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Ο επτζμβρησ να είναι η αρχή τησ ςχολικήσ χρονιάσ των 
αγώνων μασ. 

Όλοι ςτη ςυγκζντρωςη ςτο Τπουργείο Παιδείασ την Σετάρτη 
31/8 και ώρα 12:30 

Όλοι ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ. 
Σο επόμενο  διάςτθμα οι εργαηόμενοι, θ νεολαία, ο λαόσ ςυνολικά κα 

βρεκοφμε αντιμζτωποι με ζνα νζο γφρο επιδρομισ ςτα εργαςιακά και κοινωνικά 
δικαιϊματα ςτο όνομα τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ από τουσ «κεςμοφσ». Θ επίκεςθ 
αυτι κα ζρκει να προςτεκεί ςτο ιδθ γκρίηο κοινωνικό τοπίο που ζχει διαμορφωκεί 
από τθν 6χρονθ εφαρμογι των αντεργατικϊν – αντιλαϊκϊν μνθμονιακϊν νόμων και 
μεταρρυκμίςεων. Σαυτόχρονα, αυτι τθν περίοδο οι δραματικζσ ςυνζπειεσ από τθν 
εφαρμογι των μζτρων και αυτϊν που ψθφίςτθκαν πρόςφατα (αςφαλιςτικό – 
φορολογικό – δάνεια -εκποίθςθ δθμοςίασ περιουςίασ και επιχειριςεων) κα  
βιϊνονται όλο και πιο άμεςα  ςτθν κακθμερινι ηωι από τθν πλειοψθφία των 
εργαηομζνων και των φτωχϊν λαϊκϊν ςτρωμάτων. Οι απολφςεισ από τα χιλιάδεσ 
κλειςίματα  επιχειριςεων, θ εκτίναξθ τθσ ανεργίασ, θ περεταίρω φτωχοποίθςθ από 
τθν φοροεπιδρομι, τθν ακρίβεια, τισ νζεσ μειϊςεισ μιςκϊν και ςυντάξεων,  κα 
οξφνουν παραπζρα το κοινωνικό ηιτθμα. 

Θ κυβζρνθςθ υλοποιϊντασ και το τρίτο μνθμόνιο, προωκεί ουςιαςτικά τθ 
κεςμοκζτθςθ ενόσ ςκλθροφ μθχανιςμοφ αυτόματθσ περικοπισ δαπανϊν, δθλαδι 
μιςκϊν και ςυντάξεων, αλλά και νζα φορολογικά μζτρα ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ 
από το ςτόχο του 3,5% μζχρι το 2018, για τα οποία θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δεν κα 
ζχει το δικαίωμα παρζμβαςθσ ι μονομερϊν ενεργειϊν και επιπλζον, κα 
ςυμπλθρωκοφν από μια ςειρά ακόμα επόμενων μνθμονιακϊν μζτρων και 
αναδιαρκρϊςεων. Μζτρα που θ υλοποίθςι τουσ κα ςτοχεφει ςτθν «κετικι» 
αξιολόγθςθ από τουσ δανειςτζσ, φορτϊνοντασ όμωσ με περιςςότερθ φτϊχεια τθν 
κοινωνία. 

Σα λεγόμενα «αγκάκια» τθσ διαπραγμάτευςθσ αφοροφν, μεταξφ άλλων, 
χιλιάδεσ δανειολιπτεσ που κα δουν τα ςπίτια τουσ να βγαίνουν ςτο ςφυρί, 
απελευκζρωςθ των απολφςεων, υποτίμθςθ και ελαςτικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, 
περιοριςμό των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων. Αφοροφν με δυο λόγια τθν 
κλιμάκωςθ τθσ κοινωνικισ λεθλαςίασ και τθ κυςία των λαϊκϊν κατακτιςεων και 
δικαιωμάτων ςτο βωμό τθσ καπιταλιςτικισ κρίςθσ. 
   
Η εκπαίδευςη ςτη δίνη των μνημονιακών μζτρων και των ςυντηρητικών 
αναδιαρθρώςεων 

Όςο κι αν ο υπουργόσ Παιδείασ προςπακεί με δθλϊςεισ του να πείςει τθν 
κοινωνία ότι «επιτζλουσ μετά από 30 χρόνια κα είναι θ πρϊτθ φορά που με τθν 
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ζναρξθ των μακθμάτων όλα κα λειτουργοφν κανονικά»,  θ πραγματικότθτα κα τον 
διαψεφςει οικτρά. Γιατί είναι ςαφζσ πια με ποια κριτιρια αςκεί τθν εκπαιδευτικι 
πολιτικι θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ –ΑΝΕΛ και το υπουργείο παιδείασ. 

