ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΒΥΡΩΝΑ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
«ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»
Κωνσταντιλιέρη και Ερυθραίας - Βύρωνας
Web: sylimvrioti.gr e-mail: sylbox@sylimvrioti.gr
ΠΛΗΡ.: Κοπριτέλης Απόστολος – Γλαβίνα Σουζάνα
ΤΗΛ.: 6974732346 σχ. 7651841 – 6947434724 σχ. 7651841

Βύρωνας 7/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 7
ΠΡΟΣ: Μέλη μας
ΚΟΙΝ.: Ενώσεις Γονέων,
ΔΟΕ …ΜΜΕ
7ο Ενημερωτικό

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ!
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ.!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, μόνιμοι, αναπληρωτές, άνεργοι,
ήρθε η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι και να μη δεχτούμε τη νέα βαρβαρότητα, που αποτελειώνει ό,τι έχει απομείνει
από τα εργατικά λαϊκά δικαιώματά μας και απαιτεί σιωπή νεκροταφείου από τους εργαζόμενους! Το δίκιο είναι με το
μέρος μας. Με συλλογική οργάνωση και αγώνα, θα παλέψουμε για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας:







Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ και τα συνδικάτα
Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου – 14ου μισθού, ξεπάγωμα των Μ. Κ.
Μόνιμοι και μαζικοί διορισμοί 30.000 εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων
Εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Κάτω τα χέρια από το ωράριο των εκπαιδευτικών, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα
Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά. Καμιά σκέψη για πέρασμα των νηπιαγωγείων
στους Δήμους
 Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε 1€ από τη τσέπη των λαϊκών
οικογενειών για τη μόρφωση των παιδιών και κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην Παιδεία
Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε!
Τα μέτρα της 3ης αξιολόγησης, που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μας καταρρακώνουν ακόμη παραπάνω και
μας δένουν με βαριές αλυσίδες. Είναι αποτέλεσμα των μνημονίων, που ψήφισαν μαζί με την κυβέρνηση ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Υπαγορεύονται από την Ε.Ε., τον ΣΕΒ και τους μεγάλους επιχειρηματικούς
ομίλους και προετοιμάζουν νέο μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή και τα δικαιώματά μας. Δεν έρχεται το "τέλος των
μνημονίων", όπως ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση. Έρχεται το ξήλωμα όλων των εργατικών δικαιωμάτων, όλων των
ελευθεριών μας που κατακτήθηκαν χρόνια πριν με αγώνες και αίμα! Είναι η αξιοπρέπειά μας που φεύγει και η
σκλαβιά που έρχεται! Μην τους αφήσουμε να το πραγματοποιήσουν!
Έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας, γι'αυτό και μας φοβούνται! Φοβούνται τον μαζικό, συντονισμένο ξεσηκωμό
απέναντι στη βάρβαρη πολιτική τους. Αλλιώς ποιο λόγο είχαν να φέρουν τροπολογία που απαγορεύει την
απεργία; Η παροδική απόσυρση της τροπολογίας για την κατάργηση της μεγαλύτερης κατάκτησης της εργατικής
τάξης, του δικαιώματος στην απεργία, δείχνει ξεκάθαρα τον ελιγμό της Κυβέρνησης και ότι δεν έχει καμιά αναστολή
στο να εξυπηρετήσει στο ακέραιο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Σκεφτείτε συνάδελφοι: τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης και οι σχεδιασμοί στην εκπαίδευση σηματοδοτούν το
τέλος των μνημονίων και της αντιλαϊκής επίθεσης;;; Ποιο απ΄ όλα; Ο προϋπολογισμός λιτότητας και
φοροληστείας; Οι πλειστηριασμοί των λαϊκών κατοικιών; Η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και η αύξηση
του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα; Τα τεράστια κενά στην Ειδική Αγωγή; Το πέρασμα των Νηπιαγωγείων στον
Δήμο; Οι σχεδιασμοί για το νέο Λύκειο; Η πολιτική τους είναι απάνθρωπη κι εγκληματική!!!
Δεν υπήρξε και δε θα υπάρξει ποτέ δίκαιη ανάπτυξη σε ένα άδικο σύστημα. Όσο ο λαός δεν καρπώνεται ο ίδιος τον
κόπο της δουλειάς του, θα το εκμεταλλεύονται οι "μεγαλοκαρχαρίες" του συστήματος. Μόνο ο αγώνας, η οργάνωση,
η συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων μπορεί να βάλει φρένο, να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, ν΄ ανοίξει
δρόμο υπέρ των εργαζομένων!
Να μη δεχτούμε ως εργαζόμενοι, ως παιδαγωγοί να θυσιαστούμε στο βωμό των κερδών τους. Να μη γίνουμε
δούλοι με σκυμμένο το κεφάλι εκπαιδεύοντας τους μαθητές μας να γίνουν οι σύγχρονοι δούλοι του 21ου αιώνα!

Αυτή η ΑΠΕΡΓΙΑ να γίνει η αρχή μιας γενικευμένης αντεπίθεσης!
Ήρθε η ώρα να δώσουμε τη δική μας απάντηση!
Κανένας εκπαιδευτικός στη δουλειά, κανένα σχολείο να μην ανοίξει στις 14 του Δεκέμβρη!!!
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ.
Το Δ.Σ.

