τρομοκράτθςθσ τθσ κοινωνίασ για τθν ζξοδο από το Ευρϊ και τθν 
Ευρωηϊνθ δείχνει και τα όρια και τισ αντοχζσ και αυτισ τθσ κυβζρνθςθσ. 

Η υποτικζμενθ διάςωςθ του Ευρϊ και τθσ Ευρωηϊνθσ εξελίςςεται τελικά ςε ζναν 
εφιάλτθ χωρίσ τζλοσ για τουσ εργαηόμενουσ, με χιλιάδεσ νζεσ απολφςεισ, με νζα ςκλθρι 
λιτότθτα για τα επόμενα τουλάχιςτον 10 χρόνια, μασ μεταφζρει τελικά ςε ζναν νζο κόςμο 
όπου δεν κα είναι δεδομζνοσ, οφτε ο μιςκόσ, οφτε θ ςφνταξθ αλλά και κάκε ίχνοσ κοινωνικισ 
πολιτικισ κα απομακρφνεται ωσ ςκουριά από το νζο μοντζλο κοινωνίασ που μασ 
επιφυλάςςουν. 

Οι άμεςεσ προτεραιότθτεσ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ όπωσ εκτζκθκαν ςτισ 
προγραμματιςμζνεσ δθλϊςεισ είναι οι εξισ: 

 Εφαρμογι όλων των δεςμεφςεων  και των απαιτιςεων τθσ τρόικασ , για τθν εκταμίευςθ  
τθσ 6θσ δόςθσ, το αργότερο μζχρι τισ 15 Δεκεμβρίου. 

  Αποδοχι του νζου μνθμονίου, το οποίο πάει χζρι-χζρι με τθν αποικιοκρατικι δανειακι 
ςφμβαςθ. 

 Κφρωςθ τθσ κατοχικισ δανειακισ ςφμβαςθσ από τθν Βουλι το αργότερο μζχρι το τζλοσ 
του 2011.Οπωσ όλα δείχνουν θ εν λόγω δανειακι ςφμβαςθ κα είναι μνθμείο 
αντιςυνταγματικισ μετατροπισ τθσ χϊρασ ςε ευρω-προτεκτοράτο. 

 Η άμεςθ προϊκθςθ των διαπραγματεφςεων για το «κοφρεμα» που προβλζπει θ 
απόφαςθ τθσ 27θσ Οκτωβρίου. 

 Υπερψιφιςθ του αντικοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ του 2012. 



 
Με βάςθ τουσ παραπάνω άξονεσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ιδθ υλοποιοφνται τα βάρβαρα 
αντικοινωνικά μζτρα: 

 Το νζο βακμολόγιο-μιςκολόγιο-φτωχολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων 

 Η εργαςιακι «εφεδρεία»-απολφςεισ, ςε όλο τον δθμόςιο τομζα 

 Η πλιρθσ απορρφκμιςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, με ςκοπό τθ δικεν μετατροπι τθσ Ελλάδασ 
ςε εξαγωγικι οικονομία με μιςκοφσ των 300-400 ευρϊ. 

 Το ξεποφλθμα του δθμόςιου πλοφτου, και οι ιδιωτικοποιιςεισ δθμοςίων επιχειριςεων. 
 
Τα παραπάνω που ζχουν ιδθ δρομολογθκεί και ψθφιςτεί από τθν προθγοφμενθ 

κυβζρνθςθ και  το νζο μνθμόνιο (περίοδοσ ζωσ και το 2014) επιδιώκεται από τουσ 
δανειςτζσ μασ, να  περιζχει απίςτευτθσ ςκλθρότθτασ μζτρα όπωσ: 

«Εφεδρεία»-Απολφςεισ: Προβλζπεται ότι το 2012 κα οδθγθκεί πρόςκετο προςωπικό 
ςτθν εφεδρεία, που ια φτάςει τουσ 70.000 ( πζραν των 30.000 του 2011) ςε ςυνάρτθςθ με 
τουσ φορείσ που κα κλείςουν ι κα μειωκοφν, αλλά και ςε περίπτωςθ που «παραβιαςτεί» ο 
κανόνασ των προςλιψεων. Αφινεται με άλλα λόγια ανοιχτό το παράκυρο να γίνουν 
προςλιψεισ νζων (και άρα χαμθλόμιςκων) δθμόςιων υπαλλιλων για αντικατάςταςθ 
μεγαλφτερων ςε θλικία ( και άρα ςυγκριτικά «υψθλόμιςκων»). 

