
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Να μην περάσουν  
πάνω από τις ζωές μας! 

 

 

Το νέο 3ο  μνημόνιο που ψήφισε και προωθεί η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, έρχεται να  σαρώσει όσες 
κοινωνικές κατακτήσεις και δικαιώματα άφησαν όρθια τα 
προηγούμενα μνημόνια. 

 Μεγάλες μειώσεις μισθών με το νέο  
μισθολόγιο 

Με βάση τις διαρροές από κυβερνητικές πηγές, το νέο 
μισθολόγιο που ετοιμάζεται να ψηφιστεί μέσα στο 2015 και 
να ισχύσει από 1/1/2016, έχει εξαιρετικά μεγάλες μειώσεις 
στους μισθούς! Το ΣΟΚ από τη μείωση των μισθών είναι 
τεράστιο, πολύ δε περισσότερο, που οι νέες μειώσεις που 
θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση έρχονται να προστεθούν 
στις μεγάλες μειώσεις που έγιναν από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
στη συνέχεια από την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Γι΄ αυτό, 
κυβερνητικές πηγές αφήνουν να διαρρεύσει ότι θα 
αντιμετωπιστούν με τη λογική της προσωπικής διαφοράς. 
Προσωπική διαφορά σημαίνει σταδιακή μείωση μέχρι το 
2022. Αν όμως αφήσουμε να «περπατήσει» το νέο μισθολόγιο, οι υποσχέσεις θα πάνε περίπατο και 
οι εργαζόμενοι πιθανόν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις πλήρεις μειώσεις!  

 

 Το Δημόσιο Σχολείο στον οδοστρωτήρα των μνημονιακών πολιτικών…. 
Τα δεδομένα και αυτονόητα μιας ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας (διδακτικό 

προσωπικό, έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση νέων εκπαιδευτικών, σχολικές βιβλιοθήκες, 
κατάλληλα σχολικά βιβλία, θέρμανση, υποδομές) έγιναν εδώ και πολλά χρόνια ζητούμενα.   
Για άλλη μια σχολική χρονιά φτάσαμε στα τέλη του Νοέμβρη – αρχές Δεκέμβρη και η κατάσταση 
στα σχολεία παραμένει εκρηκτική: χιλιάδες κενά, υποχρηματοδότηση, χαμένες διδακτικές ώρες, 
μορφωτικά ελλείμματα στους μαθητές, μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί και προσλήψεις αναπληρωτών 
με το σταγονόμετρο.  Συνολικά τη φετινή σχολική χρονιά τα κενά ξεπέρασαν τις 19.000 στα 
Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία υπερέβησαν τα 2.000. Αυτή η εικόνα, αποτελεί μέρος μιας 
συνολικής στρατηγικής αποδόμησης του δημόσιου δωρεάν σχολείου. 

 

 Σύνταξη μόνο για όσους σπάσουν το ρεκόρ μακροζωίας  
Η κυβέρνηση ήδη από τον  Αύγουστο προωθεί ένα νομοθετικό πλέγμα μέτρων που οδηγούν 

στην κατεδάφιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, την κατάργηση των επικουρικών 
συντάξεων, νέες μειώσεις στις συντάξεις και δραματική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. 

 

Η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η κατάρρευση της υγείας και της περίθαλψης, το νέο 
μισθολόγιο που προετοιμάζει νέες δραματικές μειώσεις μισθών και σύνδεση μισθού - αξιολόγησης,  
η ένταση της ελαστικής εργασίας, οι κατασχέσεις σπιτιών, οι φόροι, οι ιδιωτικοποιήσεις,  είναι 
μερικά από τα μέτρα κοινωνικής καταστροφής, των επόμενων εβδομάδων! 
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Τα μνημόνια και οι αντιλαϊκές πολιτικές αποτελούν για την οικονομική ολιγαρχία, τις 
κυβερνήσεις που την υπηρετούν, την ΕΕ και το ΔΝΤ, το μονόδρομο, τη σταθερή επιλογή στην 
εποχή της καπιταλιστικής κρίσης. Οι πραγματικοί στόχοι αυτών των πολιτικών δεν είναι η 
αντιμετώπιση του χρέους αλλά η υποτίμηση της εργασίας, (δηλαδή, η εκτεταμένη 
κοινωνική καταστροφή) και η σωτηρία των τραπεζών.  

