
 

 

 

 

 

 
 
 

                
το Eurogroup αναμένει με αγωνία να λάβει 

σύντομα το συμπληρωματικό Μνημόνιο 
Κατανόησης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται 

μία πλήρης λίστα με προαιρετικά μέτρα, 
αλλά και η συμπληρωματική αναφορά για 

την πρώτη αξιολόγηση(…)Η Ελλάδα θα 
εφαρμόσει, ως μέρος αυτών των 

προαπαιτούμενων, προκειμένου να υπάρξει η 
πρώτη αξιολόγηση: α. Ένα πρώτο πακέτο 

δημοσιονομικών παραμετρικών μέτρων τα οποία 
θα φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ έως το 2018. Σε 

αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται η 
συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση 

του φορολογικού συστήματος και επιπλέον 
δημοσιονομικά παραμετρικά μέρα, όπως 

μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μέτρα που αφορούν 
το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα 

 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 

EUROGROUP 10/5/2016 
 

 Κυριακή ψηφίστηκε το ασφαλιστικό – φορολογικό, Δευτέρα πήγε η κυβέρνηση στο 
Eurogroup όπου συμφώνησε (τι άλλο περιμέναμε δηλαδή;) σε όλα όσα της υπαγόρευσαν οι 
δανειστές. Συγκεκριμένα, συμφώνησε στη θεσμοθέτηση ενός σκληρού μηχανισμού αυτόματης 
περικοπής δαπανών, δηλαδή μισθών και συντάξεων- αλλά και σε νέα φορολογικά μέτρα σε 
περίπτωση απόκλισης από το στόχο του 3,5% πλεονάσματος το 2018 για τις οποίες η ελληνική 
κυβέρνηση δεν θα έχει το δικαίωμα παρέμβασης ή «μονομερών ενεργειών» και τον οποίο θα 
συμπληρώνουν μία σειρά μόνιμων μέτρων, που θα αφορούν όχι μόνο περικοπές αλλά και αυξήσεις 
εσόδων, όπως αυξήσεις φόρων. Σε αυτά τα πλαίσια η κυβέρνηση, προωθεί νέο φορολογικό πακέτο 
με αύξηση φόρων, την εκχώρηση της διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» στα κοράκια 
των τραπεζών και τα funds με τραγικές επιπτώσεις τους χιλιάδες πλειστηριασμούς πρώτης 
κατοικίας, το υπερ-ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων για το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και το 
ξεπούλημα της, την απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 

Η κυβέρνηση καρατομεί εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα στην εκπαίδευση 

 Ήδη, από τη Μεγάλη Εβδομάδα υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση για το «νέο» δημοτικό 
σχολείο η οποία συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημοσιονομικής προσαρμογής του 
δημόσιου σχολείου στη μνημονιακή πολιτική της κοινωνικής λεηλασίας. Το ωρολόγιο 
πρόγραμμα λειτουργεί πλέον ως δημοσιονομικός κόφτης στο πεδίο της εκπαίδευσης με στόχο την 
εξαφάνιση των εκπαιδευτικών κενών και τη δημιουργία τεράστιων τεχνητών πλεονασμάτων.  

 Αποτέλεσμα: το σχολείο κατακερματίζεται, το πρόγραμμά του διαμορφώνεται και 
αναδιαμορφώνεται με βάση τους μνημονιακούς περιορισμούς, χιλιάδες αναπληρωτές απολύονται, 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μετακινήσεων.  
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Το υπουργείο παιδείας γενικεύει το σχολικό μοντέλο του κατακερματισμού της γνώσης 
και των αντικειμένων, κομμένο και ραμμένο στα όρια των μνημονιακών περιορισμών. 
 
  Με ποια κριτήρια ασκεί εκπαιδευτική πολιτική η κυβέρνηση και το ΥΠΕΘ; Το πρώτο κριτήριό 
τους είναι οι μνημονιακές οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν υπογράψει. Δηλαδή οι  περικοπές σε 
σχολεία, εκπαιδευτικούς, μαθητές και χρηματοδότηση. Κριτήριό τους δεν είναι οι ανάγκες των 
μαθητών, αλλά οι ανάγκες των δανειστών. Κριτήριό τους δεν είναι η σταθερή εργασία, αλλά η 
εργασιακή ευελιξία και ομηρία. Κριτήριό τους δεν είναι το σχολείο όπου αμβλύνονται οι κοινωνικές 
και ταξικές ανισότητες, δεν είναι το σχολείο της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, αλλά το 
πολυδιασπασμένο φθηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς.  
  Άρα πίσω από τα λόγια περί παιδείας και των μεγαλοστομιών περί «ποιότητας», το 
συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει: 
 6.500 λιγότερους εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά Σχολεία για την επόμενη χρονιά, λόγω των  

εκτεταμένων περικοπών στην Πρωινή Ζώνη, στις ώρες του Ολοήμερου και στα τμήματα του 
Ολοήμερου, με την προοπτική της κατάργησης και των υπαρχόντων οργανικών θέσεων που 
καλύπτουν αυτές τις θέσεις. 

