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22 και 23 Φεβρουαρίου: Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε! 
 

∆ικό µας χρέος ο ΑΓΩΝΑΣ! 
 

 
Συνάδελφοι 

 
 

Οι µάσκες έπεσαν! Με την τελευταία «επίσκεψη» της Τρόικας, αποκαλύφθηκαν 
- και στον πιο δύσπιστο πολίτη - τα σχέδιά τους για τη διάλυση της όποιας 
παραγωγικής βάσης, την εξαφάνιση κάθε «ίχνους» κοινωνικού κράτους, την άλωση 
της χώρας. 

 
Η απόφαση για εκποίηση ∆ηµόσιας Περιουσίας - ύψους 50 δις Ευρώ - είναι 

το κερασάκι στην τούρτα και έρχεται ως συνέχεια των «χτυπηµάτων» που δεχόµαστε 
τον τελευταίο χρόνο και αυτών που ετοιµάζουν: 

 
� Ο Σχολικός Χάρτης αλλάζει µε την κατάργηση πολλών σχολείων και τις ακόµη 

περισσότερες συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων µε µοναδικό κριτήριο την 
εξοικονόµηση πόρων. Το σχέδιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (αφορά και 
σχολικές µονάδες του Συλλόγου µας), χωρίς ποτέ να κληθεί η εκπαιδευτική 
κοινότητα να καταθέσει τις δικές της απόψεις, απόψεις που στηρίζονται 
αποκλειστικά σε παιδαγωγικά κριτήρια. 

 
� Η λειτουργία των Ολοήµερων σχολείων κατά τη φετινή σχολική χρονιά µε τις 

µεγάλες ελλείψεις, κυρίως, σε ειδικότητες και σε συνδυασµό µε την 
περαιτέρω µείωση της χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό 
(2,75% του ΑΕΠ) για το 2011, δείχνουν τι ακριβώς πρόκειται να συµβεί τα 
επόµενα χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης. 

 
� Η εφαρµογή του νέου Μισθολογίου φαίνεται ότι αποτελεί την αφορµή για 

περαιτέρω µειώσεις στις αποδοχές µας, αφού περικόπτονται επιδόµατα, ενώ 
η καταβολή του «κινήτρου απόδοσης» ενδέχεται να αποτελέσει το «δούρειο 
ίππο» για την επιβολή της αξιολόγησης – χειραγώγησης. 

 
� Ο ιστορικός θεσµός της Μετεκπαίδευσης, τα ∆ιδασκαλεία, που αποτελούν για 

σχεδόν ένα αιώνα το µοναδικό φορέα - ουσιαστικής - επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών της Π.Ε., βαίνουν προς κατάργηση. 
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� Τα εργασιακά δικαιώµατα µπαίνουν όλο και περισσότερο στην κλίνη του 
Προκρούστη, µε την Τρόικα να απαιτεί εκ νέου αλλαγή στις συλλογικές 
συµβάσεις. 

 
� Πριν ακόµη στεγνώσει το µελάνι από την ψήφιση του αντιασφαλιστικού 

νόµου – Λοβέρδου, στο τραπέζι «πέφτει» η νέα πρόταση για παραπέρα 
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και η µείωση των 
επικουρικών συντάξεων. Τα ασφαλιστικά µας Ταµεία µετατρέπονται σε 
Ταµεία ελάχιστων προνοιακών επιδοµάτων! 

 
� Στο χώρο της Υγείας προωθούνται συγχωνεύσεις νοσοκοµείων, ενοποιείται 

ο ΟΠΑ∆ µε τις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ µε στόχο την αποχώρηση του Κράτους 
από τις δαπάνες περίθαλψης, την υποβάθµιση των παροχών υγειονοµικής 
περίθαλψης και τη νέα οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλισµένων. 

 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
� Στο δικό τους «µονόδροµο», αυτόν που οδηγεί στη φτώχεια και την 

εξαθλίωση, αντιτάσσουµε το δικό µας µονόδροµο: την αντίσταση στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στο Μνηµόνιο, στην Τρόικα. 

 
� Στα χρέη και τα ελλείµµατα που αυτοί δηµιούργησαν, αντιτάσσουµε το δικό 

µας ΧΡΕΟΣ: το χρέος του Αγώνα! 
 
 

Στις 22 του Φλεβάρη απεργούµε και παίρνουµε µέρος στο πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο (Προπύλαια, ώρα 11.00). 
 
Στις 23 του Φλεβάρη, ηµέρα Γενικής Απεργίας, παίρνουµε µέρος στη µεγάλη 
συγκέντρωση των συνδικάτων (Πεδίον Άρεως, ώρα 11.00, προσυγκέντρωση 
εκπαιδευτικών στο Μουσείο). 

 
 

Φεβρουάριος 2011 
 
 

                                                  Το ∆.Σ. 
 

       
 

 Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραµµατέας 
  
 
 
  Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος                                                  Βύρων Κουτσώνης 
 
 

 


