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Στις 27 Νοέμβρη απεργούμε! 

Όλοι στην απεργία και τα συλλαλητήρια  

Αθήνα: πλ. Κλαυθμώνος,  

Προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ Προπύλαια 10.30 π.μ. 
 

Αγώνας για 

 Την υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν Σχολείου 

 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς 

 Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους 

 

Συνάδελφε, 

 

Μάταια προσπαθεί η κυβέρνηση να πείσει ότι το τέλος των Μνημονίων και της κρίσης 

έφτασε. Όλες οι διακηρύξεις περί «εξόδου από την κρίση» και «επιστροφής στην ανάκαμψη», ή 

ακόμα και περί «αποχώρησης του ΔΝΤ», αποδεικνύονται θέατρο σκιών. Η ΕΕ και το ΔΝΤ 

επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική της σκληρής και παρατεταμένης λιτότητας, της βαθιάς φτώχειας 

και ανεργίας, της διάλυσης όλων των κοινωνικών δομών θα συνεχιστεί και μάλιστα με αμείωτη 

ένταση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινωνία και τους εργαζόμενους, 

λέγοντας ότι το τέλος των Μνημονίων πλησιάζει, για να συνεχίσει την επόμενη μέρα να 

εφαρμόζει την ίδια και απαράλλαχτη αντιλαϊκή πολιτική. 

Η εκπαίδευση, συνεχίζει να μετράει τις πληγές της από τα αδιάκοπα χτυπήματα της 

βάρβαρης πολιτικής. Βρισκόμαστε ήδη στο μήνα Νοέμβριο και τα σχολεία και οι μαθητές 

στενάζουν από τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικούς. Ο υπουργός Παιδείας με απόλυτα ιταμό 

τρόπο και παίζοντας τα δικά του προσωπικά επικοινωνιακά παιχνίδια, δηλώνει ότι θα 

προσλάβει «εθελοντές», δηλαδή απλήρωτους και ανασφάλιστους εκπαιδευτικούς, 

καταπατώντας και ευτελίζοντας κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος. Για πολλοστή χρονιά οι 

δεκάδες χιλιάδες μαθητών μας, αναγκάζονται να στοιβάζονται σε υπερμεγέθη τμήματα εξ’ 

αιτίας των συγχωνεύσεων τμημάτων στο όνομα της «οικονομίας του προσωπικού», 

αδιαφορώντας πλήρως για τις παιδαγωγικές ανάγκες και τις εκπαιδευτικές συνθήκες κάτω από 

τις οποίες διδάσκονται τα παιδιά μας. Η εφαρμογή του νόμου για το «νέο Λύκειο» που τώρα 

μπαίνει στη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του, αποδεικνύει αυτό που έγκαιρα ολόκληρος ο 

εκπαιδευτικός κόσμος είχε επισημάνει, ότι πρόκειται για ένα σύστημα ακόμα πιο ταξικό, πιο 

σκληρό για τη νέα γενιά, την οποία θα εκδιώξει βίαια από την εκπαίδευση για να την παραδώσει 

στην πρόωρη κατάρτηση και στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα της μαθητείας, της απλήρωτης και 

μαύρης εργασίας. 

 

Συνάδελφε, 

 

Η πολιτική της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ θέτει σε πλήρη αμφισβήτηση συλλογικά 

εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών. Η εφαρμογή της λεγόμενης αξιολόγησης 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και συνολικά στο Δημόσιο τομέα, θα έχει ως συνέπεια το τσάκισμα 



των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, νέες απολύσεις, την επιβολή φτώχειας διαρκείας για 

την πλειοψηφία των εργαζομένων στο Δημόσιο. Ακόμα θα σηματοδοτήσει τη συρρίκνωση και 

την αντιδραστική αναδιάρθρωση των κοινωνικών δομών του Δημοσίου (Παιδεία – Υγεία – 

Πρόνοια) ώστε να υπηρετεί ακόμα καλύτερα τις συμφέροντα του κεφαλαίου σε αντίθεση με 

τις λαϊκές ανάγκες. Ταυτόχρονα οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και τα δημοσιεύματα 

για «νέο μισθολόγιο» στο Δημόσιο τομέα, θα σηματοδοτήσουν νέες δραματικές μειώσεις στους 

μισθούς όλων των εργαζομένων. Καμία αυταπάτη δεν μπορεί να υπάρξει ότι οι εκπαιδευτικοί 

θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, παρά τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του 

υπουργείου.  

Στόχος τους είναι να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στους κλάδους των εργαζομένων 

στο Δημόσιο ώστε να βρουν καλύτερο έδαφος για να εφαρμόσουν την πολιτική της φτώχειας 

και της εξαθλίωσης. 

 

Συνάδελφε, 

 

Απέναντι στην βάρβαρη αυτή πολιτική υπάρχει απάντηση. Είναι ο μαζικός και ανυποχώρητος 

αγώνας των εργαζομένων και όλου του λαού. Στις 27 Νοέμβρη απεργούμε! Μαζί με όλους 

τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αγωνιζόμαστε για να υπερασπιστούμε τα 

δικαιώματά μας στην εργασία και στη μόρφωση των παιδιών μας. Μαζί με τους εργαζόμενους, 

τη νέα γενιά και όλο το λαό, να πιάσουμε το νήμα των μεγάλων αγώνων της προηγούμενης 

περιόδου για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, διεκδικώντας άμεσα: 

 

 Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στις διαθεσιμότητες! Καμία απόλυση 

συναδέλφου 

 Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι 

οικογένειές μας 

 Μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών εδώ και τώρα! 

 Να καταργηθεί ο νόμος για την Αξιολόγηση  

 Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός νόμος για το Λύκειο! 

 Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο που να χωρά όλα τα παιδιά! 

 

 

Όλοι στην πανεργατική απεργία στις 27 Νοέμβρη! 

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια όλης της χώρας! 

 

 

 

 

 


