Κάνε το βήμα! Στήριξε - Ψήφισε την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών!
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 πραγματοποιούνται, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών ΠΕ Ιωαννίνων που θα συζητήσει τις θέσεις για την 87η Γ.Σ. της ΔΟΕ και οι Εκλογές για την
ανάδειξη αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στα Γιάννενα.

Πάρε μέρος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που θα πραγματοποιηθεί στο 3ο
Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (Μαρούτσειο) στις 9 το πρωί.
Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση στο σωματείο μας, στη συλλογική διεκδίκηση
και συμμετοχή, στην κοινή πάλη με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Μην αφήνεις
άλλους να αποφασίζουν για σένα! Μην ανέχεσαι την απαξίωση των Γενικών
Συνελεύσεων και του Σωματείου.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Μπροστά στην Γενική Συνέλευση και τις εκλογές για αντιπροσώπους στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ θα θέλαμε να
απευθυνθούμε σε όλους σας και ιδιαίτερα στους συναδέλφους που στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια της
κρίσης τα κόμματα των μνημονίων και τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές τους εκφράσεις στο χώρο της
εκπαίδευσης:
τη ΝΔ και την παράταξη της ΔΑΚΕ, το ΠΑΣΟΚ (σήμερα ΔΗΣΥ ή Κίνημα Αλλαγής) και την παράταξη της
ΠΑΣΚ (σήμερα ΔΗΣΥ), τον ΣΥΡΙΖΑ και την παράταξη της ΕΡΑ
Όλους εσάς που σήμερα νιώθετε απογοητευμένοι και προδομένοι από την κυρίαρχη πολιτική και το
συνδικαλιστικό κίνημα στον εκπαιδευτικό χώρο, έχετε όμως υγιή προβληματισμό και αγωνία για όλα όσα
συμβαίνουν γύρω μας, στην κοινωνία, το σχολείο, την εργασία μας.
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ:


Πώς μπορούν να ξεχαστούν όλοι αυτοί που με τις πολιτικές τους πράξεις-νόμους-μνημόνια, μας
αρπάζουν κάθε χρόνο από το 2010 , τουλάχιστον τρεις μισθούς (δώρα Χριστουγέννων-Πάσχαάδειας κλπ); Πώς μπορούν να ξεχαστούν η αξιολόγηση της ΝΔ και οι απολύσεις εκπαιδευτικών, οι
πλειστηριασμοί της λαϊκής κατοικίας, η φοροληστεία, το τσάκισμα των μορφωτικών και
εργασιακών δικαιωμάτων;



Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις υποσχέσεις για «καθαρές εξόδους από τα μνημόνια», την κατάργησή
τους «με ένα νόμο και ένα άρθρο» που αμέσως μετά έφεραν νέα μέτρα και μνημόνια, και τώρα
δυναμώνουν την αντιλαϊκή επίθεση;



Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στάση των παραπάνω συνδικαλιστικών δυνάμεων που παρουσίαζαν και δυστυχώς συνεχίζουν να παρουσιάζουν - όλα τα δεινά που φορτώνονται στον λαό ως «ξένη
παρέμβαση και επιταγή», «νεοφιλελεύθερες πιέσεις», «αναγκαίο κακό» αποενοχοποιώντας
εντέχνως κυβερνήσεις και κόμματα;