Σα κριτιριά τουσ είναι οι μνθμονιακζσ οικονομικζσ και κεςμικζσ δεςμεφςεισ 
που ζχουν υπογράψει. Δθλαδι οι ςφοδρζσ περικοπζσ ςε ςχολεία, εκπαιδευτικοφσ, 
μακθτζσ και χρθματοδότθςθ. Φυςικά κριτιριό τουσ δεν είναι οι ανάγκεσ των 
μακθτϊν, αλλά οι ανάγκεσ των δανειςτϊν. Κριτιριό τουσ δεν είναι θ ςτακερι 
εργαςία, αλλά θ εργαςιακι ευελιξία και ομθρία. Κριτιριό τουσ δεν είναι το ςχολείο 
που κα αμβλφνονται οι κοινωνικζσ και ταξικζσ ανιςότθτεσ, δεν είναι το ςχολείο τθσ 
κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, αλλά το πολυδιαςπαςμζνο ςχολείο τθσ αγοράσ.   

Από κοντά και θ ΝΔ λζγοντασ πιο κακαρά τα πράγματα, μιλά για μακθτζσ – 
πελάτεσ, «ειςαγωγι τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα ςχολεία» και για αξιολόγθςθ των 
δθμοςίων υπαλλιλων «με ςυμμετοχι και πιςτοποιθμζνων ςτελεχϊν του ιδιωτικοφ 
τομζα»! 

Σο «Ενιαίο Ολοιμερο χολείο» μαηί με τα νομοςχζδια για το «ενιαίο 
ολοιμερο νθπιαγωγείο» και τθν ειδικι αγωγι, αποτελοφν ςυνζχεια των 
ςυντθρθτικϊν εκπαιδευτικϊν αναδιαρκρϊςεων των προκατόχων τουσ. Αποτελοφν 
πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ πολιτικζσ τθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΟΟΑ, που 
κεωροφν ότι το δθμόςιο ςχολείο πρζπει να ζχει «αποτελζςματα» με όςο το 
δυνατόν λιγότερο οικονομικό κόςτοσ. Αποτελοφν πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ 
απαιτιςεισ των «κεςμϊν» για ακόμα μεγαλφτερεσ περικοπζσ ςτο δθμόςιο, αφοφ 
μετά τθν ψιφιςθ του αντιαςφαλιςτικοφ εκτρϊματοσ κα υπάρξουν νζα μζτρα 
φψουσ 5,2 δισ με βαςικι αιχμι τθ διάλυςθ του δθμόςιου τομζα.  

Οι βαςικότερεσ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ του υπουργείου παιδείασ, για 
δραςτικζσ περικοπζσ προςωπικοφ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται.  
Για μια ακόμα φορά οι διοριςμοί είναι μθδενικοί και επιπλζον, ζνα ςθμαντικό 
τμιμα των αναπλθρωτϊν κινδυνεφει να χάςει τθ δουλειά του, αφοφ με τισ αλλαγζσ 
ςτο δθμοτικό, ςτο νθπιαγωγείο και ςτθν ειδικι αγωγι το Τπουργείο Παιδείασ 
προςπακεί να εξαφανίςει τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ςτθν εκπαίδευςθ. Σαυτόχρονα,  
για μια ακόμα χρονιά θ ελαςτικι εργαςία των αναπλθρωτϊν καλείται να καλφψει 
χιλιάδεσ πραγματικά κενά ςτθν εκπαίδευςθ, ενϊ ο νζοσ τφποσ ςχολείου γενικεφει 
το ςχολικό μοντζλο του κατακερματιςμοφ τθσ γνϊςθσ και των αντικειμζνων, 
κομμζνο και ραμμζνο ςτα όρια των μνθμονιακϊν περιοριςμϊν και των 
ςυντθρθτικϊν αναδιαρκρϊςεων  και ανοίγει τον αςκό του Αιόλου για ακρόεσ 
υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ εκτόσ ΠΤΠΕ. τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ είχαμε τθν 
«εξαφάνιςθ» οργανικϊν και λειτουργικϊν κενϊν από τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 
ςτθ διαδικαςία των μετακζςεων και αποςπάςεων, τισ  απόπειρεσ ςε ςυνεδριάςεισ 
των ΠΤΠΕ ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ να υπολογιςτοφν οι ανάγκεσ των 
ςχολείων ςε προςωπικό με βάςθ όχι τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν 
(ολοιμερα, ενιςχυτικι διδαςκαλία, υποςτθρικτζσ δομζσ) αλλά τθ δθμιουργία 
τεχνθτϊν «πλεοναςμάτων» εκπαιδευτικϊν ι μθδενικϊν κενϊν. Θ εγκφκλιοσ που 
ζφταςε ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςτισ 24/8 ωσ «εξαιρετικά επείγουςα» 
ζρχεται με πραξικοπθματικό τρόπο να ολοκλθρϊςει το παηλ, καλϊντασ τα ΠΤΠΕ, 
και όπου «αδυνατοφν να ςυνεδριάςουν» τουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, με 