 

εδώ δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές… 
 

Ας σηκώσουμε το κεφάλι μας και ας κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά από τη γειτονιά μας. 
Οι άνεργοι στον ιταλικό νότο, οι φτωχοί που χάνουν το σπίτι τους στη Μαδρίτη, αυτοί που 
στοιχίζονται κατά χιλιάδες στις ουρές για συσσίτια στην Πορτογαλία, οι εργαζόμενοι που μένουν 
απλήρωτοι στην Αθήνα, οι πρόσφυγες που πνίγονται στα νερά του Αιγαίου, αποτελούν κομμάτια 
του ίδιου πάζλ. Σε μια εποχή που οξύνεται η καπιταλιστική κρίση, ο ανταγωνισμός των 
ιμπεριαλισμών και η επιθετικότητα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου επιβάλλουν την καταστροφή  
περιοχών και  χωρών, τη θυσία ολόκληρων λαών προκειμένου να πάρει μπροστά η καπιταλιστική 
μηχανή και να συσπειρωθούν τα ελατήρια που θα 
οδηγήσουν στη νέα «καπιταλιστική ανάπτυξη». Αυτές οι 
πολιτικές είναι που απειλούν να περάσουν σαν 
οδοστρωτήρες πάνω από τις ζωές μας – με αυτές τις 
πολιτικές έχουμε να αναμετρηθούμε. Και αυτή είναι μια 
σκληρή πραγματικότητα που δεν αλλάζει ούτε με κατάρες 
ούτε με ευχές. Αλλάζει εκεί που η δράση αντικαθιστά 
τα δάκρυα, εκεί που τα χέρια δεν απλώνονται 
ζητιανεύοντας αλλά σφίγγονται αποφασιστικά και 
γίνονται γροθιές.  

Ο κοινωνικός πόλεμος μαίνεται – όσο μας αφορά, 
μπορούμε χωρίς αμφιβολία να πούμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση εντονότατων ταξικών 
αντιθέσεων που θα εκφραστούν με εκρηκτικό τρόπο. Σε αυτή τη νέα φάση οι κοινοβουλευτικές 
αυταπάτες της προηγούμενης περιόδου δεν έχουν καμιά θέση, η βολική αφήγηση ότι μια καλύτερη 
κυβέρνηση, πιο έντιμη, πιο προοδευτική, μπορεί σε συνεννόηση με τους «εταίρους» να ανοίξει ένα 
φιλολαϊκό δρόμο, κατέρρευσε. Σε αυτή τη νέα φάση, σύντομα, μεγάλα τμήματα του λαού 
θα οδηγηθούν σε οικονομικό και κοινωνικό αφανισμό, θα βγουν στο δρόμο και θα 
αναζητήσουν απαντήσεις. Ανάμεσά τους και οι εκπαιδευτικοί.  

 

Τρεις δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας: 
 

 Α. Να αποδεχτούμε τις μνημονιακές πολιτικές, τη λιτότητα, τη συνεχή περικοπή μισθών και 
συντάξεων, την ισοπέδωση των δικαιωμάτων μας, ως κακή αλλά αναπόφευκτη εξέλιξη – για να 
σώσουμε οτιδήποτε και αν σώζεται. Την επιλογή αυτή υποστηρίζουν όλα τα μνημονιακά κόμματα, 
την υποστηρίζει και η μνημονιακή αριστερά, με βασικό όχημα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Ο 
φόβος και η υποταγή είναι τα βασικά όπλα αυτής της επιλογής. Μόνο που η πραγματικότητα 
αποδεικνύει ότι το τίμημα της υποταγής είναι πολύ ακριβό, πολύ πιο ακριβό απ’ ότι 
φανταζόμαστε.  

