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 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΡΔΦΟΤΜΔ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΔΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ – ΔΔ – ΓΝΣ   
 
Η Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Αραΐαο θαιεί φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ δξαζηήξηα ζηελ 
απεξγία ζηηο 12/11/2015. Πηζηεχνπκε πσο ε επηηπρία απηήο ηεο απεξγίαο ζα έρεη θξίζηκε ζεκαζία, γηα 
λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ζπλέρεηα ζηηο αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο απηή ηε ζρνιηθή ρξνληά. 
Μπαξάδ αληηιαϊθώλ κέηξωλ 
Απφ ηα 223 κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην κλεκφλην κέρξη ην 2018, ηα 127 πξέπεη λα ςεθηζηνχλ κέρξη ην 
ηέινο ηεο ρξνληάο! Σν παξφλ είλαη: 
Σν κπαξάδ ηδηωηηθνπνηήζεωλ κε ην μεπνχιεκα δεκφζηα πεξηνπζίαο ιηκαληψλ, αεξνδξνκίσλ 
ΣΡΑΙΝΟΕ, ΔΕΗ, θ.ά. 
 
H δηάιπζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ, αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, κε θφςηκν ζπληάμεσλ θαη ηνπ 
ΕΚΑ, αχμεζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ-κείσζε ζηα θαζαξά, ηαθφπιαθα ζηα επηθνπξηθά ηακεία-εθάπαμ 
θαη κε ην πφξηζκα ησλ ζνθψλ ζχληαμε - επίδνκα ειεεκνζχλεο! 
Σν λέν πξνεηνηκαδόκελν γηα ηελ 1/1/2016 κηζζνιόγην – θηωρνιόγην πνπ νπζηαζηηθά παγψλεη κέρξη 
θαη 15 ρξφληα, αλάινγα κε ηελ θαηάηαμε ζηα ΜΚ, θάζε αχμεζε ζηνπο κηζζνχο, αληί ηεο άκεζεο 
αλαθνχθηζεο κε ηελ κηζζνινγηθή πξναγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
ηα εξγαζηαθά πξνσζνχληαη ε  απνδηάξζξσζε ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο, ε θαηάξγεζε 
ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ε κφληκε θηλεηηθφηεηα πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ έσο θαη ηηο νκαδηθέο 
απνιχζεηο. 
Ο πξνϋπνινγηζκόο γηα ην 2016, πνπ πξνβιέπεη άιια 4,5 δηο κέηξα ιηηφηεηαο γηα λα επηηεπρζνχλ νη 
δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Άξα Η άγξηα θνξνεπηδξνκή κε απμήζεηο ζε ΦΠΑ, κε ηνλ ΕΝΦΙΑ, κε αχμεζε 
ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ζηα ελνίθηα, θ.ά. 
 
Σα παξαπάλσ κέηξα είλαη κφλν ε αξρή. Έξρεηαη λέν παθέην πξναπαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα λα 
εθηακηεχνπλ ηηο δφζεηο κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα μεπιεξψλεηαη ην ρξένο θαη λα πεξηζψζνπλ ηηο 
ηξάπεδεο. Οη δαλεηζηέο επηδηψθνπλ ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ λα γίλεη κε απειεπζέξσζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ ζηα ιεγφκελα «θφθθηλα δάλεηα» θαη ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο ησλ ζπηηηψλ, ρσξίο 
νπζηαζηηθά ζηήξημε νχηε ηεο 1εο θαηνηθίαο.  

***** 
Η θπβέξλεζε πηζηή ζηηο δεζκεύζεηο ηεο ΔΔ, ηνπ Γεκνζηνλνκηθνύ πκθώλνπ θαη ηνπ ΟΟΑ, 
αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη όια ηα κλεκόληα, θαη παγηώλεη ην θαζεζηώο ηεο κόληκεο 
επηηξνπείαο.  