διαδικαςίεσ φαςτ- τρακ να βγάλουν τουσ λειτουργικά υπεράρικμουσ ζτςι ϊςτε ςτισ 
2 επτζμβρθ να γίνουν οι μετακινιςεισ των «πλεοναηόντων» εκπαιδευτικϊν! Σο 
Τπουργείο πιςτεφει ότι με τα ςχολεία κλειςτά δεν κα ζχει καμία αντίδραςθ ςτθν 
προςπάκειά του να λειτουργιςουν τα ςχολεία με «ότι υπάρχει» και «ότι 
περιςςεφει»….   
 
Για το νηπιαγωγείο και την ειδική αγωγή  

Σο νηπιαγωγείο είναι από τα μεγάλα κφματα των ςυντθρθτικϊν 
αναδιαρκρϊςεων ςτθν εκπαίδευςθ. Θ κυβζρνθςθ αντιγράφει ςτο ςχεδιαςμό τθσ 
για το νθπιαγωγείο τθν εργαλειοκικθ του ΟΟΑ για τθν «Πρϊιμθ παιδικι φροντίδα 
και εκπαίδευςθ», ο ΤΡΙΗΑ υιοκετεί τθ κζςθ του για ενιαία «φροντίδα και αγωγι» 
από 0-6 ναρκοκετϊντασ τθν προςχολικι αγωγι. 

Ο νζοσ ενιαίοσ  τφποσ  κα διαλφςει  παιδαγωγικά τθν αντιςτακμιςτικι δομι 
του Ολοιμερου Νθπιαγωγείου μετατρζποντασ το ςε προαιρετικό πρόγραμμα, 
δθλαδι φφλαξθ. Σα επιχειριματα για φπαρξθ πολυτυπίασ Νθπιαγωγείων είναι 
ςακρά. Μζχρι ςιμερα ζχουμε δυο τφπουσ Νθπιαγωγείου (κλαςικό και Ολοιμερο) 
και  με τθ νζα Τπουργικι απόφαςθ πάλι δυο τφπουσ κα ζχουμε (Βαςικό πρόγραμμα 
και προαιρετικό Ολοιμερο), ενϊ ανοίγει ταυτόχρονα διάπλατα το παράκυρο ςτθν 
είςοδο τθσ ελαςτικισ εργαςίασ και ςτο Νθπιαγωγείο.  

Σαυτόχρονα, θ ζκδοςθ Τπουργικισ Απόφαςθσ για το ωράριο αφορά ελάχιςτα 
Νθπιαγωγεία (μόνο 9 από τα 5.140 ) και αυξάνει για άλλθ μια φορά το ωράριο των 
Νθπιαγωγϊν, το μεγαλφτερο διδακτικό ωράριο ςτθν Εκπαίδευςθ (25 διδακτικζσ 
ϊρεσ), χωρίσ να λφνει κανζνα πρόβλθμα αφοφ ςυνδζεται με τον τφπο του 
Νθπιαγωγείου. 

το θζμα τησ ειδικήσ αγωγήσ, ζνα από τα πρϊτα κζματα που άνοιξε θ 
κυβζρνθςθ ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ προσ τουσ δανειςτζσ και τον ΟΟΑ, το 
υπουργείο κατζκεςε τροπολογία διαμορφϊνοντασ τθ λογικι τθσ πλιρουσ ευελιξίασ 
ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, όπου όλοι κα μποροφν να κάνουν τα πάντα – με τθ 
ίδια λογικι του «νζου ολοιμερου ςχολείου» του Φίλθ.   Προςπακεί να 
«διαχειριςτεί» το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό (ςε φόντο μθδενικϊν 
διοριςμϊν) και ταυτόχρονα να ενιςχφςει τισ προχποκζςεισ για τθν «πλιρθ ζνταξθ» 
των δομϊν τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτθ γενικι.  Κάνει ζνα βιμα μπροσ (κατάργθςθ 
παρ. 1 του άρκρου 56 του ν.3966/2011) και πολλά βιματα πίςω (με τισ ςυνεχείσ και 
εκτεταμζνεσ κατθγοριοποιιςεισ εκπαιδευτικϊν και τισ αντιφατικοφσ 
προςδιοριςμοφσ των προςόντων τουσ) δθλϊνοντασ με ςαφινεια ότι ο ςυνολικόσ 
ςχεδιαςμόσ κα εκπορεφεται από τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των 
αναπιρων, αλλά και τθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν του χϊρου τθσ ειδικισ.  
 
