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Μάθσ 2010 

Ο ΚΛΑΔΟ ΜΠΡΟΣΑ ΣΙ ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 
 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 
 Η αρνθτικι ςυγκυρία, που βιϊνουμε ωσ εργαηόμενοι και γενικότερα ωσ 
λαόσ δεν ζχει προθγοφμενο ςτθ μεταπολεμικι περίοδο. Στο όνομα τθσ κρίςθσ, για 
τθν οποία οι εργαηόμενοι δεν ζχουν καμιά ευκφνθ, καταργοφνται ιςτορικζσ 
κατακτιςεισ μασ. 
 Τα μζτρα που παίρνει θ κυβζρνθςθ, με τθ δραματικι περικοπι  μιςκϊν και 
ςυντάξεων, τισ διαδοχικζσ αυξιςεισ των 
ζμμεςων φόρων, τθν κατάργθςθ εργαςιακϊν 
μασ δικαιωμάτων κακϊσ και τισ δυςμενείσ 
αλλαγζσ ςτο αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό 
κακεςτϊσ, ΜΑ ΒΡΙΚΟΤΝ ΚΑΣΘΓΟΡΘΜΑΣΙΚΑ 
ΑΝΣΙΘΕΣΟΤ ΓΙ’ ΑΤΣΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΕ ΣΘΝ 
ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ 
ΑΝΑΣΡΟΠΘ ΣΟΤ. 

Η ακολουκοφμενθ πολιτικι τθσ ςκλθρισ 
και μονόπλευρθσ λιτότθτασ όχι μόνο δεν 
πρόκειται να ςυμβάλλει ςτθν ζξοδο από τθν 
κρίςθ, αλλά, αντίκετα κα οδθγιςει ςτθν φφεςθ και ςτθ λιψθ νζων ςκλθρότερων 
μζτρων. 

Πζρα, όμωσ, από τα μζτρα για τθν οικονομία και το αςφαλιςτικό οι 
εκπαιδευτικοί βιϊνουν  κακθμερινά εδϊ και ζξι μινεσ τθν θκικι απαξίωςθ του 
ρόλου και τθσ αποςτολισ τουσ από τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 
Παιδείασ. Μια πολιτικι θγεςία που τουσ ζχει βάλει ςτο ςτόχαςτρο ότι δικεν 
είναι αυτοί υπεφκυνοι για τθν κακοδαιμονία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 
Μια πολιτικι θγεςία που ψιφιςε ζνα Πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία που ζχει 
απζναντί του το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν τθσ χϊρασ μασ.  Ζνα 
πολυνομοςχζδιο που αλλάηει το ςφςτθμα πρόςλθψθσ για τζταρτθ φορά ςε 12 
χρόνια, που «τιμωρεί» τον εκπαιδευτικό με τθν τριετι υποχρεωτικι παραμονι 
του ςτον τόπο του πρϊτου διοριςμοφ, που επαναφζρει τθ διετία ςτθ μετάκεςθ, 
που ειςάγει το κεςμό του δόκιμου εκπαιδευτικοφ και του μζντορα, κλπ. 

 
 

Σα μζτρα αυτά είναι πζρα 
για πζρα άδικα αφοφ για μια 

ακόμθ φορά καλοφνται να 
πλθρϊςουν τθν κρίςθ οι 

μιςκωτοί και οι ςυνταξιοφχοι 
και όχι οι ΕΧΟΝΣΕ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΧΟΝΣΕ, όπωσ 
προεκλογικά ζλεγε θ 

κυβζρνθςθ. 
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υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 
Η παράταξθ τθσ Π.Α..Κ. είναι θ μόνθ δφναμθ που και ςε αυτι τθ ςυγκυρία, 

προςπακεί με υπευκυνότθτα και ςοβαρότθτα να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ, 
κζτοντασ τουσ ςτόχουσ και τθν 
προοπτικι τθσ επόμενθσ 
περιόδου. Είναι θ   μόνθ 
παράταξθ που κατζκεςε 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο, το οποίο 
ςτθρίηεται ςτισ πάγιεσ κζςεισ μασ, 
για ςυμπόρευςθ με τισ 
εκπαιδευτικζσ Ομοςπονδίεσ ,το 
Δθμοςιοχπαλλθλικό και εργατικό 
κίνθμα ςτθ διεκδίκθςθ και τον 
αγϊνα. 

Η Π.Α.Σ.Κ., με γραπτι 
ανακοίνωςι τθσ, ιταν θ πρϊτθ 
που αντζδραςε ςτισ δθλϊςεισ 

που ζκανε θ Τπουργόσ παιδείασ ςτισ 12 του 
Νοζμβρθ 2009 για τθν αλλαγι του ςυςτιματοσ 
πρόςλθψθσ των εκπαιδευτικϊν ( κατάργθςθ του 
60%  Α.Σ.Ε.Π. – 40% Ενιαίοσ Πίνακασ 
προχπθρεςίασ) δεςμευόμενθ πωσ κα προτείνει 
κινθτοποιιςεισ ςτον κλάδο αν προχωριςει θ 
ρφκμιςθ. 