Σν 3ν αληηιαϊθό κλεκόλην δηαιύεη ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε 
Σν 3ν κλεκόλην ζηελ εθπαίδεπζε είλαη εδώ! Με ρηιηάδεο θελά, κεδεληθνχο δηνξηζκνχο, κεησκέλεο 
πηζηψζεηο αλαπιεξσηψλ, κε λέεο απζαίξεηεο αλαζέζεηο καζεκάησλ, αχμεζε καζεηψλ ζηα ηκήκαηα, 
ζπγρσλεχζεηο ή θαηαξγήζεηο ηκεκάησλ θαη κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθψλ έσο ηα ΙΕΚ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε 
κείσζε δαπαλψλ. Με εθξεθηηθά πξνβιήκαηα ζηελ Σερληθή Εθπαίδεπζε (νιηγνκειή ηκήκαηα, απνπζία 
βηβιίσλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θ.ά.).  
Σν 3ν κλεκόλην ζηελ εθπαίδεπζε πξνβιέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αληηεθπαηδεπηηθψλ 
λφκσλ ηεο Δηακαληνπνχινπ θαη ηνπ Αξβαληηφπνπινπ, ην Ννέκβξην: λέν πιαίζην αμηνιφγεζεο, 
εθαξκνγή ηεο καζεηείαο, δει. ηεο θηελήο-δσξεάλ αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο ρσξίο δηθαηψκαηα, ην 
Γεθέκβξην: λέν ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο, ηνλ  Απξίιην ηνπ 2016: εθαξκνγή ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ ηνπ 
2011 ζηελ εθπαίδεπζε, δειαδή ζπγρσλεχζεηο, θαηαξγήζεηο ζρνιείσλ, αχμεζε σξαξίνπ θιπ. 
Σελ ίδηα ώξα ν ππνπξγόο Παηδείαο κηιά γηα εζεινληηζκό, αμηνιφγεζε θαη θάπνηα ζηηγκή αχμεζε 
σξαξίνπ, πξνζρεκαηηθνχο δηαιφγνπο, αληί ηεο πξνψζεζεο ιχζεσλ ζηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο 
παηδείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ε ρξνληά μεθίλεζε κε έλα κπαξάδ δηθψλ αγσληζηψλ (ΕΛΜΕ άκνπ, 
Δηνηθεηηθνί ΑΕΙ, θιπ). 



 

ην παξόλ είλαη ε αλάγθε επηηπρίαο ηεο απεξγίαο, ε ελίζρπζε ηεο ελφηεηαο θαη 
αγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ. 
 

Γηα λα ληθήζνπλ νη αγώλεο λα μεπεξάζνπκε ηνλ παιηό θαη ηνλ λέν θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό 
 

Η ειπίδα ζηα ζωκαηεία καο θαη ζηνπο αγώλεο καο 
Εκείο πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα κηα απνθαζηζηηθή αληίζηαζε ζηελ πνιηηηθή 
Κπβέξλεζεο – ΕΕ – ΔΝΣ – Κεθαιαίνπ, γηα θαηαθηήζεηο ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ θιάδνπ. Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε λα δνζεί απνθαζηζηηθή ζπλέρεηα ζηηο απεξγηαθέο καο θηλεηνπνηήζεηο.  
Είλαη αλάγθε λα ζθεθηνχκε θαη λα δξάζνπκε, πηάλνληαο ην λήκα απφ ηηο θαιχηεξεο ζηηγκέο ησλ 
ζπιινγηθψλ καο αγψλσλ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ηε κάρε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ 
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ ΑΕΙ, ησλ θαζαξηζηξηψλ.  
 
Οη αγώλεο απηνί λίθεζαλ θαη άθεζαλ παξαθαηαζήθε ηα ραξαθηεξηζηηθά αλάπηπμήο ηνπο: 
απνθαζηζηηθφηεηα, δηάξθεηα, επηηξνπέο αγψλα, ζπζπείξσζε κέζα ζηα ζσκαηεία, ζπληνληζκφ, 
δηαδηθαζίεο Γεληθψλ πλειεχζεσλ, πνιχκνξθεο δξάζεηο θαη δηάζεζε ζχγθξνπζεο. Καινχκαζηε φινη, 
ρσξίο αλακνλή, λα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα λα μεθηλήζεη ν αγψλαο ψζηε λα κελ πεξάζνπλ ηα 
λέα βάξβαξα κέηξα. Οη εξγαδφκελνη λα πάξνπκε ηελ ππφζεζε ηνπ αγψλα ζηα ρέξηα καο θαη λα 
απαηηήζνπκε απνθαζηζηηθή θιηκάθσζε: 

