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ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  - ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. 
 

  Η Κυβέρνηση σε… κυνήγι «ισοδύναμων» -  Οι πολίτες σε αδυναμία 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 
Στις 2 του Δεκέμβρη, πραγματοποιείται η Α' Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας, ενώ την ίδια 

μέρα διεξάγεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου Δ.Σ..   
Παράλληλα, το τρίτο μνημόνιο στη σειρά, από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αυτή τη 

φορά, διαιωνίζει μια παρατεταμένη πολιτική λιτότητας, καταστροφική για τους νέους, τους 
μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους μη προνομιούχους. Παρά τις προεκλογικές (αριστερές) 
δεσμεύσεις για ''ισοδύναμα'' και «παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα» με κοινωνικό πρόσημο, 
δυστυχώς, ο φοροεισπρακτικός ανήφορος για τα “μόνιμα υποζύγια” και η ολοκληρωτική διάλυση 
του κοινωνικού κράτους συνεχίζονται: 

• Ο πρώτος «αριστερός» προϋπολογισμός, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή, θα ψηφιστεί το 
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει μέτρα για εξοικονόμηση 5,7 δις. ευρώ μέσα στο 
2016. Οι πολίτες θα πληρώσουν 3,2 δισ. περισσότερα. Κατά 2,5 δισ. ευρώ μειώνονται οι 
δαπάνες του Δημοσίου, κυρίως από το «μαχαίρι» στις συντάξεις. 

• Με το νέο (ενιαίο;) μισθολόγιο για το δημόσιο, αναμένεται η “αναδιανομή” της φτώχειας 
και της διαχρονικής υποκρισίας της πολιτείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς! 

• Αυξάνονται, δραματικά τα όρια συνταξιοδότησης με περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων. 
• Αφαιρείται, σταδιακά, το δικαίωμα ανέργων και οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας να 

διασφαλίσουν την πρώτη κατοικία τους από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. 
• Η εκχώρηση σε ιδιώτες, στρατηγικών τομέων του Δημοσίου (αεροδρόμια, λιμάνια, 

ενέργεια) είναι προαποφασισμένη. 
• Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου μεταφράζεται σε χιλιάδες 

ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, μηδενικούς μόνιμους διορισμούς (τόσο στη Γενική όσο 
και στην Ειδική Αγωγή), λιγότερες πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών συναδέλφων, 
αναστολή και συρρίκνωση της αντισταθμιστικής αγωγής (Ολοήμερο πρόγραμμα, Τμήματα 
Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Ενισχυτική Διδασκαλία), με απλήρωτες καθαρίστριες... 

• Η Προσχολική Αγωγή με ακατάλληλους χώρους στέγασης προνηπίων (όσων φοιτούν) 
και νηπίων, όμηρος επί σειρά ετών πολιτικών της αδράνειας και της παντελούς έλλειψης 
ενδιαφέροντος από την πολιτεία. 

• Οι σχολικές μονάδες χρειάζονται, επειγόντως, έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για να 
καλυφθούν άμεσες λειτουργικές ανάγκες (ληξιπρόθεσμες οφειλές ΔΕΚΟ, αναλώσιμα, 
θέρμανση...).  

• Τέλος, ο σημερινός Υπουργός Παιδείας, ζηλεύοντας τους προκατόχους του, μίλησε για 
προσμέτρηση (!!!) του εθελοντισμού των εκπαιδευτικών, στην επερχόμενη αξιολόγησή 
τους! 
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Συνάδελφοι, 

 

Ταυτόχρονα, τους τελευταίους μήνες η χώρα μας - λόγω της γεωγραφικής της θέσης -  
έχει επωμιστεί τη διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης με τους εκατοντάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες αλλά και οικονομικούς μετανάστες που διαβαίνουν τα σύνορά μας. Η Κίνησή μας 
χαιρετίζει την έμπρακτη στήριξη του συνόλου, σχεδόν, του ελληνικού λαού, όπως και αυτή 
που έχει εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες στις σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας με τη συλλογή 
ειδών πρώτης ανάγκης!   
 

 

 Συνάδελφε, 
 

Οι καιροί ου μενετοί! Η ώρα της αδράνειας, της απάθειας, της ιδιώτευσης έχει παρέλθει για 
όλους μας! Σε καλούμε στη Γ.Σ., γιατί με τη δική σου συμμετοχή και γνώμη θα 
σφυρηλατήσουμε τη νέα συλλογικότητα! Σε καλούμε στην κάλπη, γιατί με την ψήφο σου 
δυναμώνει η φωνή του Συλλόγου μας! Σε καλούμε να στηρίξεις το ανεξάρτητο και 
ακηδεμόνευτο ψηφοδέλτιό μας, ώστε με τη συμπόρευση ευρύτερων δυνάμεων να 
υλοποιήσουμε τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος! 
                                            

                                           ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. 

  Βουρλιωτάκη Κατερίνα 
                                               Γεωργούλη Δήμητρα 
                                            Γκαρίπης Αθανάσιος 
                                            Δημητρακόπουλος Γιώργος 
                                            Ζουμπούλογλου Μαρία 
                                            Λαζαρίδου Ελένη 
                                            Λιακόπουλος Παναγιώτης 
                                            Λουριδάς Ζώης 
                                            Μαριόλης Γιώργος 
                                            Μελά Δέσποινα 
                                            Μέξης Χρήστος                                                
                                            Μοίρας Παναγιώτης 
                                            Παντολέων Παντελής 
                                            Πουλής Γιάννης 
                                            Πριονάς Ανδρέας 
                                            Σαριμούτσου Αργυρώ (Ηρώ) 
                                            Σκόνδρα Ιωάννα 
                                            Τηλιακού Άννα 
                                            Χρυσοστομίδης Πέτρος 
                                            Ψύλλας Παναγιώτης 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                            Γκόλγκαρη Κατερίνα 
                                            Γκολφινοπούλου Κατερίνα 
                                            Χατζηφωτάκη Όλγα 


