
 
        

Τν παλειιαδηθό Σπκβνύιην ηεο ΠΑΣΚ Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. νκόθωλα 

απνθάζηζε ηνλ πιήξε δηαρωξηζκό ηεο παξάηαμεο από ηελ αζθνύκελε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ε νπνία έρεη νδεγήζεη ηα ρακειόηεξα θνηλωληθά 

ζηξώκαηα ηεο παηξίδαο καο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζηε 

θηώρεηα θαη ζηελ εμαζιίωζε. 

Η ΠΑΣΚ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. γηα άιιε κηα θνξά ηνλίδεη πωο ε 

αζθνύκελε νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή πνιηηηθή δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο 

αξρέο, ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο γηα ηελ θνηλωλία, 

ηελ νηθνλνκία θαη ηελ παηδεία πνπ πηζηεύεη θαη αγωλίδεηαη θαη δειώλεη 

πωο ν αγώλαο ζα είλαη δηαξθήο γηα λα αλαηξαπεί ε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή πνπ καο εμαζιηώλεη. 

Η πνιηηηθή απηή θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηηο αξρέο ηεο δηαθήξπμεο 

ηεο 3εο ηνπ επηέκβξε θαη είλαη αληίζεηε κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ 

θηλήκαηνο θαη ηηο αξρέο ηνπ γηα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλωληθή 

δεκνθξαηία θαη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ. 

Η απάληεζή καο καδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ζε απηή ηε 

βάξβαξε θαη άδηθε αζθνύκελε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζα είλαη ΑΓΩΝΑΣ 

κέρξη ηε λίθε. ΑΓΩΝΑ κέρξη λα αλαηξαπεί ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

πνπ κεηαηξέπεη ηελ παηξίδα καο ζε ηξηηνθνζκηθή ρώξα, δηαιύεη ηε δεκόζηα 

δηνίθεζε, εμαζιηώλεη ηνλ θόζκν ηεο κηζζωηήο εξγαζίαο θαη κεηαηξέπεη ηηο 

θνηλωληθέο αλάγθεο ζε εκπόξεπκα. Αγώλαο κε ην ζύλνιν ηωλ 

εξγαδόκελωλ, ρωξίο πεξηραξαθώζεηο, ιαϊθηζκνύο, απόιπηεο αιήζεηεο θαη 

εγεκνληθέο ινγηθέο. 

Η αζθνύκελε νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή πνιηηηθή (Μλεκόλην θαη 

Μεζνπξόζεζκν) δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο αξρέο, ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ θνηλωλία θαη ηελ νηθνλνκία, γηα ηηο νπνίεο 

ζηξαηεπηήθακε θαη αγωληζηήθακε. 

Σν λέν πνιπλνκνζρέδην, απνηειεί ηε ραξηζηηθή βνιή ηεο 

θπβέξλεζεο ζηελ θαξδηά ηνπ θόζκνπ ηεο κηζζωηήο εξγαζίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Τέινο, δειώλνπκε, πωο πηζηνί ζηηο αξρέο, ζηηο αμίεο θαη ζηνπο 

αγώλεο πνπ όια απηά ηα ρξόληα δώζακε, ζα δώζνπκε θαη ηώξα ηνλ αγώλα, 

κέζα από ηα ζπλδηθάηα, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο άδηθεο θαη αληηιαϊθήο 

πνιηηηθήο ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ κεζνπξόζεζκνπ θαη ηωλ άιιωλ 

πεξηθνπώλ. 
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