Η ΠΑΣΚ ς’ όλθ τθ ςυνδικαλιςτικι χρονιά 
που πζραςε ιταν πρωτοπόρα ςτουσ αγϊνεσ που 
ζκανε ο κλάδοσ και το δθμοςιοχπαλλθλικό  και 
εργατικό κίνθμα για τθν ανατροπι των 
οικονομικϊν μζτρων τθσ κυβζρνθςθσ και τθ μθ 
ψιφιςθ του Πολυνομοςχεδίου για τθν Παιδεία.  
  

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 
Μπροςτά ς’ αυτι τθν 

πρωτόγνωρθ κατάςταςθ που 
βριςκόμαςτε πιςτεφουμε 
απόλυτα πωσ δεν ζχουμε άλλθ 
λφςθ από το να αναπτφξουμε 
αγϊνεσ μαηικοφσ, ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ, με 
το ςφνολο των εργαηομζνων ςτον 
Ιδιωτικό και Δθμόςιο τομζα.  

Η Δ.Α.Κ.Ε., νομίηοντασ πωσ μπορεί να αποτινάξει τον ρόλο, που 
επί 6 χρόνια με ιδιαίτερο ηιλο υπθρζτθςε, αυτόν δθλαδι του 
εκπροςώπου μιασ Κυβζρνηςησ που οδήγηςε τη χώρα ςτα πρόθυρα 
τησ χρεοκοπίασ, δε διςτάηει να αλλάηει τισ κζςεισ τθσ με ταχφτθτα που 
ηαλίηει  και τα ίδια τα μζλθ τθσ 

Είναι πράγματι κλιβερό οι εκπρόςωποι μιασ μεγάλθσ 
παράταξθσ, ςε μια τόςο δφςκολθ ςυγκυρία, να ζχουν ςτο μυαλό τουσ 
μόνο μικροπαραταξιακοφσ ςχεδιαςμοφσ, χωρίσ ςτρατθγικι και 
προοπτικι (ψθφίηοντασ 4ωρεσ διευκολυντικζσ ςτάςεισ εργαςίασ) και να 
αδιαφοροφν για τισ ςυνζπειεσ που ζχουν οι αποφάςεισ τουσ ςτουσ 
ςυναδζλφουσ. Είναι φανερό ότι, παριςτάνοντασ τουσ αγωνιςτζσ, 
προςπακοφν να ξεπεράςουν τισ ενοχζσ τουσ για τθν επίςθμθ ςτάςθ τθσ 
παράταξισ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ μεγάλθσ απεργίασ του κλάδου το 
2006, τότε που περιζφεραν ανά τθν επικράτεια τισ λογικζσ για 
«επικίνδυνθ και αντικαταςτατικι απόφαςθ». ΣΩΡΑ, βζβαια, δε 
διςτάηουν να προτείνουν ςτο Δ.. τησ ΔΟΕ 5νθήμερεσ 
επαναλαμβανόμενεσ το επτζμβρη!!! Αυτοί που το 2006 δεν 
ΨΗΦΙΑΝ οφτε μια 5νθήμερη ςτισ 6 ΟΛΟΜΕΛΕΙΕ ΣΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. 
Ποιοσ, αλήθεια τουσ ΠΙΣΕΤΕΙ; 
 

Οι ΤΠΕΙΡΩΕΙ: Η ςτάςθ τουσ 
κυμίηει τθ λαϊκι παροιμία: όπου φυςά ο 
άνεμοσ. Σθ φετινι χρονιά ταυτίηονται απόλυτα 
με τισ «αγωνιςτικζσ προτάςεισ» τθσ ΔΑΚΕ!!! 
Μαηί με τθ ΔΑΚΕ ψιφιςαν τισ 4ωρεσ 
διευκολυντικζσ ςτάςεισ ςτθ ΔΟΕ, μαηί με τθ 
ΔΑΚΕ τθ δεφτερθ 48ωρθ που δεν ζγινε, μαηί με 
τθ ΔΑΚΕ ψιφιςαν ςτθν ΟΛΜΕ τθν πρόταςθ για 
απεργία ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ (που δεν 
πζραςε). Μάλιςτα τθ ςυμφωνία τουσ αυτι με 
τθ ΔΑΚΕ τθ δθλϊνουν απροκάλυπτα και ςτισ 
ςυνεδριάςεισ του Δ.. τθσ ΔΟΕ. Είναι βζβαιο 
πωσ αυτό που τουσ ενδιαφζρει είναι θ αφξθςθ 
τθσ παραταξιακισ τουσ επιρροισ ςτον κλάδο 
και όχι θ επίλυςθ των προβλθμάτων των 
ςυναδζλφων. Γι’ αυτό και δεν ζχουν κανζνα 
πρόβλθμα να ςυμφωνοφν με τθ ΔΑΚΕ, τθν 
οποία ωσ χκεσ κατιγγειλαν για τθ ςτάςθ τθσ 
ςτουσ αγϊνεσ του κλάδου.  
 

