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                 ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΕ - ΔΝΤ 
 
Η Κυβέρνηση, παρά τη γενικευμένη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας, 

όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και τα 
πρωτόγνωρα σε μέγεθος και παλμό συλλαλητήρια, σκληραίνοντας συνεχώς τη 
στάση της, προχώρησε στην ψήφιση και εφαρμογή ενός ακόμη πιο ακραίου σε 
περιεχόμενο Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος αλλά και ενός νόμου για την 
εφαρμογή του και μάλιστα με συνοπτικές, αντισυνταγματικές και εκβιαστικές 
διαδικασίες.  

Με τους νόμους αυτούς ξεπουλιέται κυριολεκτικά ο δημόσιος πλούτος της 
χώρας, ιδιωτικοποιούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις (ρεύμα, συγκοινωνίες, νερό 
κ.λπ.) και υποβαθμίζονται δραματικά τα κοινωνικά αγαθά (υγεία, παιδεία κ.λπ.), 
μειώνονται ακόμα περισσότερο οι μισθοί των εργαζομένων, επιβάλλονται νέοι 
φόροι και αυξάνονται είδη λαϊκής κατανάλωσης. 

Στην εκπαίδευση πιο συγκεκριμένα οι περικοπές του προϋπολογισμού θα 
συνεχιστούν μέχρι το 2015.  Επιβάλλεται μια εξωφρενική και απίστευτη μείωση 
των δημόσιων δαπανών και έτσι ουσιαστικά ξεθεμελιώνεται  και διαλύεται  η 
δημόσια εκπαίδευση με τις εντολές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ). Έτσι  οι δαπάνες για 
τη δημόσια παιδεία θα φτάσουν, το 2015 μόλις στο 2,23 % επί του ΑΕΠ με  
δραματικές επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο.  

Μειώνονται τραγικά οι προσλήψεις και των εκπαιδευτικών με τη 
θεσμοθέτηση της αναλογίας 1:10 (μια πρόσληψη για κάθε 10 συνταξιοδοτήσεις), 
την παράταση της πρόσληψης των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ μέχρι το 2015, τη μείωση 
των αναπληρωτών για την επόμενη χρονιά κατά 50% σε σχέση με το 2010. Αυτά τα 
μέτρα, σε συνδυασμό με την αυξημένη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών λόγω 
των δυσμενέστατων συνταξιοδοτικών αλλαγών και περικοπών των συντάξεων, θα 
μειώσουν δραματικά τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών με όλες τις αρνητικές 
συνέπειες που αυτό θα έχει στις εργασιακές σχέσεις αλλά καις την παρεχόμενη 
εκπαίδευση (μεγαλύτερα τμήματα, περισσότερα κενά κ.λπ.). 

Αρπαγή ενός ακόμα μισθού από τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται με τις 
διατάξεις του νέου  νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-15».  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται στον παραπάνω νόμο τα εξής:  
• Θεσμοθέτηση νέας κράτησης υπέρ ανεργίας 2% στο σύνολο των. 

• Θεσμοθέτηση νέας κράτησης υπέρ του ΤΠΔΥ 1% στο σύνολο των αποδοχών 
επιπλέον της υπάρχουσας. 

• Νέα φορολογική κλίμακα με μείωση του αφορολόγητου από 12.000 € στα 
8.000 €. 

• Έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα από το 2010, 1% μέχρι 20.000 € και 2% 
για εισοδήματα πάνω από 20.000 €  σε όλο το ποσό. 
Στην πράξη αυτά τα μέτρα αντιστοιχούν σε απώλεια ενός ακόμα μισθού 

από το ισχνό εισόδημα των εκπαιδευτικών της χώρας, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί 
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απώλεια άλλων δύο μισθών ετησίως ή ποσοστό μείωσης 12% στο ετήσιο εισόδημα 
από τα μέτρα του μνημονίου το 2010. Σύνολο απώλειας μέχρι στιγμής τριών 
ολόκληρων μισθών από το ετήσιο εισόδημά μας ή ποσοστό μείωσης 20% στο 
ετήσιο εισόδημα! 

Αν, βέβαια, υπολογίσουμε και την απώλεια που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί 
από το πάγωμα της μισθολογικής τους εξέλιξης από 1/7/11 (40 € το μήνα ή 480 € το 
χρόνο), την αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά είδη λαϊκής κατανάλωσης, την αύξηση του 
πετρελαίου με ό,τι αυτή συνεπάγεται, την αύξηση των τελών των αυτοκινήτων 
κ.λπ., η πραγματική αξία των εισοδημάτων πλήττεται σημαντικά. 

Και βέβαια, ας σημειώσουμε πως σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης προς την τρόικα επίκειται η ψήφιση του νέου μισθολογίου- 
φτωχολόγιου, με το οποίο σχεδιάζεται η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των 
αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο (συνεπώς και των εκπαιδευτικών) και η 
σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα και την απόδοση. 

Όσον αφορά τις συντάξεις αυτές μειώνονται ακόμα περισσότερο με τα νέα 
μέτρα (θεσμοθέτηση κράτησης στις επικουρικές, μείωση 10% του εφάπαξ, μείωση 
σύνταξης για τους συνταξιούχους κάτω των 60 χρονών κ.λπ.).   

Είναι πλέον φανερό πως, αν δεν ανατραπεί άμεσα αυτή η πολιτική, που 
ασκεί η κυβέρνηση με τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, οι 
εκπαιδευτικοί αλλά και όλοι εργαζόμενοι στη χώρα μας θα βιώσουν μαύρες μέρες. 
Γι’ αυτό με ενότητα και αντοχή να σχεδιάσουμε τη δική μας αντεπίθεση στην 
πολιτική αυτή, που καταστρέφει τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, την ίδια τη 
χώρα.  

 
ΟΧΙ  ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ» 
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