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Συνάδελφοι – συναδέλφισσες 
Διανύουμε μια χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται από βαθιά οικονομική ύφεση σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας εξαρτημένη οικονομικά από τις διεθνείς αγορές 
και με μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας γίνεται στόχος κερδοσκοπικών επιθέσεων . 

Με αφορμή και πρόσχημα την κρίση οι εκπαιδευτικοί , όπως και άλλοι εργαζόμενοι, δεχόμαστε 
επίθεση στα οικονομικά , εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα . 

Διαμορφώνοντας κλίμα καταστροφολογίας και τρομοκρατίας προσπαθούν να περάσουν 
αντιλαϊκά μέτρα χωρίς κοινωνική αντίσταση . 

Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ καλά πως η απελθούσα 
κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει τεράστιες ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, 
καθώς και για την κατάσταση στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός την 
τιμώρησε στις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη του 2009 και την οδήγησε στην αντιπολίτευση. 
Αυτό όμως δε δίνει άλλοθι στη σημερινή κυβέρνηση για την επιβολή τέτοιων σκληρών 
οικονομικών μέτρων σε βάρος των χαμηλόμισθων εργαζομένων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ΜΑΤΩΣΑΝ το φθινόπωρο του 2006 με 42 ημέρες 
απεργία, διεκδικώντας μισθούς ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. 

 Η παράταξη της ΠΑΣΚ όλα τα χρόνια της λειτουργίας της αντιπάλεψε με ΔΥΝΑΜΗ και 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ όλες τις αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές πολιτικές ΟΛΩΝ των 
κυβερνήσεων. ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.  

 Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται εκτιμούμε πως χρειάζεται 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ του Δημόσιου και του 
Ιδιωτικού τομέα σ' ένα ευρύ ΜΕΤΩΠΟ που θα μπορέσει να αποκρούσει και να ανατρέψει αυτές 
τις πολιτικές.  
Καταγγέλλουμε την επίθεση που δεχόμαστε και απαιτούμε : 

 Την κρίση να πληρώσουν επιτέλους οι πραγματικά έχοντες και κατέχοντες . 
 Καμιά μείωση μισθών και επιδομάτων . 
 Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης . 
 Οικονομική και ασφαλιστική πολιτική σύμφωνα με τις δεσμεύσεις .  
 Απαιτούμε δικαιοσύνη , αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα , διαφάνεια . 
 Να πάψει το καθεστώς ατιμωρησίας και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλοι οι υπεύθυνοι 

για το οικονομικό αδιέξοδο και την κατάρρευση των Ασφαλιστικών Ταμείων .  

ΚΑΛΟΥΜΕ  τους εκπαιδευτικούς  να πάρουν μέρος με όλες τους τις δυνάμεις  στον 
αγώνα 


