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Τώρα κλιμακώνουμε την πάλη μας απέναντι στο αντιλαϊκό πακέτο μέτρων της 3
ης 

αξιολόγησης!  

 

 Κάτω τα χέρια από την απεργία! 

 Να μην περάσει το Μνημόνιο για την Παιδεία! 

 Να μη περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης! 

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ πιστή στην τήρηση των μνημονίων, του δημοσιονομικού σφαγείου ΕΕ-

ΔΝΤ και των επιταγών του ΣΕΒ, προωθεί την άμεση υλοποίηση των σκληρών μέτρων της 3ης 

αξιολόγησης και του αντισυνδικαλιστικού – αντιαπεργιακού νόμου. Για την επιβολή αυτής της 

πολιτικής από τη μια ξανατάζει «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», όπως η αύξηση του κατώτερου 

μισθού πείνας και από την άλλη εντείνει την καταστολή με νέου τύπου ιδιώνυμα (σε βάρος όσων 

αγωνίζονται ενάντια στη ληστεία της λαϊκής κατοικίας), περιορισμό συνδικαλιστικών ελευθεριών και 

δικαιωμάτων (αντιαπεργιακός νόμος), επιστράτευση μπράβων και ΜΑΤ απέναντι σε απεργούς κλπ. 

Ξαναμιλά για «καθαρή έξοδο από τα μνημόνια» όταν έχει υπογράψει καθεστώς επιτροπείας και 

ματωμένων πλεονασμάτων μέχρι το 2060! 

 

Το εργατικό –λαϊκό κίνημα, ο λαός και η νεολαία, όλες οι ταξικές δυνάμεις, πρέπει ΤΩΡΑ να 

απαντήσουν αποφασιστικά! Καμιά ανοχή στην κυβέρνηση και την πολιτική της!  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο με όλα τα προαπαιτούμενα της 3
ης 

αξιολόγησης. 

Περιλαμβάνει και το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος (τροπολογία που απέσυρε 

προσωρινά κάτω από τις οξυμένες αντιδράσεις των εργαζομένων), επιδιώκοντας ουσιαστικά την 

κατάργησή του.  

Οι συνέπειες των μέτρων για τους εργαζόμενους θα είναι μεγάλες. Προχωρούν σε ουσιαστική 

κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών για τους εργαζόμενους (βλ. 

κατάργηση της έκπτωσης 10% επί του φόρου στις ιατρικές δαπάνες, η περικοπή του κονδυλίου για το 

επίδομα θέρμανσης κατά 50% κ.ά). Προχωρούν τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων 

συντάξεων έως το τέλος του έτους, που θα αποτελέσει τον «προθάλαμο» για να περικοπεί το 2019 

μέρος της «προσωπικής διαφοράς». Προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα οδηγούν 

χιλιάδες λαϊκές κατοικίες στα χέρια των τραπεζών και γι’ αυτό ψήφισαν τροπολογία που ποινικοποιεί 

τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς και οδηγεί σε φυλάκιση έως και 6 μήνες.  

Στα προαπαιτούμενα της 3
ης

 αξιολόγησης βρίσκεται και το Συμπληρωματικό Μνημόνιο για την 

Παιδεία που υπέγραψε η κυβέρνηση με το κουαρτέτο και περιλαμβάνει: Αύξηση ωραρίου, 

αποχαρακτηρισμό της ώρας σίτισης, συγχωνεύσεις σχολείων, αξιολόγηση, νέο τρόπο πρόσληψης 

(δηλ. κριτήρια απολύσεων).  

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προετοιμάζεται να καταθέσει μέσα στο 

Γενάρη το σχέδιο της για το νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης, ετοιμάζοντας ένα ακόμα πιο 

σκληρό, ταξικό και ανταγωνιστικό σχολείο. Στόχος τους να περικόψουν τα όποια στοιχεία γενικής 
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παιδείας έχουν απομείνει, να μετατρέψουν το Λύκειο σε ένα απέραντο εξεταστικό κάτεργο, να 

εξειδικεύσουν τους μαθητές σε συγκεκριμένα αντικείμενα με στόχο καθαρά την επιλογή σχολής. 

Προσαρμόζουν το σχολείο στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως ακριβώς έκαναν και 

με τις αλλαγές στα ΕΠΑΛ, που υπηρετούν τις εργασιακές σχέσεις του υποκατώτατου μισθού και της 

ανακύκλωσης της ανεργίας. Ταυτόχρονα προωθούνται σοβαρές περικοπές σε εκπαιδευτικούς, μέσω 

της μείωσης των γνωστικών αντικειμένων, ανοίγοντας έτσι ένα πελώριο κύκλο μετακινήσεων και 

κινητικότητας. 

Σημαίνουμε συναγερμό για να μην περάσει η πολιτική των περικοπών, των απολύσεων, την 

υποβάθμισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. 

Δε θα τους αφήσουμε να τσακίσουν τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. 

Η απεργία στις 14 Δεκέμβρη και οι κινητοποιήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος ήταν μια 

αποφασιστική απάντηση των εργαζομένων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των 

επιχειρηματικών ομίλων.  

Τώρα απαιτείται συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης!!  

 Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13
ου

 – 14
ου

 μισθού, ξεπάγωμα των Μισθολογικών 

Κλιμακίων. 

 Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ. 

 Κατάργηση της Τροπολογίας που ποινικοποιεί τον αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς.   

 Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών των σχολείων. 

 Εδώ και τώρα Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. 

 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 1€ από τη τσέπη 

των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης 

στην Παιδεία. 

 Λεφτά για τη μόρφωση των παιδιών όχι για το ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς εξοπλισμούς. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ : 

 

 Την Τετάρτη 10 Γενάρη στις 3.30 μ.μ. σε συγκέντρωση στο 

Ειρηνοδικείο Αθήνας (Κυρίλλου Λουκάρεως 14 ) για να αποτρέψουμε 

τους πλειστηριασμούς, να απαντήσουμε μαχητικά στην ποινικοποίηση 

της δράσης όσων αγωνίζονται για να προστατεύσουν την εργατική - 

λαϊκή κατοικία, να καταγγείλουμε την επέκταση των πλειστηριασμών που 

βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο. 

 Την Παρασκευή 12 Γενάρη 2018 κηρύττουμε τρίωρη διευκολυντική 

στάση εργασίας (11π.μ-2μ.μ) και συμμετέχουμε στις απεργιακές   

συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων . 

 

                                       

 

                                                         ΤΟ Δ.Σ 