 Β. Να ακολουθήσουμε μια πολιτική γενικής καταγγελίας – στα λόγια αλλά όχι στην πράξη, μια 
πολιτική που μεταθέτει στο μακρινό «επαναστατικό» μέλλον την όποια αντιπαράθεση με το 
μνημονιακό καθεστώς και αρκείται σε μια 24ωρη και ένα κομματικό συλλαλητήριο κάθε δυο μήνες. 
Η επιλογή αυτή καθησυχάζει τη συνείδηση όσων επιθυμούν να διατηρήσουν μια αγωνιστική 
ταυτότητα, αλλά δεν αμφισβητεί ούτε στο ελάχιστο τις μνημονιακές πολιτικές που επιβάλλουν 
κυβερνήσεις, ΕΕ και ΔΝΤ. Μπορεί, εκ του ασφαλούς, να επιχαίρει για τις ήττες των κινημάτων που 
αμφισβητούν το μνημονιακό μονόδρομο, αφού ακόμα και τα κοινωνικά κινήματα που δεν 
ελέγχονται από την κομματική γραφειοκρατία, καταγγέλλονται… 



Και οι δυο παραπάνω επιλογές, που ακολουθούν σε διάφορες παραλλαγές όλες οι 
καθεστωτικές δυνάμεις του επίσημου κομματικού συνδικαλισμού, δεν οδηγούν σε συγκρούσεις 
και δεν διεκδικούν νίκες, απέναντι στη μνημονιακή βαρβαρότητα.  

 

Κι όμως, έχουμε άλλο δρόμο! 
 

  Γ. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις, στη συγκρότηση ενός ευρύτατου 
κοινωνικού μετώπου σύγκρουσης και ρήξης με 
ΕΕ, ευρώ και ΔΝΤ με στόχο την αναχαίτιση, 
ανατροπή των αντιλαϊκών μνημονιακών 
πολιτικών, των κυβερνήσεων. 

Υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε με 
πείσμα την τρίτη επιλογή. Ο μόνος δρόμος 
που έχουμε, είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με 
τα μνημόνια και τους πολιτικούς τους φορείς, 
της σύγκρουσης με κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ. 
Επιτέλους, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα και από 
κανέναν! Η μόνη ελπίδα όλα αυτά τα χρόνια 
της κρίσης, πηγάζει από τη βάση των 
εργαζομένων, από τον ίδιο το λαό και τους 
αγώνες του.  

Στο καμίνι της καπιταλιστικής κρίσης και των 
μεγάλων κοινωνικών αγώνων δοκιμάστηκαν όλες 
οι πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα εκείνες που 
αναφέρονται στο χώρο της αριστεράς. Ο 
καθένας και η καθεμιά μας, μπορεί πια να βγάλει 
τα συμπεράσματά του. Πόσο στάθηκαν αυτές οι δυνάμεις στο ύψος των περιστάσεων, πόσο 
ανέλαβαν τις ιστορικές πολιτικές τους ευθύνες, πόσο αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά 
συνέβαλαν στην οργάνωση του αγώνα, πόσο επιδίωξαν πραγματικά την αντίσταση, τη σύγκρουση 
και ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών ή αντίθετα, επιδόθηκαν σε ρητορικές χωρίς αξία και 
αντίκρισμα. 

Σήμερα χρειαζόμαστε νέους τρόπους κινητοποίησης και μετωπικής οργάνωσης του 
κινήματος σε αντιδιαστολή με τις επίσημες κομματικές συνδικαλιστικές παρατάξεις, σε 
αντιδιαστολή με τις λογικές της ανάθεσης, νέες μορφές μετωπικής δράσης και λογικής που 
μπορούν να αναχαιτίσουν τα μνημονιακά μέτρα, να ανατρέψουν τις αντιλαϊκές πολιτικές αλλά και 
τους πολιτικούς διαχειριστές τους, να συγκρουστούν αποτελεσματικά με κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ. 
Το μέτωπο είναι η μόνη διέξοδος για να αγωνιστεί κανείς για την προάσπιση της 
δοκιμαζόμενης εργαζόμενης πλειοψηφίας, το μέτωπο είναι το υποκείμενο που μπορεί να 
μετουσιώσει τη δυσαρέσκεια και τη λαϊκή θέληση για αντίσταση σε καθημερινή πολιτική πρακτική 
και να ενοποιήσει την κοινωνική πλειοψηφία σε ριζοσπαστική κατεύθυνση ώστε να δημιουργήσει 
νέα δεδομένα, ώστε να καταστεί πλειοψηφικό και δυνατό το αίτημα για πολιτική και κοινωνική 
αλλαγή.  