Αυταπάτεσ τζλοσ, ώρα για οργάνωςη. 
 

Θ απάντθςθ ςε αυτι τθν επίκεςθ, κα κρίνει το μζλλον μασ. Θ ζκβαςθ τθσ 
αντιπαράκεςθσ, ακόμα και ςε αυτά τα δφςκολα χρόνια τθσ κρίςθσ και των 
μνθμονίων, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό και από τισ δικζσ μασ επιλογζσ. Σα 
ςωματεία μασ πρζπει να πάρουν τθν υπόκεςθ τθσ οργάνωςθσ του αγϊνα ςτα χζρια 



τουσ. Ο επτζμβρθσ πρζπει να ςθματοδοτιςει τθν ζναρξθ τθσ ςκλθρισ 
αντιπαράκεςθσ, που κα υπερβαίνει το πλαίςιο τθσ διαμαρτυρίασ, που κα φιλοδοξεί 
να είναι πολιτικά επικίνδυνθ και κοινωνικά αποτελεςματικι, που κα ςτοχεφει ςτθν 
υπεράςπιςθ των μορφωτικϊν δικαιωμάτων των μακθτϊν και των εργαςιακϊν 
δικαιωμάτων τθσ ηωντανισ εκπαίδευςθσ.  
 
Με βάςη την απόφαςη τησ 85η Γενικήσ υνζλευςησ τησ ΔΟΕ: 
 
 υμμετζχουμε μαηικά ςτθ ςυγκζντρωςθ ςτο υπουργείο παιδείασ ςτισ 31 

Αυγοφςτου. 
 υμμετζχουμε μαηικά ςτθν 24ωρθ απεργιακι κινθτοποίθςθ τθν πρϊτθ 

εβδομάδα μακθμάτων ςθματοδοτϊντασ τθν ζναρξθ μιασ γενικευμζνθσ 
αντιπαράκεςθσ.  

 τθρίηουμε ςτον κφκλο Γενικϊν υνελεφςεων από τισ 1 μζχρι τισ 9 επτζμβρθ 
απεργιακζσ, αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ διάρκειασ, με επαναλαμβανόμενεσ 
μορφζσ (3ιμερεσ, 5ενκιμερεσ) που κα αποφαςιςτοφν ςε ολομζλεια 
προζδρων. 

 Δθμιουργοφμε άμεςα ςε κάκε ςφλλογο ανοιχτζσ επιτροπζσ αγϊνα που κα 
οργανϊςουν μαηικά τον κλάδο από τα κάτω παίρνοντασ πρωτοβουλίεσ για τθ 
μαηικοποίθςθ των ςυνελεφςεων και των δράςεων.  

 Προχωράμε ςε πολφμορφεσ κινθτοποιιςεισ ςτισ Διευκφνςεισ, τοπικζσ 
δράςεισ, με γράμματα ςε γονείσ και μπλοκαρίςματα των υπθρεςιακϊν 
ςυμβουλίων. Καμιά απόλυςθ – κανζνασ αναπλθρωτισ χωρίσ δουλειά – καμιά 
υποχρεωτικι μετακίνθςθ.  

 Να ορκϊςουμε τθ ςυλλογικι μασ αντίςταςθ, να μπλοκάρουμε τα βιματα 
εφαρμογισ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ του Φίλθ και των αντιεκπαιδευτικϊν 
μζτρων, τισ λειτουργικζσ υπεραρικμίεσ που προκφπτουν και τισ υποχρεωτικζσ 
μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν.  

 Να επιβάλλουμε τθν επαναπρόςλθψθ όλων των αναπλθρωτϊν, με μόνιμθ 
και ςτακερι ςχζςθ εργαςίασ (μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ) με τισ αναγκαίεσ για 
τθ λειτουργία των ςχολείων προςλιψεισ, τισ αναγκαίεσ για τουσ μακθτζσ 
ϊρεσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, τθ ςτελζχωςθ όλων των τάξεων υποδοχισ και 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ, τθν υποδοχι όλων των παιδιϊν ςτο ολοιμερο και τθν 
εγγραφι όλων των παιδιϊν ςτο νθπιαγωγείο. 

 Με διαδθλϊςεισ, καταλιψεισ, τοπικζσ δράςεισ, ςυςτράτευςθ με τθ 
δευτεροβάκμια, με γονείσ και ςυνολικά το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνθμα, 
ςυντονίηοντασ και ςυμβάλλοντασ ευρφτερα ςτο εργατικό και παλλαϊκό 
ξεςθκωμό για τθν ανατροπι των μνθμονίων και των νζων επικείμενων 
μζτρων.  

 
 
 

  