Μιςκολόγιο Δθμοςίου: Αφινεται ανοιχτό το ενδεχόμενο νζων μιςκολογικϊν 
μειϊςεων ςτθ δθμόςιο μζχρι το τζλοσ του 2012 μετά από «αξιολόγθςθ» τθσ μιςκολογικισ 
δαπάνθσ. 

Αςφαλιςτικό: Αφινεται ανοικτό το ενδεχόμενο νζων μζτρων «κουρζματοσ» των 
ςυντάξεων. 

Φορολογικό νομοςχζδιο: Προωκείται θ κατάργθςθ  όλων ςχεδόν των 
φοροαπαλλαγϊν που μζχρι ςιμερα ελάφρυναν τα λαϊκά ςτρϊματα, ενϊ κάκε νοικοκυριό κα 
υποχρεοφται να αποτυπϊνει ςχεδόν το ςφνολο των δαπανϊν και των αποταμιεφςεων ςτθ 
φορολογικι διλωςθ. 

Ιδιωτικοποιιςεισ: Παραμζνει ο ςτόχοσ για 35 ευρω δισ από ξεποφλθμα τθσ δθμόςιασ 
περιουςίασ ζωσ το τζλοσ του 2014. Σωρευτικά το ωσ άνω ποςό κα φτάςει τα 50 ευρω δισ ζωσ 
το τζλοσ του 2015. 

Τράπεηεσ: προβλζπεται μαϊμοφ «κρατικοποίθςθ» όςων τραπεηϊν δεν πιάςουν το 
δείκτθ κεφαλαϊακισ επάρκειασ του 10% μζχρι τον Αφγουςτο του 2012.Αυτζσ οι τράπεηεσ κα 
εξυγιανκοφν υπό τροϊκανι εποπτεία και εν ςυνεχεία κα επανιδιωτικοποιθκοφν. 

 
Με το  ςχζδιο του προχπολογιςμοφ που κατατζκθκε "τςουχτερόσ" κα είναι ο 

λογαριαςμόσ του 2012 για το λαό μασ, κακϊσ ςτο τελικό ςχζδιο του προχπολογιςμοφ που 
κατατζκθκε ςτθ Βουλι προβλζπονται πρόςκετεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ και περαιτζρω 
περικοπζσ δαπανϊν, ςε ςχζςθ με το 2011, ςυνολικοφ φψουσ 11 δις. ευρϊ περίπου. 

Τα φυςικά πρόςωπα (και κυρίωσ οι μιςκωτοί) κα κλθκοφν να πλθρϊςουν 
υψθλότερουσ φόρουσ κατά 2,57 δις. ευρϊ εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του αφορολόγθτου ορίου, 
των περικοπϊν ςτισ φοροαπαλλαγζσ, τθσ ζκτακτθσ ειςφοράσ και τθσ κατάργθςθσ τθσ 
ζκπτωςθσ λόγω αποδείξεων. 

Η φορολογικι επιβάρυνςθ των ακινιτων κα είναι αυξθμζνθ κατά 2,65 δις. ευρϊ, 
κακϊσ μζςα ςτο 2012 κα πλθρωκοφν το τζλοσ ακινιτων, ο ΦΑΠ του 2010 και του 2011, ενϊ 
κα αυξθκοφν και οι αντικειμενικζσ αξίεσ. 



Τα 5,5 δις. ευρϊ κα φτάςουν οι μειϊςεισ των μιςκϊν, οι περικοπζσ ςτισ ςυντάξεισ 
κ.λπ. Το κονδφλι για τισ αποδοχζσ των δθμοςίων υπαλλιλων περιορίηεται κατά 1,57 δις. 
ευρϊ ςε ςχζςθ με φζτοσ. 

Με τραπεηίτθ ςτθν κζςθ του πρωκυπουργοφ κα επιχειρθκεί θ ςυνζχεια αλλά και θ 
ςκλιρυνςθ τθσ ίδιασ πολιτικισ.  

Είναι κακαρό για μασ πωσ δεν κα ςταματιςουν να παίρνουν νζα μζτρα αν δεν τουσ 
ςταματιςουμε εμείσ με τουσ αγϊνεσ μασ.  

