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ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Μετά την 24ωρη απεργία της 12ης του Μάρτη και το μπλοκάρισμα των σεμιναρίων αξιολόγησης
στελεχών στο υπουργείο Παιδείας το Σάββατο 15 του Μάρτη, έχουμε μπροστά μας νέα εβδομάδα
αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Την εβδομάδα αυτή χιλιάδες συνάδελφοί μας στο δημόσιο τομέα, και
ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί, απολύονται και οδηγούνται στον εφιάλτη της ανεργίας, αφού
τελειώνει το οκτάμηνο καθεστώς της «διαθεσιμότητάς» τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε να
συμβεί κάτι τέτοιο. Οι απολύσεις αυτές ανοίγουν το δρόμο για περισσότερες διαθεσιμότητεςαπολύσεις στο δημόσιο τομέα, και μας αφορούν όλους. Η κυβέρνηση παραμένει πιστή στην
εφαρμογή της πιο βάρβαρης εξοντωτικής πολιτικής.
Την ίδια στιγμή, τα σεμινάρια στελεχών για την αξιολόγηση δείχνουν ότι ο μηχανισμός αυτός θα
ενεργοποιηθεί σύντομα και, φυσικά, αποτελεί την κύρια απειλή για τη χειραγώγηση, τη διάσπασή
μας και την άλωση των εργασιακών μας σχέσεων. Την Παρασκευή 21 του Μάρτη προχωρούν σε νέα
σεμινάρια για την αξιολόγηση στους σχολικούς συμβούλους. Η κυβέρνηση και οι αντεργατικές
δυνάμεις που τη στηρίζουν δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο εκτός από τον δικό μας μαχητικό,
δυναμικό και ανυποχώρητο αγώνα.

Όλοι τώρα στην απεργία και στις διαδηλώσεις
Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων μέχρι στιγμής είναι:

 Τετάρτη 19 & Πέμπτη 20 Μαρτίου: 48ωρη απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα με καθημερινές
συγκεντρώσεις στην Αθήνα.
 Συγκεντρώσεις:
Τετάρτη 19/3, 11 π.μ., πλατεία Κλαυθμώνος
Πέμπτη 20/3, 1 μ.μ., πλατεία Κλαυθμώνος
 Για την Παρασκευή 21 Μαρτίου έχει ήδη προγραμματιστεί συγκέντρωση 2 μμ στο Υπουργείο
Παιδείας για το μπλοκάρισμα των νέων σεμιναρίων στελεχών για την αξιολόγηση, ενώ η ΟΛΜΕ
έχει ήδη εξαγγείλει 24ωρη απεργία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όλοι και όλες στο δρόμο
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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