
                            

                        ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ                                
 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                   Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Η κυβέρνηση  πλήρως εναρμονισμένη και με τις εντολές του ΟΟΣΑ, εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις του πιο ακραίου  
φιλελευθερισμού, αποδομεί και διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση. 

Με «εντέλεσθε, αποφασίζομεν και διατάσσομεν», συγχωνεύουν και καταργούν σχολεία, απολύουν εκπαιδευτικούς, εξοβελίζουν 
μαθητές από τη δευτεροβάθμια, εκδικούνται την εφηβεία με συνεχείς εξετάσεις και αξιολογήσεις, εξαγγέλλουν περήφανοι τη μαθητεία 
ενώ παράλληλα στήνουν τα σχολεία της αριστείας των επιχορηγήσεων, τα σχολεία της ελεύθερης αγοράς. 

Με σοκ και δέος, συνθλίβουν την αξιοπρέπειά μας, μας τρομοκρατούν και μας προετοιμάζουν για την νέα επέλαση στα εργασιακά 
μας δικαιώματα «αξιολογώντας» μας, συρρικνώνουν τις προσδοκίες μας και την ελπίδα για διεκδίκηση μιας ζωής ελεύθερης, με 
ισονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και λαϊκή κυριαρχία. 

Η ζωή μας έχει αντίπαλο και ο αντίπαλος έχει όνομα. Είναι η πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ, τα ξένα και ντόπια αρπακτικά. Είναι η 
κυβέρνησή τους με όλες τις «αποχρώσεις» της, που με διατάγματα, εκβιασμούς, τρομοκρατία, επιβάλλει φτώχεια, ανεργία, 
δυστυχία, στο λαό και στη νεολαία.   

  Ταυτόχρονα παρουσιάζονται ως οι Μεσσίες που «θα μας σώσουν» από τα συντρίμμια που δημιούργησαν. Είναι οι «σωτήρες» των δεικτών,  των 
τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου, με πρωτογενή πλεονάσματα σε ανεργία, φτώχεια, φόβο και ανασφάλεια.  

Μετατρέπουν όλη τη χώρα σε μια απέραντη ζώνη φτηνής, ευέλικτης, ενοικιαζόμενης στρατιάς ανθρώπων, χωρίς μέλλον, χωρίς δικαιώματα, ενώ 
παράλληλα ξεπουλούν «γη και ύδωρ» αντί πινακίου φακής. 

Οι κυβερνώντες με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διατάγματα, καταπατούν το πολίτευμα της Δημοκρατίας και το Σύνταγμα, ευτελίζουν 
τη Βουλή «νομοθετώντας» εν κρυπτώ και φροντίζοντας να περιβάλλονται με υπερεξουσίες, «εκτελούν» με ωμό αυταρχισμό όσα σχεδιάζουν, 
καταπατώντας ακόμα και τους νόμους τους, συναλλάσσονται με  νεοναζιστικές οργανώσεις δολοφόνων, των οποίων τη φασίζουσα νοοτροπία, το 
ρατσισμό και τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα φροντίζουν να υλοποιούν οι ίδιοι στην πράξη. 

                                                                          

                                        Τ έ ρ μ α  σ τ ι ς  θ υ σ ί ε ς  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν ! ! !           

Το τέλος της ιστορίας δεν ήρθε. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία των αγώνων τους. 
Το εκπαιδευτικό κίνημα, η  ΕΡΤ, η Χαλυβουργία, οι Curier, οι Λιμενεργάτες, οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία, οι άνεργοι της 
Ν/Ζώνης, οι καθαρίστριες, οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αμέτρητες μικρές και μεγάλες μάχες, οι κάτοικοι στην Κερατέα, στις 
Σκουριές, οι διαδηλώσεις των πλατειών, οι αντιφασιστικές δράσεις, είναι η ριζοσπαστική όψη μιας κοινωνίας που ψάχνει 
το βηματισμό της αντίστασης, της πολιτικής ανυπακοής και της κοινωνικής απελευθέρωσης.  

 

                  Ν α  σ η κ ώ σ ο υ μ ε  ψ η λ ά  τ ο  κ ε φ ά λ ι …  α κ ό μ α  π ι ο  Ψ Η Λ Α ! ! !  

Οι μικρές και οι μεγάλες μάχες του λαού μας πρέπει να θεριέψουν, να συντονιστούν και να απαιτήσουν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ της πολιτικής που διαλύει τη χώρα, τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτείται να παλέψει ΤΩΡΑ για ένα δημοκρατικό, δημόσιο και δημοκρατικό σχολείο που θα 
αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, και θα καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες για πολύπλευρη 
μόρφωση και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς χωρίς 
πειθαρχικές διώξεις και μισθολογικές καθηλώσεις των εκπαιδευτικών , χωρίς ποσοστώσεις απολύσεων, χωρίς 
συγχωνεύσεις – καταργήσεις τομέων και σχολείων, χωρίς εξαρτήσεις από την ελεύθερη αγορά. 

 

 

 

                                                                     

                                                                   

                                                                   Δε θέλουμε να επιβιώσουμε. 

        Θέλουμε ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ  ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΔΟΠΑΤΑΝΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 