Ακόμα και τώρα που τα πράγματα δείχνουν ξεκάθαρα τους σκοπούς και τους στόχους των αστικών –
«μνημονιακών» πολιτικών, όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και οι δορυφόροι τους, «σέρνουν το χορό» για
λογαριασμό των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Στην ίδια ρότα, στο συνδικαλιστικό κίνημα, η
νεοσύστατη «κοινωνική συμμαχία» των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ - Επιμελητηρίων και Σία προσδοκά να γίνει το νέο
εξελιγμένο δεκανίκι του εργατοπατερισμού και της φιλοεπιχειρηματικότητας στο εργατικό - λαϊκό
κίνημα. Είναι η τελευταία λέξη του κεφαλαίου, το οποίο, εκτός από τις κυβερνήσεις του, τα κόμματα και
τα κανάλια του, έχει και τους ανθρώπους του μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι αυτοί που
ενώθηκαν λίγο πριν την απεργία της 30ης του Μάη, με αιτήματα υπέρ της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης σπέρνοντας αυταπάτες στον λαό, με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο που κάνουν τα αστικά κόμματα, ότι η «βιώσιμη ανάπτυξη θα φέρει καλύτερες μέρες για
τους εργαζόμενους».
Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Αν νομίζει κάποιος ότι η ΔΟΕ, η ΑΔΕΔΥ - το ΝΤ Ιωαννίνων και κατά προέκταση ο Σύλλογός μας, είναι έξω
απ’ όλα αυτά, είναι βαθιά γελασμένος:
ΔΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ (ΔΗΣΥ-ΔΑΚΕ-ΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΝΤ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΓΝΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΕΧΤΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ, ΟΠΩΣ πχ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ…
ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΑ «ΣΥΡΡΟΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ» ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 8/ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΛΑΔΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΡΓΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΝΑ
ΓΙΝΟΥΝ… Η «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΤΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ» !!!.

ΓΥΡΝΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ, ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ…
Κάθε μέρα που περνάει γίνεται αντιληπτό ότι είναι μονόδρομος η ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος. Ορος για να περπατήσουμε πιο στέρεα είναι να πετάξουν οι εκπαιδευτικοί και οι
εργαζόμενοι από το σβέρκο τους αυτές τις ηγεσίες. Για να γίνει ένα βήμα στην πραγματική Κοινωνική
Συμμαχία, που πρέπει να φτιάξει ο λαός μας για να πάρει αμπάριζα όλους αυτούς που του κλέβουν τον
πλούτο που παράγει.
Η πλειοψηφία των δυνάμεων των κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ - ΕΡΑ) αποτελούν
πραγματικό εμπόδιο στην αποφασιστική οργάνωση του αγώνα για τα μικρά αλλά και μεγάλα
προβλήματα της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Δεν μπορεί να «χαριεντίζεσαι» καθημερινά με Δημάρχους
και Περιφερειάρχες, Δημοτικές και Περιφερειακές Διοικήσεις, με βουλευτές και παράγοντες της ΝΔ, του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο νομό, με τη Διοίκηση στην Εκπαίδευση και ταυτόχρονα να παλεύεις εναντίον
τους! Κι επειδή κάποιοι γνωστοί τοπικοί συνδικαλιστές/παράγοντες επαναφέρουν τη χιλιοπαιγμένη
«χρυσαυγίτικη»-«εργατοπατερίστικη» τοποθέτηση «έξω τα κόμματα και οι παρατάξεις από το
συνδικαλιστικό κίνημα», ευελπιστώντας μέσα σε έναν «χυλό» ενιαίων ψηφοδελτίων να κρύψουν τις
προσωπικές, πολιτικές και παραταξιακές τους ευθύνες, να τους πούμε ότι δεν «κομίζουν γλαύκαν εις
Αθήνας»… ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ, όταν ο στίχος του ποιητή «αν ξυπνήσεις
μονομιάς, θα ‘ρθει ανάποδα ο ντουνιάς» θα πάρει σάρκα και οστά.
Σε κεντρικό επίπεδο (ΔΟΕ) αλλά και τοπικά οι δυνάμεις αυτές στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική, το
αφήγημα της «δίκαιης ανάπτυξης», τη στρατηγική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για την Εκπαίδευση. Αποτελούν
το καλύτερο στήριγμα των κυβερνήσεων. Οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ και της ΔΗΣΥ, που μαζί με τις δυνάμεις