 100.000.000 ευρώ λιγότερες δαπάνες για εκπαιδευτικό προσωπικό. Προετοιμασία της 
μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης για τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα και με το πόρισμα 
της «Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου», που κατατέθηκε στη Βουλή για αυτονομία των σχολείων 
σε προγράμματα και πόρους...  

 Χιλιάδες περικοπές στην παράλληλη στήριξη και την Ειδική Αγωγή. Η «πλήρης ένταξη» 
των μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, όπως σκιαγραφείται σε κάθε βηματισμό 
του υπουργείου παιδείας και η οποία θα επιχειρηθεί να υλοποιηθεί από σταδιακή «πιλοτική 
εφαρμογή ένταξης και ενσωμάτωσης δομών ειδικής και γενικής εκπαίδευσης» θα 
οδηγήσει στην κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία, 
θα φέρει τα κουπόνια στην εκπαίδευση διευρύνοντας τις ταξικές ανισότητες στις ομάδες 
των αναπήρων μαθητών και θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση δομών 
της ειδικής αγωγής. 

 Εκτεταμένες υποβαθμίσεις, συμπτύξεις, συγχωνεύσεις σχολείων και νηπιαγωγείων. 
 

  Αν συνυπολογίσουμε τις περικοπές εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη, τις περικοπές 

στη βάθμια εκπαίδευση και τις περικοπές στην προσχολική Αγωγή, τότε μιλάμε για 
τουλάχιστον 10.000 εκπαιδευτικούς λιγότερους την επόμενη χρονιά.  
 

Τα πέτρινα χρόνια δεν είναι αυτά που ζούμε  

είναι αυτά που έρχονται 

Λίγο πιο έξω από τα σχολεία μας, εκτός του δημόσιου τομέα, η κοινωνία βρίσκεται στην 
προ Σικάγο εποχή. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων που κατέκτησαν οι εργαζόμενοι με 
σκληρούς αγώνες ενός αιώνα (8ωρο, σταθερή εργασία, συνδικαλιστικά δικαιώματα, κοινωνική 
ασφάλιση και περίθαλψη) αποτελούν πλέον παρελθόν. Σύντομα και το δημόσιο θα βρεθεί στο 
στόχαστρο με εντολή των «θεσμών», δηλαδή της ΕΕ και του ΔΝΤ, είτε από τη σημερινή 
κυβέρνηση είτε από μια οικουμενική παραλλαγή της είτε από μια κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό 
τον Μητσοτάκη. Η επαναφορά της αξιολόγησης, οι απολύσεις, οι διώξεις, η κατάργηση της 
μονιμότητας και της σταθερής εργασίας, ο διοικητικός αυταρχισμός, η αποδόμηση των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, είναι ένα μέρος μόνο της ατζέντας που θα (ξανα)ανοίξει το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα.  

 
 



 

Η δύναμή τους είναι και 
αδυναμία τους 

 
   Με όλα τα μέτρα που 
παίρνουν, όσα κι αν δώσουν στις 
Τράπεζες και το κεφάλαιο, η 
καπιταλιστική κρίση 
βαθαίνει. Η καθημαγμένη 
κοινωνία που γονατίζει και βλέπει 
το παρόν της να διαλύεται και το 
μέλλον της να καταστρέφεται, 
δεν έχει τίποτε θετικό να 
περιμένει από αυτούς. Ακόμη και 
η ανάπτυξη που όλο υπόσχονται, 
αφορά τα κέρδη τους 
εκτινάζοντας την ανεργία και 
επιβάλλοντας την εξαθλίωση των 
ανθρώπων.  

Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση; 

Η εμπειρία μας από τους αγώνες των τελευταίων ετών δείχνει τα εξής: 

1. Ότι η παθητική αναμονή από τις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις, η λογική ένας  
πολιτικός φορέας-μια κυβέρνηση θα μας λύσει το πρόβλημα ενώ εμείς θα παρακολουθούμε 
απαθείς, καταντά πλέον μια επικίνδυνη αυταπάτη, ειδικά καθώς η καπιταλιστική κρίση 
βαθαίνει και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα υπηρετεί τη μνημονιακή βαρβαρότητα ή στην 
καλύτερη περίπτωση, αρκείται στην ανέξοδη, εκ του ασφαλούς καταγγελία της. 

2. Ο  κατεστημένος, κυβερνητικός, κρατικός, κομματικός συνδικαλισμός στη ΓΣΕΕ  
και στην ΑΔΕΔΥ  δε μπορεί να δώσει απάντηση στα τεράστια προβλήματα των 
εργαζομένων. Ο συνδικαλισμός αυτός σε όλες τις εκδοχές του, από το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΚ ως 
τη ΔΑΚΕ και το ΜΕΤΑ, αρκείται να οργανώνει αποκλειστικά και μόνο απεργίες και 
κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, αρνούμενος ακόμα και να σκεφτεί καν αγωνιστικές μορφές 
ρήξης, σύγκρουσης και νικηφόρας πορείας για το κίνημα. 

