Στις 14 Νοέμβριου το μάθημα γίνεται στην απεργία!
Η συμμετοχή μας στην απεργία γίνεται μάθημα!

Απεργούμε γιατί θέλουμε να εργαζόμαστε και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Απαιτούμε εδώ και
τώρα να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.

Απεργούμε γιατί θέλουμε να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια μέσα στην τάξη, απέναντι στους
μαθητές μας και όχι να δουλεύουμε μέχρι τα 67 χρόνια . Απαιτούμε την κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου και των αντιασφαλιστικών νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να υπάρχουν 25.000 συνάδελφοί μας συμβασιούχοι, που
γυρίζουν όλη τη χώρα χωρίς να έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν, να κάνουν οικογένεια και παιδιά,
να σχεδιάσουν τη ζωή τους. Απεργούμε για να μπει τέρμα στο αίσχος της αναπλήρωσης, για να
γίνουν εδώ και τώρα 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών.

Απεργούμε γιατί υπάρχει άμεση ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι σχολικές επιτροπές. Για να
ζεσταθούν όλα τα παιδιά τον χειμώνα, για να γίνουν επισκευές και να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα
αντισεισμικής, αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης των σχολείων.

Απεργούμε γιατί είναι απαράδεκτο χιλιάδες προνήπια να μένουν έξω από το νηπιαγωγείο και
χιλιάδες μικρότερα παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθμούς. Διεκδικούμε να δημιουργηθούν τώρα
όλες οι υποδομές, ώστε να γίνει πράξη παντού η Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή.

Απεργούμε γιατί δε συμβιβαζόμαστε με ένα σχολείο στο οποίο δεν υπάρχουν όλοι οι
εκπαιδευτικοί, ώστε ο καθένας να διδάσκει το αντικείμενό του, τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες δεν έχουν τον Ειδικό Παιδαγωγό ή τη δομή που έχουν ανάγκη.

Απεργούμε γιατί οφείλουμε να δώσουμε τον αγώνα από κοινού με τους μαθητές μας και τους
γονείς, ώστε να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το Λύκειο και τη μετατροπή του σε ένα
εξεταστικό κέντρο “ξεσκαρταρίσματος” μαθητών. Ο ρόλος μας είναι να παλεύουμε κάθε παιδί να
έχει το δικαίωμα στη μόρφωση, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα ακολουθήσει.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε η χώρα μας να μετατρέπεται σε Νατοϊκή βάση, να
εμπλέκεται στους επικινδύνους ανταγωνισμούς που εξελίσσονται στη περιοχή μας. Δε δεχόμαστε να
δίνονται κάθε χρόνο 4 δις € για Νατοϊκούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή να μας λένε ότι
υπάρχει “δημοσιοικονομική στενότητα”.

Απεργούμε γιατί κανείς δε θα μας λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει το
μεγάλο κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του, αν δεν οργανωθεί μαζικός, αποφασιστικός αγώνας .

Όλοι στη μάχη για την επιτυχία της Απεργίας στις 14 Νοέμβρη!
Στις 14 Νοέμβρη παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
Το λόγο έχουμε τώρα εμείς.