του ΣΥΡΙΖΑ πλειοψηφούν στη ΔΟΕ, δεν κήρυξαν ούτε στήριξαν καμία από τις μεγάλες πανεργατικές
κινητοποιήσεις ενάντια στον απεργοκτόνο νόμο αλλά και μέτρα της 3η αξιολόγησης. Αρνήθηκαν
επανειλημμένα να στηρίξουν με απεργία τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων αναπληρωτών –
συμβασιούχων εκπαιδευτικών και όταν το έκαναν, ακολουθούσαν ασθμαίνοντας πιεζόμενοι από
πρωτοπόρα σωματεία και τους συναδέλφους αναπληρωτές.
Χαρακτηριστική είναι η στάση τους στο ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής. Την ίδια στιγμή που η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ψήφισε έναν «κολοβό» νόμο, που δεν ικανοποιεί το αίτημα για Δίχρονη
Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή Δημόσια και Δωρεάν για όλα τα παιδιά και δεν προβλέπει ούτε 1€
δαπάνη για κτήρια και προσλήψεις προσωπικού, αυτές οι δυνάμεις μιλάνε για «νίκη του κλάδου»
κρύβοντας την αλήθεια από τους συναδέλφους και δίνοντας άλλοθι στην κυβέρνηση.

Δε χρειαζόμαστε συνδικάτα και συνδικαλιστές που στρώνουν το έδαφος για να
ανεβοκατεβαίνουν αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όπως έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα
επιχειρούν να κάνουν με τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥ-Κίνημα Αλλαγής κλπ)!
Αποδεικνύεται, από την ίδια τη ζωή, ότι λύση υπέρ των εργαζομένων εντός των πλαισίων της αντιλαϊκής
πολιτικής, της Ε.Ε. και των Μνημονίων δεν υπάρχει. Δε συμβιβάζονται από τη μια τα κέρδη των
μονοπωλίων, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και η στρατηγική της «γεωπολιτικής
αναβάθμισης της χώρας» και από την άλλη τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τα μορφωτικά δικαιώματα και
η ζωή με δικαιώματα και ειρήνη, για τους εργαζόμενους.

Μόνο σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική υπάρχει η πραγματική ελπίδα και η διέξοδος
για τους εργαζόμενους αλλά και η δυνατότητα απόσπασης κατακτήσεων.
Κάθε συνάδελφος που αγανακτά όταν βλέπει τα ΜΑΤ να χτυπούν νέους ανθρώπους για να
προστατευθεί το Άγαλμα του Τρούμαν, που δεν ξεχνά: ποιος έκανε πλάτες στη Χούντα, με ποιανού τη
στήριξη μάτωσε και διχοτομήθηκε η Κύπρος, ποιος διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, ποιος έκανε τις
επεμβάσεις σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, να μη δώσει ανοχή στο «ξέπλυμα» που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ!
Μια σειρά συνδικαλιστικές δυνάμεις, όπως π.χ. οι Παρεμβάσεις/ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που συμπορεύτηκαν με τις
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε σε κοινά ψηφοδέλτια στα σωματεία είτε
καλλιεργώντας συνειδητά αυταπάτες για την «πρώτη φορά αριστερά», την «περήφανη διαπραγμάτευση
του ΣΥΡΙΖΑ», «το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα» κ.ά., έχουν αναλογικά κι αυτές τις δικές τους ευθύνες για την
κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Παρά τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς σου, παρά τις όποιες διαφωνίες, που
μπορεί να έχεις, σε καλούμε να πάρεις υπόψη σου τη συνέπεια, τις θέσεις και τη στάση
του ΠΑΜΕ. Να μετρήσεις τον ρόλο που παίζει κάθε δύναμη μέσα στο κίνημα. Να κάνεις
βήμα συμπόρευσης με το ταξικό κίνημα.
Όλο το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τα σωματεία και οι συνδικαλιστές
που συμπορεύονται μ΄ αυτό πρωτοστάτησαν για να παρεμποδίσουν τα αντιλαϊκά μέτρα,
να οργανωθεί η αντίσταση και η αντεπίθεση των εργαζομένων.

Αυτό που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι λένε στους τόπους δουλειάς, ότι «αν δεν υπήρχε το
ΠΑΜΕ δε θα κουνιόταν φύλλο» και ότι το ΠΑΜΕ «έσωσε την τιμή του συνδικαλιστικού
κινήματος», δεν είναι υπερβολή.