Η παράταξη τησ ΕΑΚ (ΠΑΜΕ) ζχει τεράςτια ιςτορικι 
ευκφνθ που, ς’ αυτι τθ ςυγκυρία, αντί να ςυμβάλλει ςτθν 
ΕΝΟΣΗΣΑ και ςτθ ΤΠΕΙΡΩΗ των εργαηόμενων, επιμζνει ςτισ 
διαχωριςτικζσ λογικζσ και ςτισ ξεχωριςτζσ απεργιακζσ 
ςυγκεντρϊςεισ.  Σθ φετινι χρονιά μάλιςτα το ΠΑΜΕ (παράταξθ 
του ΚΚΕ) κθρφςςει και ξεχωριςτζσ απεργίεσ (χωρίσ να ζχει το 
δικαίωμα αφοφ δεν είναι ςωματείο) δθμιουργϊντασ ζτςι ςφγχυςθ 
ςτουσ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ. Σι κα γίνει αλικεια αν όλεσ οι παρατάξεισ 
ακολουκιςουν τθ λογικι του ΠΑΜΕ και κθρφςςουν τισ δικζσ τουσ 
απεργίεσ; ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΤΠΕΙΡΩΗ 
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ. 
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Δεν υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι περικϊρια για κλαδικοφσ αγϊνεσ. Η Γενικι 
απεργία (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) ςτισ 5 του Μάθ και οι πρωτοφανείσ ςε όγκο ςυγκεντρϊςεισ 
ζδειξαν το δρόμο που πρζπει να ακολουκιςουμε, αν κζλουμε ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ.  
 
Απαιτοφμε: 

 Σθν ανατροπι των οικονομικϊν μζτρων που ψιφιςε θ κυβζρνθςθ 

 Να μθν ψθφιςτεί και να ΑΠΟΤΡΘΕΙ  το ΝΕΟ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟ 
ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ 

 Να καταργθκεί το Πολυνομοςχζδιο του Τπ. Παιδείασ 

 Να μθν ανατραποφν οι εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτο Δθμόςιο και ςτον Ιδιωτικό 
τομζα 

 

Δθλϊνουμε υπεφκυνα και κατθγορθματικά ότι κα ςυνεχίςουμε να 
αγωνιηόμαςτε για  τθν ενότθτα των εργαηομζνων παραμερίηοντασ τισ όποιεσ 
παραταξιακζσ λογικζσ. Για εμάσ προζχει θ ενότθτα των εργαηόμενων  ζξω και πζρα 
από μικροπαραταξιακά ςυμφζροντα και ανεξάρτθτα από το ποιοσ κυβερνάει τον 
τόπο.  

Όπωσ πράξαμε και ςτο παρελκόν και ιδιαίτερα ςτθ μεγάλθ απεργία του 
κλάδου (2006), ζτςι και τϊρα  κα μποφμε μπροςτά ςτουσ αγϊνεσ που ζρχονται 
για τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ, που είναι ΠΕΡΑ για ΠΕΡΑ ΑΔΙΚΘ και 
φορτϊνει τα βάρθ τθσ κρίςθσ ςτουσ εργαηόμενουσ.   

 

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, να βρεκοφμε μαηί ςτθν πρϊτθ γραμμι 
των κινθτοποιιςεων που οργανϊνονται από τισ Ομοςπονδίεσ, για να δϊςουμε και 
πάλι τθ μάχθ για τθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων μασ. 
 

Αγωνιηόμαςτε ενωτικά, αποφαςιςτικά για  
να μθν πλθρϊςουν τα βάρθ τθσ κρίςθσ πάλι οι εργαηόμενοι. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ ΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΘΜΑΣΑ ΜΑ –  

ΤΠΕΡΑΠΙΗΟΤΜΕ ΣΙ ΚΑΣΑΚΣΘΕΙ ΜΑ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ ΔΙΚΑΙΘ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΘ ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ 

ΠΡΩΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
 

Οργάνωςθ – Προοπτικι – Αγϊνασ 
είναι το τρίπτυχο τθσ αγωνιςτικισ μασ φιλοςοφίασ. 

Ενωμζνοι κα νικιςουμε! 

 
 

ΤΠΕΙΡΩΗ, ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙ ΑΓΩΝΑ  

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΑ ΑΝΣΙΛΑΪΚΑ ΜΕΣΡΑ  
 


