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Θέμα: « Να γιατί αγωνιζόμαστε, να γιατί απεργούμε »

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
μετά το θέατρο των ψεύτικων διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, η συμφωνία των νέων
βάρβαρων μέτρων είναι δεδομένη. Οι ομαδικές απολύσεις, η λεγόμενη εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας είναι δεδομένα, παρά τα τερτίπια και τις
προσπάθειες της Κυβέρνησης να φανεί ότι διαφωνεί και αντιστέκεται στον τρόπο
υλοποίησης των φρικτών αυτών μέτρων.
Γνωρίζουμε καλά ότι η πραγματική στάση της Κυβέρνησης είναι στάση φερέφωνου και
στάση υποτακτικού.
Οι συμφωνίες, ξέρουμε καλά ότι αποβλέπουν στην περαιτέρω απορρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων και την ενίσχυση του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου.
Ο Υπουργός «μας», της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το είπε ξεκάθαρα: «Ως το 2015,
υπάρχει η δέσμευση, να μειωθεί ο Δημόσιος Τομέας κατά 150.000 υπαλλήλους» και
μάλιστα «εκτιμά ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί πριν από το 2015».
Οι κυβερνητικοί υποτακτικοί, με συμμάχους τα ΜΜΕ της Αθήνας, με νύχια και με δόντια,
προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο. Όμως οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, μας κάνει
να αγανακτούμε ακόμη περισσότερο. Επειδή γνωρίζουμε καλά τι συμβαίνει γύρω μας.
Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει
κινητικότητα και νέες εργασιακές σχέσεις. Χιλιάδες είναι οι συνάδελφοί μας που από τον
Ιούλη του 2013 ζουν μέσα σε καθεστώς διαθεσιμότητας και σε τρεις μόνο μέρες, στις 23 του
Μάρτη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μετρηθούν στους απολυμένους.

Πριν λίγους μήνες οι χιλιάδες αυτοί εκπαιδευτικοί εκδιώχτηκαν σε μία νύχτα από το φυσικό
τους χώρο, από τα αγαπημένα τους Σχολειά.
Σε τρεις μόνο μέρες, αυτοί οι χιλιάδες συνάδελφοί μας θα εξοβελιστούν από την
εκπαίδευση, ή θα στοιβαχτούν όπως-όπως σε θέσεις φαντάσματα.
Τα φερέφωνα της Τρόικας, με μια μονοκοντυλιά γκρέμισαν τα όνειρα δεκάδων χιλιάδων
μαθητών μας, χιλιάδων επιστημόνων καθηγητών μας. Κατάργησαν τομείς, ειδικότητες,
Σχολειά.
Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται οι σχολικοί μας φύλακες, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ.
Ακολουθούν σύντομα και άλλοι εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στο δημόσιο και άλλοι
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.
Οι στρατηγικές της ΕΕ και οι πολιτικές φερέφωνων πολιτικών γεννούν τις απολύσεις, την
κινητικότητα, την κατάρρευση κάθε κοινωνικής δομής, το σταμάτημα κάθε κοινωνικής
παροχής, τη διάλυση του δημόσιου σχολείου.
Δεν υπάρχει πλέον άλλη διέξοδος για τον εργαζόμενο, τον άνεργο, το φοιτητή, το νέο.
Ο μόνος δρόμος που έμεινε είναι ο δρόμος τους αγώνα.
Οι καθηγητές κι όλος ο λαός αγωνιζόμαστε:
•
Για να ανατραπεί η πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας.
•
Για να ανατραπεί η πολιτική που γεμίζει τη χώρα µας µε κοινωνικά και οικονομικά
ερείπια προς όφελος των δανειστών.
•
Για να ανατραπεί η πολιτική που έχει οδηγήσει τη χώρα, σε ανθρωπιστική κρίση µε
2.000.000 ανέργους και 3.000.000 ανασφάλιστους, σε καθημερινές αυτοκτονίες πολιτών,
στην πείνα και στην εξαθλίωση χιλιάδων οικογενειών.
Αγωνιζόμαστε:
•
Για να υπάρχει δουλειά για κάθε συμπολίτη μας.
•
Για να μη κλείσει το μικρομάγαζο ο πατέρας, να έχει δουλειά η μάνα, να έχει μέλλον ο
κάθε νέος μας.
•
Για δημόσια και δωρεάν παροχή όλων των κοινωνικών αγαθών.
•
Για μία δημόσια δωρεάν υψηλού επιπέδου παιδεία, μία αντίστοιχη υψηλού επιπέδου
υγεία και ασφάλιση.
Αγωνιζόμαστε:
•
Για να σταματήσουν οι απολύσεις, η «αξιολόγηση», το «νέο σχολείο», το σχολείο της
ΕΕ και της επιχειρηματικότητας που στερεί τη μόρφωση από τα παιδιά, που λεηλατεί τον
γονιό, που ρημάζει την συνείδηση και το βιοτικό μας επίπεδο.
•
Για ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικά

αναβαθμισμένο για όλα τα παιδιά.
•
Για κανένα μέτρο χειραγώγησης και καταδυνάστευσης του εκπαιδευτικού και της
Σχολικής Κοινότητας.
Απαιτούμε να επανέλθουν οι τομείς και οι ειδικότητες που καταργήθηκαν και να
ξαναγυρίσουν πίσω οι καθηγητές.
Δεν αποδεχόμαστε καμιά διαθεσιμότητα, καμία υποχρεωτική μετάταξη, καμία απόλυση,
καμία υποχρεωτική μετάθεση.
Κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει από το σχολείο!
Αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για ότι πολυτιμότερο έχουμε, αγωνιζόμαστε για
τα παιδιά μας.
Για το ΔΣ
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