Ενίσχυσε - δυνάμωσε την ΑΣΕ στον αγώνα και τις εκλογές
Πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλουμε το δίκιο μας! Χρειάζεται όμως άλλη
πορεία στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην ΑΔΕΔΥ, στη ΔΟΕ στο Σύλλογο. Κάνε τώρα το βήμα.
Μπες στη δράση και τον αγώνα! Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Νέος κρίκος στην αλυσίδα των αντιεκπαιδευτικών νομοθετημάτων είναι το νομοσχέδιο "για τις δομές
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου" που σαν τον κλέφτη εισάγει η κυβέρνηση στη Βουλή για να ψηφιστεί
την Πέμπτη7/6, με τη μορφή του "κατεπείγοντος". Δεν είναι η πρώτη φορά. Έτσι έκαναν όλες οι κυβερνήσεις
που έφερναν αντιλαϊκούς-αντιεκπαιδευτικούς νόμους. Έτσι κάνει και η σημερινή των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Το
νομοσχέδιο αυτό είναι προαπαιτούμενο στα πλαίσια της νέας αξιολόγησης από την ΕΕ και τους “θεσμούς”.
Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι “βγαίνουμε από τα Μνημόνια” με νέα Μνημόνια, ότι το κύριο
προαπαιτούμενο της ανάπτυξης είναι να παραμείνουν και να αυξηθούν τα βάρη στις πλάτες της λαϊκής
οικογένειας... Βασικές πλευρές νομοσχεδίου και κυβέρνησης είναι:


Η προώθηση της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης στα χνάρια του ν. 3848/2010, που δρομολογείται σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης ως και τη σχολική μονάδα, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
του Κλάδου, αφού θα αξιολογούνται μέχρι και οι Υποδιευθυντές/Τομεάρχες, αλλά και όσοι θέλουν
να θέσουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση, καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί μέσα από την
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.



Η συγχώνευση βασικών υποστηρικτικών Δομών με εντελώς διαφορετικά αντικείμενα (π.χ. ΚΕΔΔΥ,
ΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ), μεταφέροντας όλη την ευθύνη αποκλειστικά στα σχολεία, στους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς και ταυτόχρονα οι περικοπές σε προσωπικό.



Η προώθηση αντιδραστικών – αντιεπιστημονικών αλλαγών στην Ειδική Αγωγή και η κατάργηση των
ΚΕΔΔΥ, όπου θα υπάρξει ένα πραγματικό πισωγύρισμα, αφού τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην
πράξη διαγράφονται ως ομάδα προτεραιότητας και ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης.



Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αντιεκπαιδευτικών
αναδιαρθρώσεων. Θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για το Νέο Λύκειο, με τη μετατροπή του Λυκείου
σε εξεταστικό κέντρο-φροντιστήριο και τον εξοβελισμό μαθημάτων και ειδικοτήτων από αυτό.

Να μην περάσει! Να αποσυρθεί άμεσα! Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση,
με αποχή από κάθε διαδικασία από αυτή.
Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές μας χρειαζόμαστε πραγματική δημόσια και δωρεάν παιδεία με
σύγχρονες δομές, με μόνιμο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό.
Μαζί θα παλέψουμε για τις ανάγκες μας, μαζί θα αγωνιστούμε ενάντια στο πισωγύρισμα που φέρνει
αυτή πολιτική!

Στάσου όρθιος, με ψηλά το κεφάλι, πραγματικός δάσκαλος, παιδαγωγός της νέας γενιάς.
Μη δεχτείς ένα μέλλον που τα παιδιά μας θα ζήσουν χειρότερα από μας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 87Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ
Δυναμώνουμε την πάλη μας – τις διεκδικήσεις μας για:














Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους! Άμεση μονιμοποίηση
όλων των συναδέλφων αναπληρωτών! Εδώ και τώρα 25.000
μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν
στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων. Καμία απόλυση
αναπληρωτή! ΑΜΕΣΗ εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και
αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μέτρα στήριξής τους (σίτιση,
διαμονή, μετακίνηση).
Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο νόμου για τις νέες Δομές και την
αντιδραστική αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Να παρθούν τώρα μέτρα και να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής πανελλαδικά. Ενιαίο Δωδεκάχρονο
Σχολείο Γενικής Μόρφωσης για όλα τα παιδιά!
Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου – 14ου μισθού,
ξεπάγωμα Μ.Κ., αναγνώριση 2ετίας 2016 – 2017!
Κάτω τα χέρια από το ωράριο και τα εργασιακά μας
δικαιώματα. Σύγχρονες υποδομές και συνθήκες εργασίας (π.χ.
αίθουσες, εποπτικό υλικό, βιβλιοθήκες, τεχνολογικά μέσα).
ΟΧΙ στις συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων και τμημάτων.
15 μαθητές ανά τμήμα σε Νηπιαγωγεία, Α, Β τάξεις Δημοτικού,
20 μαθητές το ανώτερο στις υπόλοιπες τάξεις.
Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία από τον κρατικό
προϋπολογισμό, ούτε 1€ από την τσέπη των γονιών για τη
λειτουργία του σχολείου. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης
στην Παιδεία.
Κανένα σπίτι εργατικών λαϊκών οικογενειών στα χέρια τραπεζίτη.
Λεφτά για τη μόρφωση των παιδιών όχι για ΝΑΤΟ και
πολεμικούς εξοπλισμούς. Απεμπλοκή της χώρας μας από τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή.

Κλιμακώνουμε την πάλη απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής
πολιτικής:







Συζητάμε με τους μαθητές μας για τις αιτίες και τους κινδύνους
των ιμπεριαλιστικών πολέμων, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη
στα θύματά τους πρόσφυγες και μετανάστες και στον
Παλαιστινιακό λαό!
Το Σωματείο μας, όλοι οι Σύλλογοι Διδασκόντων παίρνουμε
αποφάσεις συμμετοχής στην «αποχή από κάθε διαδικασία
αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα». Οργανώνουμε την ακύρωσή
της στην πράξη.

Προχωράμε σε νέες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις για το
δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Προχωράμε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, όταν θα δίνονται τα έντυπα των απολύσεων στους
αναπληρωτές.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες
επικίνδυνες εξελίξεις. Η νέα επίθεση
πυραύλους εναντίον της Συρίας από
κυβερνήσεις των ΗΠΑ, Μ. Βρετανίας
Γαλλίας βάζει νέες φωτιές στην περιοχή
Νοτιανατολικής Μεσογείου.
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τις
και
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Την ίδια στιγμή η επιθετικότητα της
τουρκικής αστικής τάξης δυναμώνει και τα
σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην
περιοχή μας. Απαιτείται επαγρύπνηση και
λαϊκή ετοιμότητα σε αυτές τις εξελίξεις, που
φέρνουν πολύ κοντά τον κίνδυνο ενός
θερμού επεισοδίου, τον κίνδυνο της άμεσης
πολεμικής εμπλοκής της χώρας.
Καμιά αμφισβήτηση και καμιά αλλαγή των
συνόρων. Όχι στη δηλητήριο του εθνικισμού
και τη λεγόμενη εθνική ενότητα η οποία δεν
είναι τίποτα άλλο από την υποταγή του λαού
στα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου.
Υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και
των
κυριαρχικών
δικαιωμάτων
από
οποιονδήποτε εισβολέα.
Καμία εμπιστοσύνη στην αστική αντιλαϊκή
κυβέρνηση, που ματώνει τον λαό με
μνημόνια και αντιλαϊκές πολιτικές, με
πολέμους για τα κέρδη και τα συμφέροντα
της πλουτοκρατίας.
Καμία εμπιστοσύνη στην αστική τάξη, που
υποκινεί τη συμμετέχει στον πόλεμο για την
προώθηση των δικών της οικονομικών
συμφερόντων, βάζοντας τον λαό μας να χύσει
το αίμα του. Θα επιδιώξουμε να τη βάλουμε
στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας με την
ανατροπή της, για την οριστική νίκη του λαού
μας, με την εργατική τάξη και τον λαό μας
στο τιμόνι της εξουσίας.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
 ΤΟΚΑΣ ΤΑΣΟΣ
 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΖΩΗΣ

