
ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΕΡΓΟΙ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΗ
ΟΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ!
ΔΕ ΘΑ ΣΚΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ- ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ - ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Ο  κλάδος  ασφυκτιά  μέσα  στις  συνθήκες  εξουθένωσης,  σωματικής,  ψυχικής  και  οικονομικής  που
επιβάλλει η πολιτική κυβέρνησης -υπουργείου:

 Με τους μισθούς πείνας και τα θεόρατα κύματα ακρίβειας σε τρόφιμα, καύσιμα και κοινωνικά
αγαθά...

 Με  το  προχώρημα  της  αξιολόγησης  και  τους  ορισμούς  μεντόρων  και  συντονιστών  από  τους
διευθυντές, μιας και πρόθυμοι δεν βρέθηκαν...

 Με  τις  συνεχείς  πιέσεις,  «υπενθυμίσεις»,  «παραινέσεις»  ή  και  απειλές  του  μηχανισμού  της
διοίκησης για εφαρμογή όλου του πακέτου της αυτοαξιολόγησης, την συμπλήρωση δεικτών και
αξόνων...

 Με τις αδιάκοπες επιμορφώσεις και σεμινάρια - και μάλιστα εκτός ωραρίου-ώστε να “πειστούν” οι
εκπαιδευτικοί ή να καμφτεί η αντίθεσή τους...

 Με τις συχνές συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων στην ίδια κατεύθυνση....
 Με το διαρκές φόρτωμα καθηκόντων και ευθυνών για τη διαχείριση προβλημάτων που γεννούν τα

πολυάριθμα τμήματα, οι ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης, ενισχυτική κλπ…
 Με τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που γεννά η γενικευμένη φτώχεια και η βαρβαρότητα του

συστήματος στους μαθητές των λαϊκών οικογενειών...

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη, αποτελούν δείγματα μιας καθημερινότητας που γίνεται όλο και πιο
σκληρή  και  αφόρητη.  Η  κυβέρνηση  και  το  υπουργείο  της  είναι  αποφασισμένη  να  προχωρήσει  στην
εφαρμογή, δια πυρός και σιδήρου (αποφάσεις δικαστηρίων-διώξεις) όλου του πακέτου της αξιολόγησης,
εσωτερικής και εξωτερικής.

Αυτή η καθημερινότητα και η πραγματικότητα της διαρκούς επίθεσης σε δικαιώματα και κατακτήσεις
φουντώνει τη δυσαρέσκεια στον κλάδο. Οι εκπαιδευτικοί απείχαν μαζικά από τις ηλεκτρονικές εκλογές
για  την  ανάδειξη  αιρετών  και  συμμετείχαν  μαζικά  στην  απεργία,  στις  συγκεντρώσεις  και  τις
διαδηλώσεις.  Δεν  έχουν  βολευτεί,  δεν  έχουν  συμβιβαστεί.  Ανταποκρίθηκαν  σε  όλα  τα  αγωνιστικά
καλέσματα. Έδειξαν τη διάθεσή τους να αγωνιστούν.

Σε πλήρη αντίθεση, η συνδικαλιστική ηγεσία αναζητά τρόπους να μην αγγίξει την «καυτή πατάτα»! Με τα
ενιαία κείμενα πέρσι έδωσε τη γραμμή της συνθηκολόγησης για να κλείσει άρον άρον τον αγώνα που
εκφράστηκε  με  την  τεράστια  συμμετοχή  στην  απεργία  της  11ης  Οκτώβρη.  Φέτος  αναγκάστηκε  να
αποφασίσει απεργία-αποχή από μέντορες και συντονιστές καθώς έβλεπε την αντίθεση της βάσης. Όμως
μέχρι εκεί! Και τώρα που το πράγμα προχωράει, τι; 
Την απάντηση δεν μπορεί και δεν θέλει να τη δώσει αυτή η ηγεσία. Την απάντηση ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΕΙ
να τη δώσει η βάση του κλάδου!

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!
ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!

ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!
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