Γελ ππνρωξνύκε – κπξνζηά oη αλάγθεο καο θαη ηα δηθαηώκαηα καο 
Απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε πνπ επηθαιείηαη θπληθά φηη «ν ιαφο ςήθηζε κλεκφλην» γηα λα επηβάιιεη 
αληηιατθά κέηξα θαη απέλαληη ζηε «κία θαη κνλαδηθή αιήζεηα» ζηελ νπνία ζέινπλ λα ζπλαηλέζνπκε  
θπβέξλεζε – θεθάιαην – ΕΕ – ΟΟΑ γηα ην μεπέξαζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο είλαη επηηαθηηθή 
αλάγθε λα αληηπαξαζέζνπκε ηελ αιήζεηα ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο 
θνηλσληθήο αμηνπξέπεηαο. Γηεθδηθνύκε ην πιαίζην αηηεκάησλ ηνπ 16νπ θαη 17νπ πλεδξίνπ θαη ησλ 
καδηθψλ πλειεχζεσλ ησλ ΕΛΜΕ ηνπ Μαΐνπ –επηεκβξίνπ ηνπ 2013, πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη 
απνηεινχλ ζέζεηο ηνπ θιάδνπ: 
 

  Αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο, θεθαιαίνπ, ΕΕ, ΔΝΣ, Κνπαξηέηνπ θαη φισλ ησλ κλεκνλίσλ.   
 Απειεπζέξσζε απφ ηα δεζκά ηεο ΟΝΕ-ΕΕ, αλππαθνή ζηελ ΕΕ, θαηάξγεζε ηνπ ζπκθψλνπ 

ζηαζεξφηεηαο. 
 ηάζε πιεξσκψλ ζηνπο δαλεηζηέο, δηαγξαθή ηνπ ιεζηξηθνχ – ηνθνγιπθηθνχ ρξένπο, εζληθνπνίεζε 

ηξαπεδψλ, εηζάρζεηα, θαη ελ ηέιεη έμνδν απφ επξψ θαη ΕΕ, ΝΑΣΟ. 
 Κακηά ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο. Μάρε ελάληηα ζην θαζηζκφ, ην 

ξαηζηζκφ, ηνλ πφιεκν, ηνλ ηκπεξηαιηζκφ. 
 Όρη ζηε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πιήξεο ζχληαμε ζηα 30 ρξφληα γηα φινπο θαη ρσξίο φξηα 

ειηθίαο, θαηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ.  
 Όρη ζην κηζζνιφγην – θησρνιφγην, απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο  θαη ηηο ζπληάμεηο γηα φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
 Όρη ζηε λέα αμηνιφγεζε/απνηίκεζε – φρη  ζηελ θηλεηηθφηεηα πνπ ζα θέξνπλ δηαζεζηκφηεηεο θαη 

απνιχζεηο 
 Εληαίν 12ρξνλν δεκφζην θαη δσξεάλ ζρνιείν θαη 2 ρξφληα πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά – 

θαλείο καζεηήο έμσ απφ ην ζρνιείν. 
 Καηάξγεζε αληηεθπηδεπηηθψλ λφκσλ, αλαβάζκηζε ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηνρχξσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο δηαζεζηκφηεηαο, 
ιεηηνπξγία ηνπ 4νπ έηνπο απνθιεηζηηθά σο έηνο εηδίθεπζεο θαη επέθηαζεο θαηά έλα έηνο.  
  8.000 δηνξηζκνχο θαζεγεηψλ ηψξα, επαλαθνξά σξαξίνπ, 20  καζεηέο ζην ηκήκα. 

 Οπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο πιιφγνπο Δηδαζθφλησλ. Δηαθάλεηα/αληηθεηκεληθφηεηα ζηηο 
ηνπνζεηήζεηο.   

 Όρη ζηε θνξνιεειαζία, ηα ραξάηζηα, ην μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ, θ.ά. 
 
πκκεηέρνπκε ζηηο αληηπνιεκηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζην ζπληνληζκφ αιιειεγγχεο γηα 
πξφζθπγεο/κεηαλάζηεο. Τπεξαζπίδνπκε ην δηθαίσκα ζηα δεκφζηα θνηλσληθά αγαζά: παηδεία-πγεία-
αζθάιηζε-ξεχκα θαη λεξφ γηα φινπο. 

Πάηξα, 03-11-2015, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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