3. Η λογική της ηττοπάθειας, του να βγάζουμε απλά πολιτικά συμπεράσματα πάνω στα  
κοινωνικά συντρίμμια και να αφήνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αντίπαλο –όπως 
έγινε στη μάχη για το ασφαλιστικό (48ωρη με την κατάθεση)- είναι αναποτελεσματική. Οι 
προϋποθέσεις για να νικήσουν τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα, χτίζονται στους 
μαχητικούς αγώνες και στον αγωνιστικό συντονισμό όσων αγωνίζονται και των σωματείων τους. 
Αυτό έδειξε η απόσυρση της διάταξης για τους αναπληρωτές. Αυτό το δρόμο της ρήξης και της 
ανατροπής οφείλουμε να επιχειρήσουμε, κι όχι να ανεχτούμε το βέβαιο «θάνατο» των 
δικαιωμάτων μας.  

Αυταπάτες τέλος, ώρα για οργάνωση 

 Η απάντηση σε αυτή την επίθεση, θα κρίνει το μέλλον μας. Η έκβαση της 
αντιπαράθεσης, ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό και από τις δικές μας επιλογές. Τέσσερα είναι τα κρίσιμα σημεία που συνιστούν 
μια αποτελεσματική απάντηση κατά τη γνώμη μας: 

1. Η συγκρότηση ενός πλατιού κοινωνικού πολιτικού μετώπου ρήξης, ανατροπής  
και σύγκρουσης με την ΕΕ, το ΔΝΤ και κάθε πολιτικό διαχειριστή αυτής της πολιτικής. 
Σε αυτό το μέτωπο έχουν θέση όλες οι δυνάμεις και αγωνιστές που συμφωνούν σε ένα ελάχιστο 
δυνατό πρόγραμμα ρήξης που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Γι’ αυτό 



και ένα τέτοιο μέτωπο μπορεί να επιβληθεί μόνο από τη βάση των εργαζομένων. Να πάρουμε την 
υπόθεση στα χέρια μας, να συγκροτήσουμε ένα πλατύ, ενωτικό, εργατικό, κοινωνικοπολιτικό και 
αγωνιστικό μέτωπο με ξεκάθαρους στόχους και πρόγραμμα ανατροπής, που θα απαιτεί την 
κατάργηση όλων των μνημονίων, δανειακής σύμβασης και εφαρμοστικών νόμων, θα αρνείται το 
μονόδρομο της πολιτικής που επιβάλλουν η Ε.Ε., το ΔΝΤ και οι ντόπιοι πολιτικοί εκπρόσωποι του 
κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού, θα οργανώνει τον διεθνιστικό αγώνα για τη ρήξη και έξοδο από 
την Ε.Ε. και το ευρώ, θα διεκδικεί ξανά το χαμένο πλούτο, θα αρνείται το χρέος, θα απαιτεί τη 
διαγραφή του και θα επιβάλει την παύση πληρωμής του. 
 

2. Η δημιουργία  
μεγάλων κινηματικών 
και αγωνιστικών 
γεγονότων με 
πολύμορφες αγωνιστικές 
μορφές, που θα 
υπερβαίνουν το πλαίσιο 
της διαμαρτυρίας, θα 
έρχονται σε ρήξη με το 
μνημονιακό καθεστώς, θα 
είναι κοινωνικά 
αποτελεσματικά και πολιτικά 
επικίνδυνα, θα συνδυάζουν 
παραδοσιακές μορφές πάλης 
και θα διαμορφώνουν μια 
εξεγερσιακή κατάσταση. 
Το παράδειγμα της 
Γαλλίας δείχνει το δρόμο στους λαούς της Ευρώπης σήμερα. 

3. Ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου μας για ένα Σύλλογο «όπλο» στα χέρια των  
συναδέλφων, που θα οργανώνει την πάλη μας, θα παρεμβαίνει παντού και θα 
υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας, το δημόσιο σχολείο και τη ζωή μας,  θα στηρίζει 
όλους τους συναδέλφους κόντρα σε προσωπικές λογικές μικροεξυπηρετήσεων και 
λογικές ανάθεσης. 
 

4. Η μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση και ισχυροποίηση της Ανεξάρτητης  
Ριζοσπαστικής  Παρέμβασης. Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση συμμετέχει στο 
δίκτυο των Ανεξάρτητων Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων που συγκροτούνται και 
λειτουργούν σε επίπεδο συλλόγων με πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία δράσης, σε αντιπαράθεση 
με τον κατεστημένο κρατικό - κυβερνητικό - κομματικό συνδικαλισμό και με πλήρη διαχωρισμό 
από τους μηχανισμούς της κυβέρνησης, του υπουργείου και της διοίκησης.    

 

Συμμετέχουμε μαζικά: 
 

 Σάββατο, 4 Ιούνη - Συλλαλητήριο  ώρα 17:30, Προπύλαια. 
 

 Δευτέρα, 6 Ιούνη - Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
μας  
– 8.30 π.μ – 7ο Δημ. Σχ. Δάφνης, Εθν. Αντίστασης & Αριστοτέλους 
 

 Τετάρτη, 8 Ιούνη - 24ωρη απεργία,  - συγκέντρωση Προπύλαια στις 

12:30 μ.μ.  και  πορεία μέχρι τη Βουλή. 


