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ΤΩΡΑ ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΡΟΙΚΑΣ
Η τρικομματική κυβέρνηση και η τρόικα συνεχίζουν το αντιλαϊκό έργο των
προηγούμενων κυβερνήσεων Παπανδρέου-Παπαδήμου, θέτοντας στο στόχαστρο
κάθε λαϊκό δικαίωμα και κατάκτηση, ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία.
Εδώ και τέσσερις μήνες μας προετοιμάζουν, μαζί με την πλειοψηφία των
ΜΜΕ, σε ρόλο ελεεινού προπαγανδιστή, για να αποδεχτούμε τα μέτρα και την
πολιτική τους, με επιχειρήματα όπως: «είναι τα τελευταία», «θα πεινάσουμε αν
δεν έρθει η δόση», «να σώσουμε τη χώρα» κ.ά. Οι εργαζόμενοι όμως δεν
«τσιμπάμε» στην προπαγάνδα τους και αντιστεκόμαστε σε αυτή την πολιτική.
Αυτό δείχνουν και οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια στις 26/9,
8/10 και 18/10.
Στο νέο πακέτο μέτρων που ετοιμάζεται από την κυβέρνηση και την τρόικα
(ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) περιλαμβάνονται νέα άδικα και αντιλαϊκά μέτρα που θα δώσουν τη
χαριστική βολή στους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους, σε όλη την
κοινωνία. Η νέα περικοπή των μισθών, μέσα από την κατάργηση των
υπολειμμάτων του 13ου και 14ου μισθού, η νέα μείωση των κύριων και
επικουρικών συντάξεων, η νέα κατακρεούργηση του εφάπαξ, η νέα περικοπή των
δαπανών για την υγεία, η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και οι μαζικές
απολύσεις από το Δημόσιο, αποτελούν και πάλι το βάρβαρο πλαίσιο πολιτικής της
τρικομματικής Κυβέρνησης. Οι απολύσεις και η εφεδρεία, ανεξάρτητα από τη
μορφή που θα έχουν, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και τη σύνδεση μισθού
και «απόδοσης», θα οδηγήσουν στην περαιτέρω φτωχοποίηση τους
εκπαιδευτικούς και θα έχουν δραματικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της
εκπαίδευσης. Οι νέοι εκπαιδευτικοί ειδικότερα, με τα 600 ευρώ μισθό και την
υποχρεωτική παραμονή για χρόνια μακριά από την κατοικία τους, οδηγούνται σε
εργασιακή και κοινωνική εξαθλίωση.
Η κυβέρνηση -εφαρμόζοντας το σχέδιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και ΟΟΣΑ
για την εκπαίδευση- κονιορτοποιεί δικαιώματα και κατακτήσεις, οδηγώντας τους
εκπαιδευτικούς στον εργασιακό μεσαίωνα και τη δημόσια εκπαίδευση στην πλήρη
κατεδάφιση. Βασικός στόχος του Υπουργείου είναι οι εξοντωτικές περικοπές, η
επιδείνωση των συνθηκών τής παρεχόμενης εκπαίδευσης και η ολοκληρωτική
επίθεση στους εκπαιδευτικούς.
Το νέο πακέτο μέτρων προβλέπει ακόμα:
 δραματικές περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων,
 νέες σαρωτικές συγχωνεύσεις σχολείων -το 10% των σχολικών μονάδωνόπως δήλωσε ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας (κυρίως στην Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση),
 παραπέρα μείωση των θέσεων εργασίας και δραματική μείωση έως
μηδενισμού του αριθμού των νέων προσλήψεων και των αναπληρωτών,