 
Δραματικά τα αποτελζςματα αυτισ τθσ πολιτικισ δείχνουν ακόμα και τα επίςθμα 

ςτοιχεία που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ τελευταία. 
Η επίςθμθ ανεργία διπλαςιάςτθκε από 9% το 2009 ςτο 18,4% το 2011, ςτουσ νζουσ 

φτάνει ςτο 45%, με προοπτικι να αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο το 2012.  
Οι περικοπζσ των μιςκϊν μειϊνουν τθν αγοραςτικι αξία του ειςοδιματοσ των 

εργαηομζνων οι οποίοι περιορίηουν ακόμα και βαςικζσ τουσ ανάγκεσ για να επιβιϊςουν. Η 
φτώχεια και θ εξακλίωςθ κτυπά όλο και περιςςότερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Στα ςχολεία 
παρουςιάηονται ιδθ φαινόμενα παιδιϊν που πεινοφν. 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία, αυξικθκε το 2009 θ ςυμμετοχι των μιςκωτών και 
των ςυνταξιοφχων ςτα φορολογικά βάρθ ςε ςχζςθ με το 2008, ενϊ μειϊκθκε αντίςτοιχα θ 
ςυμμετοχι των ελεφκερων επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα το 2010 
(για τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν το 2009) οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι διλωςαν 
ειςόδθμα που αντιςτοιχεί ςτο 70,18% του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ από 68,23% το 2009. Ο 
φόροσ που κατζβαλαν ςτθν εφορία για τα ειςοδιματα που διλωςαν το 2010 αντιςτοιχεί ςτο 
55,54% του φόρου που κατζβαλαν όλοι οι φορολογοφμενοι (από  52,59%. το 2009).  

Αυτό προκφπτει από τα ςτοιχεία που δόκθκαν ςτθ δθμοςιότθτα από τθ Γενικι 
Γραμματεία Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, που αφοροφν τα ειςοδιματα που αποκτικθκαν 
το 2009 και δθλϊκθκαν το 2010 ςτθν εφορία και το φόρο που καταβλικθκε γι' αυτά από τισ 
διάφορεσ κατθγορίεσ φορολογοφμενων, όπωσ οι μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι, οι ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ και οι επιχειριςεισ. Πρόκειται για τθν περίοδο πριν ξεςπάςει ςε όλο τθσ το 
μζγεκοσ θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα. Από τθν άλλθ οι επιχειριςεισ το 2010 διλωςαν το 13,03% του 
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ζναντι 14,52% το 2009, ενϊ κατζβαλαν το 28,67% του ςυνολικοφ 
φόρου ζναντι 30,79% το προθγοφμενο ζτοσ. 

 
Ο χώροσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν ζχει μείνει ζξω από τθν επζλαςθ τθσ «τροϊκανισ» 

πολιτικισ. 
Η ελλιπισ χρθματοδότθςθ των ςχολείων οδθγεί ςτθν προμικεια πετρελαίου και 

φυςικοφ αερίου με το ςταγονόμετρο, με ζνα μζροσ των εξόδων να καλφπτονται από τουσ 
γονείσ. 

Η θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ ετοιμάηει νζεσ ςυγχωνεφςεισ  και καταργιςεισ  
ςχολικϊν μονάδων μετά το πρϊτο κφμα του περαςμζνου Μάρτθ. 

Η ανατροπι των εργαςιακών μασ ςχζςεων προωκείται με τθν αφξθςθ του 
διδακτικοφ ωραρίου, με τθν αξιολόγθςθ και τισ υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ . 

Προωκείται νζα νομοκετικι ρφκμιςθ για τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ  τθσ 
προςυνταξιοδοτικισ διακεςιμότθτασ που κα αφορά χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ μασ. 

Με τον προχπολογιςμό του 2012 οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μειώνονται ακόμα 
περιςςότερο και από τισ προβλζψεισ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ κατά που 
ψθφίςτθκε τον Ιοφνιο! (16% μείωςθ δαπανών από το 2009 ι 1.184 εκ €). 



Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ επιμζνει ςτθν υλοποίθςθ τθσ ίδιασ 
αντικεπαιδευτικισ πολιτικισ, αγνοϊντασ επιδεικτικά τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τουσ 
φορείσ τθσ ςτο ςφνολό τουσ. 

«Ζχουμε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα για αυτι τθν κυβζρνθςθ και ο ςτόχοσ είναι 
ςαφισ. Η χώρα δεν ζχει ςταματιςει να λειτουργεί. Σε ό,τι επιλογι και προτεραιότθτα ζχουμε 
από εδώ και πζρα, πρζπει να αποδείξουμε - όςο είναι εφικτό ςτο πλαίςιο μιασ τζτοια 
κυβζρνθςθσ - ότι υπάρχει ςυνεργαςία», ανζφερε ςτθν ομιλία τθσ ςτθ Βουλι  θ Υπουργόσ 
κατά τθ διάρκεια των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ νζασ κυβζρνθςθσ. 

Το Υπουργείο Παιδείασ προγραμματίηει παρά τθν κακολικι μασ αντίδραςθ να 
προχωριςει άμεςα: 
- τθν αυταρχικι διοικθτικι αναδιάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει ςχεδιάςει , τθ 
μετατροπι των διευκυντϊν των ςχολείων ςε μάνατηερ με τον παράλλθλθ περικωριοποίθςθ 
του ςυλλόγου διδαςκόντων, 
- τισ αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ για το «νζο ςχολείο» (προγράμματα Γυμναςίου, νζο Λφκειο, 
Τεχνολογικό Λφκειο) που ςτθρίηονται ςτθ λογικι τθσ παροχισ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και 
δεξιοτιτων, ςτθν εδραίωςθ των “αξιϊν” του “ςχολείου τθσ αγοράσ” και τθσ κατάρτιςθσ, ςε 
ςυνάφεια με τισ αντίςτοιχεσ αντιεκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ του “επιχειρθματικοφ 
πανεπιςτιμιου»,  που κεςμοκετικθκαν με το νζο νόμο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
Όπωσ διαπιςτϊνουν με τισ αποφάςεισ τουσ οι φετινζσ ΓΣ προζδρων ΕΛΜΕ «το γεγονόσ ότι 
υιοκετοφνται αλλαγζσ χωρίσ να αλλάηουν τα βιβλία, δίχωσ να αμφιςβθτείται ο 
εξεταςτικοκεντρικόσ χαρακτιρασ του ςχολείου, δείχνει υποβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ 
γνώςθσ, ενώ ακλόνθτθ μζνει θ κζςθ τθσ παραπαιδείασ. Παράλλθλα, προωκείται ραγδαία το 
ξεκεμελίωμα και θ ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων υπθρεςιών  και καταργοφνται ςθμαντικοί 
φορείσ, όπωσ ο ΟΕΒΔ, ο ΟΣΚ κ.λπ. Η πολιτικι αυτι  οδθγεί ςτθν απαξίωςθ τθσ δθμόςιασ, 
δωρεάν παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και, ουςιαςτικά, ςτο άνοιγμά τθσ ςε ςτρατθγικζσ 
επενδφςεισ κερδοςκοπικών εταιριών.  Με τθ νζα πρόταςθ του ΥΠΔΜΘ για το Τεχνολογικό 
Λφκειο, θ ΤΕΕ ουςιαςτικά παραδίνεται απροκάλυπτα, ςτουσ ςκοποφσ και το περιεχόμενό τθσ, 
ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και των επιχειριςεων». 

Απαιτοφμε από αυτι τθν προςωρινι ι ειδικοφ ςκοποφ κυβζρνθςθ  όπωσ 
υποςτθρίηουν τα κόμματα που τθ ςτθρίηουν, και τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου 
Παιδείασ να μθν προχωριςει ςε καμιά από νομοκετικι πρωτοβουλία για τα εκπαιδευτικά 
κζματα που κα υπονομεφςει το μζλλον τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ για πολλά χρόνια. 

Δυςτυχϊσ βριςκόμαςτε ςτο τζλοσ του πρϊτου τριμινου και ακόμα δεν ζχουν εκδοκεί 
και ςταλεί όλα τα βιβλία ςτα ςχολεία. Και οι προοπτικζσ να επιλυκεί το ςοβαρότατο αυτό 
κζμα δείχνουν ίςωσ το Φλεβάρθ του 2012. Η Υπουργόσ Παιδείασ κα ζπρεπε να ζχει 
παραιτθκεί για λόγουσ ςτοιχειϊδουσ πολιτικισ αξιοπρζπειασ για τθν απουςία των βιβλίων 
από τα ςχολεία. Το ςφνκθμα «πρϊτα ο μακθτισ» ζγινε ςκόνθ από τθν αλλοπρόςαλλθ 
πολιτικι του Υπουργείου Παιδείασ. 

