
Η αντιδραστικότερη µεταρρύθµιση των τελευταίων χρόνων στην εκπαίδευση, που προαναγ-
γέλλεται µέσω του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, στέλνει στον καιάδα ολόκληρη τη νέα
γενιά, συνθλίβει την εργασιακή και παδαγωγική ύπαρξη χιλιάδων εκπαιδευτικών, οδηγώντας τους
τελικά, στη διαθεσιµότητα, την απόλυση, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την ωροµισθία.

Τα σχολεία καλούνται να λειτουργήσουν µε 16.000 εκπαιδευτικούς λιγότερους από πέρσι,
20.000 µαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται εκτός σχολικής τάξης, ενώ µε την εφαρµογή του «νέου
λυκείου», σε βάθος τριετίας, 50.000 ακόµα µαθητές θα βρεθούν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι συµπτύξεις και το κλείσιµο
σχολείων, η υποχρεωτική µετακίνηση µαθητών από σχολείο σε σχολείο, η υποβαθµισµένη
σχολική στέγη, τα χιλιάδες προνήπια που µένουν εκτός των νηπιαγωγείων και τα χιλιάδες
βρέφη εκτός των παιδικών σταθµών διαµορφώνουν ένα άθλιο και ταξικό σκηνικό.

Την ίδια στιγµή διαλύεται η δηµόσια υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ ξεπουλιέται
ο δηµόσιος πλούτος. Τα καταστήµατα κλείνουν και οι κατεστραµένοι επαγγελµατίες
συµπληρώνουν την εικόνα µιας διαλυµένης κοινωνίας των 1.500.000 ανέργων, ενώ η
ανασφάλιστη – αδήλωτη εργασία των 10 € την ηµέρα έχει γίνει προνόµιο για µερίδα της
νεολαίας. Εργαζόµενοι χωρίς δικαιώµατα, εργοδότες χωρίς υποχρεώσεις.

Ο αγώνας για την υπεράσπιση του δηµόσιου σχολείου, για µόρφωση όλων των παιδιών,
είναι κοινός αγώνας όλης της κοινωνίας, όλων των εργαζοµένων για την ανατροπή αυτής της πο-
λιτικής. Είναι αγώνας πολιτικής σύγκρουσης για το δικαίωµα στη ζωή του κόσµου της εργασίας.
ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ για να ανατραπεί η πολιτική Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ∆.Ν.Τ. και των
όποιων εκφραστών της .
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ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε τις παρακάτω δράσεις και καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς

– γονείς – µαθητές και εργαζόµενους να συµµετέχουν ενεργά στον αγώνα.

11..  ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη  1100//99  σσττιιςς  66..3300  µµµµ  σσττοο  ΠΠααννεεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣυυλλλλααλληηττήήρριιοο  σσττοο  ΣΣύύννττααγγµµαα

22..  ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1111//99  µµεεττάά  ττοονν  ααγγιιαασσµµόό  οορργγάάννωωσσηη  δδρράάσσεεωωνν  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  κκααιι  ττωωνν

γγοοννιιώώνν  κκααιι  σσττιιςς  1122  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι  σσεε  κκάάθθεε  δδήήµµοο  νναα  γγίίννεειι  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  ππλλααττεείίεεςς::  

ΠΠεεττρροούύπποολληη  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΗΗρρώώ  �� ΚΚααµµααττεερρόό  ––  ΑΑγγ..  ΑΑννάάρργγυυρροοιι  σσττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΠΠλλααττεείίαα  ��

ΊΊλλιιοονν  σσττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΠΠλλααττεείίαα

33..  ΚΚααλλοούύµµεε  ττιιςς  δδηηµµοοττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  έέµµππρραακκτταα  ττηη  σσττήήρριιξξήή  ττοουυςς  σσττοονν  ααγγώώνναα  ((µµεε  

ψψηηφφίίσσµµαατταα,,  οοιικκοοννοοµµιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη,,  δδιιοορργγάάννωωσσηη--σσυυµµµµεεττοοχχήή  εεννηηµµεερρώώσσεεωωνν,,  λλααϊϊκκώώνν  

σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν))

44..  ΤΤηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1122//99  σσττηηνν  ΠΠεεττρροούύπποολληη  σσττιιςς  66..0000  µµµµ  σσττηη  σσττρροογγγγυυλλήή  ππλλααττεείίαα  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή

1133//99  σσττοουυςς  ΑΑγγ..  ΑΑννααρργγύύρροουυςς  κκααιι  ττοο  ΊΊλλιιοονν  σσττιιςς  66..0000  µµµµ  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  κκεεννττρριικκέέςς  ππλλααττεείίεεςς

κκααιι  ππιικκεεττοοφφοορρίίαα--εεννηηµµέέρρωωσσηη  σσττοουυςς  κκεεννττρριικκοούύςς  δδρρόόµµοουυςς  ττωωνν  δδήήµµωωνν

55..  ΜΜεεττααττρρέέπποουυµµεε  κκάάθθεε  σσχχοολλεείίοο  ––  ιιδδιιααίίττεερραα  τταα  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ––  σσεε  κκέέννττρροο  ααγγώώνναα..  ΟΟιι  σσύύλλλλοογγοοιι  δδιιδδαα--

σσκκόόννττωωνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοουυςς  ααππεερργγοούύςς  κκααθθηηγγηηττέέςς,,  ττοουυςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς  γγοοννέέωωνν  κκααιι  ττοουυςς

µµααθθηηττέέςς  ππααίίρρννοουυνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  γγιιαα  έένναανν  πποολλύύµµοορρφφοο  ααγγώώνναα  ((µµεε  δδρρώώµµεενναα  µµέέσσαα  σστταα  σσχχοο--

λλεείίαα,,  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς,,  ααννττιιµµααθθήήµµαατταα,,  κκλλππ))  

ΊΊλλιιοονν,,  99//99//22001133

ΓΓ’’ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ––  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ
((ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΩΩΝΝ  ∆∆..  ΓΓΛΛΗΗΝΝΟΟΣΣ,,
ΕΕΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ––  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ,,  
∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ,,  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ,,  
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ))

TTηηλλ..  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66993388885533998811,,  
66997744555599667766,,  66993377115566228866,,  66993366997766006644