(από 30-6-10 μέχρι 10-8-12, πάνω από 11.000 μειώθηκε ο αριθμός των
μόνιμων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή, κατά 12%
περίπου, αφού από τους 94.264 που εργάζονταν στις 30-6-10, παραμένουν
σήμερα 83.202),
 αύξηση του ωραρίου εργασίας (δημοσιεύματα αναφέρονται σε αύξηση του
ωραρίου στη Δ.Ε. κατά τρεις ώρες, ενώ η πρόταση της επιτροπής του ΟΟΣΑ
ζητά 22 ώρες για όλους, χωρίς μείωση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας). Η
αύξηση ωραρίου πρακτικά σημαίνει ανακατανομή όλων των οργανικών
θέσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία, αφού θα προκύψουν χιλιάδες νέες
τεχνητές υπεραριθμίες,
 υποχρεωτικές μεταθέσεις σε όλη τη χώρα και μετατροπή των περιοχών
μετάθεσης σε τεράστιες γεωγραφικά περιοχές (π.χ. ολόκληρος ο νομός).
Ο Υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι η δωρεάν παιδεία έχει μετατραπεί «σε μια
ακριβοπληρωμένη σπατάλη σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου» (Ελ. Τύπος,
9-9-2012).
Με γρήγορους ρυθμούς στο Υπουργείο ετοιμάζουν τα σχέδια αξιολόγησης,
με στόχο την εργασιακή ομηρεία, την απόλυση-εφεδρεία, τη μισθολογική
καθήλωση, την ιδεολογική χειραγώγηση και την ταξική κατηγοριοποίησηκλείσιμο των σχολείων. Η αξιολόγηση είναι ο κεντρικός μηχανισμός για την
υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις. Οι
150.000 απολύσεις στο Δημόσιο βρίσκονται προ των πυλών, και κανένας κλάδος
δεν πρόκειται να εξαιρεθεί. Επιπλέον, από το Νοέμβριο του 2011 υπάρχει ο νόμος
4024, σύμφωνα με τον οποίο οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων -δεν
εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί- γίνονται με "ποσόστωση"! Ιδιαιτέρως, η μετάβαση
από τον βαθμό Γ στον βαθμό Β είναι "Γολγοθάς", καθώς τέσσερις στους δέκα που
κρίνονται θα απορρίπτονται, ανεξάρτητα από «την απόδοσή τους», επειδή δεν θα
έχουν πιάσει την ποσόστωση του 60%! Τέλος, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των
εκπαιδευτικών θα λαμβάνει τον βαθμό Α, ανεξάρτητα από την αξιολόγησή του.
Θέλουν τον εκπαιδευτικό – λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, περιπλανώμενο από
σχολείο σε σχολείο και από νομό σε νομό, πάμφτωχο και άβουλο, σε ένα σχολείο
που θα προετοιμάζει ένα αμόρφωτο και υπάκουο εργατικό προσωπικό.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα αντιστεκόμαστε για να μην περάσει η
αξιολόγηση – χειραγώγηση, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου,
τη μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Η στάση
του κλάδου μας να μη συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια του Υπουργείου είναι η
πρώτη νικηφόρα απάντησή μας, σε αυτούς που προσπαθούν να μας κάνουν
συνένοχους της πολιτικής τους.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
για να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ, που
καταστρέφει το δημόσιο σχολείο, εξοντώνει τους εκπαιδευτικούς και
παράλληλα οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση ολόκληρη την κοινωνία. Απαιτούμε
να σταματήσουν τώρα οι περικοπές στην παιδεία. Απαιτούμε την ουσιαστική
και πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του.

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ!

ΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ–
ΜΑΧΗΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ, της ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ, της
ΑΝΕΡΓΙΑΣ, της ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ και του ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.


Όπως αποφάσισε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ
«για την νικηφόρα έκβαση των αγώνων μας σήμερα απαιτείται η συσπείρωση και
ο συντονισμός ευρύτερων τμημάτων εργαζομένων και όχι η μεμονωμένη δράση.
Στόχος μας είναι ο συντονισμός της δράσης μας με όλες τις Ομοσπονδίες του
δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και τελική μας επιδίωξη η δημιουργία
ενός πανίσχυρου μετώπου εργαζομένων, που θα συντρίψει την πολιτική
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, με τελικό στόχο μια πολιτική προς όφελος του εργαζόμενου
λαού».
Ενόψει των πολύμορφων κινητοποιήσεων που θα ανακοινωθούν τις
επόμενες ημέρες ενόψει της συζήτησης στη βουλή των νέων μέτρων, προτείνουμε
να γίνουν τα παρακάτω:
1. Πραγματοποίηση ΓΣ των ΕΛΜΕ την επόμενη εβδομάδα (29/10-2/11) για
συζήτηση και λήψη μέτρων στήριξης των κινητοποιήσεων. Βάση για τις
συζητήσεις το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταθέτει αυτό το κείμενο.
2. Περιοδείες των ΔΣ των ΕΛΜΕ, και όπου είναι δυνατόν μαζί με μέλη του ΔΣ
της ΟΛΜΕ, συσκέψεις ΕΛΜΕ και συζητήσεις στα σχολεία, στην κατεύθυνση
της συσπείρωσης και αγωνιστικής ενεργοποίησης των συναδέλφων. Στόχος
μας είναι να γίνει συζήτηση με αφορμή το κείμενο αυτό σε κάθε σύλλογο
διδασκόντων με ευθύνη και προγραμματισμό από τα ΔΣ των ΕΛΜΕ.
3. Συμμετοχή των ΕΛΜΕ σε τοπικούς συντονισμούς με συλλόγους και
πρωτοβάθμια σωματεία για αγωνιστικές δράσεις.
4. Με ευθύνη των ΔΣ των ΕΛΜΕ δημιουργούνται επιτροπές αγώνα σε κάθε
περιοχή, σε κάθε σχολείο ή ομάδες σχολείων.
5. Ενημέρωση συλλόγων γονέων.
6. Πανό σε όλα σχολεία με συνθήματα όπως: ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ,
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ.
7. Ανάληψη πρωτοβουλιών από τις ΕΛΜΕ για οργάνωση παραστάσεων ή
αποκλεισμών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή εναλλακτικά απογευματινών
συλλαλητηρίων.
8. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε ήδη τη διοργάνωση απογευματινού
συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την Τετάρτη 31/10, στις 6 μ.μ. στα
Προπύλαια, με πορεία στο Σύνταγμα και θα προτείνει σε όλα τα
συνδικάτα να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής σε αυτό. Καλούμε τα ΔΣ των
ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.

