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Π.Α.Σ.Κ. 
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 
Ο - απόλυτος - ξεπεσµός της κυβέρνησης… 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
Πραγµατοποιούνται σε λίγες µέρες, στο Σύλλογό µας, η Β’ Τακτική Γ.Σ. και οι εκλογές 

για την ανάδειξη αντιπροσώπων που θα πάρουν µέρος στην 78η Γ.Σ. του Κλάδου. Οι 
αρχαιρεσίες αυτές γίνονται σε µια συγκυρία, όπου: 

 
Η πολιτική ζωή του τόπου 

απαξιώνεται καθηµερινά – µε 
αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης – 
από τη σήψη και τη διαφθορά που έχει 
επικαλύψει κάθε πτυχή του δηµοσίου βίου. 
Αυτό, όµως, που κάνει την κατάσταση 
αφόρητη δεν είναι τόσο τα ίδια τα 
σκάνδαλα όσο η προσπάθεια της 
κυβέρνησης να τα «κουκουλώσει» µε 
οποιοδήποτε τρόπο. Μια προσπάθεια που 
ξεκίνησε µε τις παρεµβάσεις στη 
∆ικαιοσύνη, συνεχίστηκε µε την 
αποχώρηση της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας από τη Βουλή και 
τελεσφόρησε µε το πρόωρο κλείσιµο της  
Συνόδου της Βουλής, οδηγώντας σε παραγραφή - ενδεχόµενες - ποινικές ευθύνες Υπουργών 
σε µια σειρά από µεγάλα σκάνδαλα (οµόλογα, Βατοπαίδι, εξαγορά της «Γερµανός» κ.τ.λ.). 

 
Η εθνική µας Οικονοµία βρίσκεται υπό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, µε την 

εκτίναξη του ελλείµµατος στο 5% του ΑΕΠ και το ∆ηµόσιο Χρέος να βρίσκεται εκτός ελέγχου. 
Η κυβέρνηση, βέβαια, αποποιείται των τεράστιων ευθυνών της, επικαλούµενη τη διεθνή κρίση. 
Αλήθεια: Φταίει η διεθνής κρίση, που η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να εκτελέσει – τα τελευταία 5 
χρόνια – κανένα προϋπολογισµό που συνέταξε η ίδια; Φταίει η διεθνής κρίση για την 
κατάρρευση των εσόδων ή µήπως η κατάργηση των ελεγκτικών µηχανισµών; Φταίει η διεθνής 
κρίση για την κατάρρευση των Ταµείων ή µήπως τα δοµηµένα οµόλογα και η εισφοροδιαφυγή; 
Φταίει η διεθνής κρίση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΠΑ∆ και η 
ιατροφαρµακευτική µας περίθαλψη ή µήπως η διαχειριστική της ανικανότητα; Η αλήθεια 
είναι, πως η κατάσταση αυτή διαµορφώθηκε από τις επιλογές της κυβέρνησης, η 
οποία µε την εµφάνιση της διεθνούς κρίσης χάρισε 28 δις Ευρώ στις Τράπεζες! Το 
ερώτηµα που πλανάται, πλέον, είναι: Τι θα συµβεί, όταν οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης 
διαπεράσουν ολοκληρωτικά - τους προσεχείς µήνες - τον ιστό της ευάλωτης ελληνικής 
οικονοµίας;  
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Μπροστά στην 78η Γ.Σ του Κλάδου… 
 
 
Συνάδελφοι 

 
Η σχολική χρονιά που διανύουµε βαίνει, ήδη, προς το τέλος της. Και αυτή τη σχολική 

χρονιά, βιώσαµε τις συνέπειες της υποχρηµατοδότησης της Παιδείας από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό (3% επί του ΑΕΠ). Ζήσαµε στο «πετσί» µας την εγκατάλειψη του 
∆ηµόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών. Έτσι: 

 
� Το Ολοήµερο σχολείο απαξιώθηκε ακόµη περισσότερο. 
� Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν τροχοπέδη στην εύρυθµη 

λειτουργία των σχολικών µονάδων. Κατά παράβαση του νόµου λειτουργούν τµήµατα µε 
27 και 28 µαθητές, ενώ οι συµπτύξεις τµηµάτων - για εξοικονόµηση εκπαιδευτικών - 
δίνουν τη χαριστική βολή στην παιδαγωγική διαδικασία. 

� Ο µεσαιωνικός θεσµός της ωροµίσθιας εργασίας καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο 
µέρος του ωρολογίου προγράµµατος. 

� Η κτιριακή υποδοµή - κυρίως της Προσχολικής Αγωγής – παραµένει ανεπαρκής και σε 
πολλές περιπτώσεις ακατάλληλη. 

� Χιλιάδες νήπια και προνήπια βρίσκονται εκτός του ∆ηµόσιου Νηπιαγωγείου, ενώ 
καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώµατα των Νηπιαγωγών. 

� Η Αντισταθµιστική Αγωγή (Παράλληλη Στήριξη, Ενισχυτική ∆ιδασκαλία κ.τ.λ.) είναι 
«είδος υπό εξαφάνιση». 

� Οι εκπαιδευτικοί - όπως και όλοι οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο – είδαν τις αποδοχές 
τους να καθηλώνονται, µε την απόφαση της κυβέρνησης για «πάγωµα» των µισθών. 

 
Συνάδελφε 

 
Είναι «ηλίου φαεινότερον», πως το ∆ηµόσιο Σχολείο δεν είναι προτεραιότητα για την 

κυβέρνηση. Είναι, επίσης, φανερό, πως το σύνολο των εργαζοµένων βρίσκεται στο στόχαστρο 
των νεοφιλελεύθερων επιλογών της. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκρούσουµε αυτή την 
πολιτική, για να υπερασπιστούµε καλύτερα τα δικαιώµατά µας και να διευρύνουµε τις 
κατακτήσεις µας, είναι η συµµετοχή όλων µας στις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήµατος. 
 

� Σε καλούµε στη Γ.Σ. για να δυναµώσουµε τη φωνή του συνδικαλιστικού 
κινήµατος. 

 
� Σε καλούµε στην κάλπη, γιατί η ψήφος σου έχει δύναµη. 

 
� Στήριξε µε την ψήφο σου αυτούς που αγωνίζονται δίπλα σου και ξέρουν να 

κρατούν ψηλά τον Κλάδο. 

 
Τώρα είναι η ώρα της δικής σου ευθύνης! 

 

Ψηφίζω Π.Α.Σ.Κ.   - Ψηφίζω ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
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