 

Την προηγούμενη πενταετία  δώσαμε σκληρές μάχες ενάντια στη λαίλαπα των 
Μνημονίων και κόντρα στη σκληρότητα του αντίπαλου, τα ΜΑΤ, το φόβο, τις απειλές κάθε είδους 
αλλά και τις παραινέσεις των "σωφρόνων" αρχών ακόμα και συνδικαλιστών του γραφειοκρατικού 
συνδικαλισμού  που έλεγαν ότι είναι "μάταιος ο αγώνας - όλα θα περάσουν" - με "διάλογο να 
γλυτώσουμε ότι μπορούμε" ή να περιοριστούμε σε κάποια γενικόλογη καταγγελιολογία. Με πείσμα, 
επιμονή, αποφασιστικότητα, διάρκεια και απόφαση για σύγκρουση με αγώνες, κρατήσαμε όρθιο το 
εκπαιδευτικό κίνημα. Πετύχαμε σημαντικές νίκες και βάλαμε εμπόδια και ανασχέσεις στην 
βάρβαρη πολιτική τους.  



 

Σταματήσαμε την αξιολόγηση. Μπλοκάραμε τις 
απολύσεις του Μητσοτάκη στο δημόσιο, τις διαθεσιμότητες 
εκπαιδευτικών. Ανακόψαμε τις ανεξέλεγκτες 
μετακινήσεις εκπαιδευτικών, την αύξηση του αριθμού 
των μαθητών. Υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα των 
αναπληρωτών και βάλαμε εμπόδια στην ελαστική εργασία.. 
Αντιπαλέψαμε την αυθαιρεσία του Υπουργείου και της 
Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.  

 

Σήμερα είμαστε μπροστά στο νέο 3ο Μνημόνιο για 
τους εργαζόμενους - μπροστά στην επιβολή των 
οδηγιών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση. 

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα με πείσμα! 
 

Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση είναι ένα ανεξάρτητο αγωνιστικό σχήμα 

που συμμετέχει στο δίκτυο των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων.  
 

Υπηρετούμε ένα διαφορετικό μοντέλο συνδικαλιστικής δράσης: 
 

 Για την ενότητα πάνω σε ένα αγωνιστικό ριζοσπαστικό ανατρεπτικό περιεχόμενο  
για το σχολείο και την κοινωνία, σε αντιπαράθεση με τις αντιλαϊκές πολιτικές και την 
κυρίαρχη παιδαγωγική.  

  Για ένα συνδικαλιστικό κίνημα ταξικό, ανεξάρτητο από κράτος, κυβέρνηση,  
κόμματα, τη διοίκηση και τις εντολές τους που θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών  και όχι  προσωπικά συμφέροντα και τις προσωπικές επιδιώξεις για 
ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης.  
 

 

Συμμετέχουμε όλοι στην τακτική Γενική Συνέλευση και στις 
εκλογές του Συλλόγου μας.  

(Τετάρτη, 9 Δεκέμβρη – 8.30 π.μ – 7ο Δημ. Σχ. Δάφνης, Εθν. Αντίστασης & Αριστοτέλους) 
 

Με τη στάση μας καθορίζουμε τη 
φυσιογνωμία του Συλλόγου μας.  

Αγωνιζόμαστε 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. 

 
Και είπα: δε θα ‘ναι το Άδικο τιμιότερο απ’ το αίμα! 

Στο πείσμα των σεισμών, στο πείσμα των λιμών 
Στο πείσμα των εχτρών στο πείσμα των δικών 

Μου, ανάντισα κρατήθηκα ψυχώθηκα κραταιώθηκα 
Μία και δύο και τρεις φορές 

 

Οδ. Ελύτης, Άξιον Εστί 


