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Συνεχίζουµε Μαζί – Αξίζουµε Περισσότερα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Συμπληρώνονται σχεδόν 2,5 χρόνια συγκυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στη χώρα, της συγκυβέρνησης του 
φτηνού λαϊκισμού και του εμπαιγμού του ελληνικού 
λαού.

Αντί για την «κατάργηση των μνημονίων με ένα 
άρθρο, έναν νόμο» μας οδήγησαν μετά από «περή-
φανη και σκληρή», αλλά, δυστυχώς για όλους τους 
Έλληνες, καταστροφική διαπραγμάτευση σε ένα πιο 
εξοντωτικό 3ο Μνημόνιο, έχοντας ακόμα ανοιχτό τον 
«λογαριασμό» της δεύτερης αξιολόγησης και την 
επικρεμάμενη «δαμόκλειο σπάθη» ενός 4ου, ακόμα 
πιο δυσβάστακτου, μνημονίου!

Η εργασιακή ανασφάλεια, η κατάρρευση του ασφα-
λιστικού συστήματος, οι δυσβάσταχτοι και άδικοι 
φόροι, η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, οι 
ιδεοληψίες και η ανευθυνότητα στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό και η ανέξοδη προπαγάνδα και υποσχε-
σιολογία είναι η ημερήσια διάταξη της ζωής μας.

Τώρα είναι η ευκαιρία να αποκαλύψουμε τις 
στοχεύσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
και να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε την 
ολέθρια πολιτική τους που υποβαθμίζει τη 
Δημόσια Εκπαίδευση και απαξιώνει τον Έλληνα 
Εκπαιδευτικό.

Με Αποφασιστικότητα - 
Συνέπεια - Υπευθυνότητα - 

Δυναμισμό
●	 Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο Δημοτικό  Σχολείο 

και Νηπιαγωγείο
●	 Λέμε ΟΧΙ στην ανεργία και στις απολύσεις στην 

εκπαίδευση 
●	 Απαιτούμε την πραγματοποίηση όλων των μόνι-

μων διορισμών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση

Αγωνιζόμαστε για την:
ü	Αναβάθμιση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολεί-

ου και Νηπιαγωγείου με όρους παιδαγωγικούς 
και κοινωνικούς - 14χρονο δημόσιο δωρεάν 
σχολείο

ü	Ισότιμη αντιμετώπιση των αναπληρωτών με 
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 

ü	Αναγνώριση του πολύπλευρου έργου και της 
προσφοράς των εκπαιδευτικών 

ü	Ενίσχυση της Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ώστε να αγκαλιάζει αποτελεσματικά το σύνολο 
των μαθητών που τη χρειάζονται

ü	Πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων που απορρέουν από το βασικό πτυχίο μας

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
με σημαία τις θέσεις του κλάδου και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών πρωτοστατεί 
στον αγώνα για Δημόσια, Δωρεάν, Εθνική Παιδεία, δυνατή στην υπηρεσία των μαθητών, των παιδιών μας, 
της κοινωνίας, της πατρίδας.