 
Απζναντι ςε αυτι τθν πολιτικι, ςυνεχίηουμε και εντείνουμε τουσ ςυλλογικοφσ μασ 

αγώνεσ.Τϊρα είναι θ εποχι του λαοφ  και των εργαηομζνων, να αγωνιςτοφν για τθν επιβολι 
των δικϊν τουσ  αναγκϊν και δικαιωμάτων ενάντια  ςτθ πιο ακραία νεοφιλελεφκερθ 
πολιτικι. 

 Η ςωτθρία του λαοφ περνάει μζςα από το άνοιγμα δρόμου ηωισ για τθν κοινωνικι 
πλειοψθφία αυτοφσ που παράγουν πλοφτο και αξίεσ, τουσ εργαηόμενουσ, τουσ ανζργουσ 
τουσ νζουσ, τθ μεγάλθ πλειοψθφία του λαοφ μασ και όχι τουσ τοκογλφφουσ, τισ τράπεηεσ και 
αυτοφσ που τουσ ςτθρίηουν. 



Η ςφγκρουςθ που άρχιςε κα κρατιςει για καιρό. Όςο ενωνόμαςτε όλοι μασ απζναντι 
ςτισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ  κα ςαρϊνονται μαηί με ςυμφωνίεσ, μζτρα και μνθμόνια. 

 
Στθρίηουμε το κίνθμα τθσ ςυλλογικισ, μαηικισ αντίδραςθσ που αναπτφςςεται 

ενάντια ςτα χαράτςια. 
Αρνοφμαςτε να νομιμοποιιςουμε τθν αντιςυνταγματικι και αντικοινωνικι εφαρμογι 

του νόμου και να πλθρϊςουμε το άδικο και εξοντωτικό χαράτςι τθσ ΔΕΗ. Οργανϊνουμε 
ςυλλογικά και μαηικά τθν αντίςταςι μασ . 

Χαιρετίηουμε τθν απόφαςθ τθσ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και όλων των ςυνδικάτων, κοινωνικϊν 
φορζων και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, να ςυμβαδίηουν μαηί με τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων, 
τθσ κοινωνίασ και του λαοφ και να υπεραςπίηονται το κοινωνικό αγακό τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, ωσ δικαίωμα που δεν νομιμοποιείται κανείσ να το ςτεριςει και ειδικά ςε 
ςυνκικεσ κρίςθσ και φτϊχειασ από αυτοφσ, που δεν ζχουν και δεν μποροφν. 

Καλοφμε τισ ΕΛΜΕ να πάρουν πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό επίπεδο και να ςυντονιςτοφν 
με τουσ κοινωνικοφσ και ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ και τουσ διμουσ τθσ περιοχισ τουσ, για να 
ακυρωκεί ςτθν πράξθ αυτόσ ο κατάπτυςτοσ, άδικοσ και απάνκρωποσ νόμοσ, που επιχειρεί να 
μασ βυκίςει ςτο ςκοτάδι. 
 

Θα είμαςτε ξανά ςτουσ δρόμουσ  και τισ πλατείεσ με τα αιτιματα και ςυνκιματα των 
τελευταίων ΓΣ ςυνελεφςεων των προζδρων των ΕΛΜΕ (Σεπτζμβρθσ, Οκτϊβρθσ 2011): 

«Απζναντι ςτθ λαίλαπα που ιρκε και ςυνεχίηεται οι εργαηόμενοι βροντοφωνάηουμε 
πωσ υπάρχει λφςθ. Τπάρχει άλλθ πολιτικι! Σο χρζοσ δεν το δθμιοφργθςαν οι εργαηόμενοι. 
Δεν το αναγνωρίηουμε. Απαιτοφμε τθ διαγραφι του. 

 ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΕΙ ΣΩΡΑ ΑΤΣΗ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΟΤ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΤ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΕΙ ΣΗΝ  ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ΝΑ ΦΤΓΕΙ Η 
ΣΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΣΗ ΧΩΡΑ.  

 Να καταργθκεί το βάρβαρο και δουλοπρεπζσ μνθμόνιο κυβζρνθςθσ - ΕΕ - 
Δ.Ν.Τ., το μεςοπρόκεςμο αλλά και όλα τα μζτρα που απορρζουν από αυτά. 

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΜΑ,  ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΤΜΕ ΣΙ 
ΚΑΣΑΚΣΗΕΙ ΜΑ 

 Να ανατραποφν οι νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ ςε όλθ τθν Ευρώπθ». 
 
 

 


