ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά. Η
συμμετοχή σου στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση στις 13 Δεκέμβρη και στις εκλογές για το σωματείο σου
στις 17 Δεκέμβρη (συγκρότημα Τζαβέλα), ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά που το σωματείο μας έχει μπει στο
στόχαστρο του κυβερνητικού μηχανισμού, έχει ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία.
Από τη μια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πλειοδοτεί σε ψέματα και αυταπάτες ότι «βγήκαμε από τα
μνημόνια και επιστρέφουμε στην κανονικότητα» και από την άλλη, στο δρόμο των προηγούμενων,
εξακολουθεί να λεηλατεί τις ζωές μας, με μισθούς πετσοκομμένους, σύνταξη στα 67, σχολεία χωρίς
εκπαιδευτικούς, ένταση της φοροληστείας, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς (ακόμα και στην πρώτη
κατοικία). Παρά τα ψέματα και τις αυταπάτες που επιχειρούν να καλλιεργήσουν, ακόμα και τα δικά τους
στοιχεία τους διαψεύδουν! 1/3 Έλληνες στα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕUROSTAT!
Την ίδια αντιλαϊκή στρατηγική διαφημίζει και υπηρετεί και η ΝΔ, πλειοδοτώντας καθημερινά σε μέτρα
υπέρ του κεφαλαίου και εις βάρος των συμφερόντων και των αναγκών του λαού (βλέπε ιδιωτική ασφάλιση,
ιδιωτικά πανεπιστήμια, σύνδεση μισθού-αξιολόγησης κ.α).
Η ανάπτυξη για την οποία μιλά και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν αφορά το λαό, αλλά τους
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι αυτό ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. θεωρούν δεδομένες τις βάρβαρες απώλειες και
τους 700 μνημονιακούς νόμους.
Με τη συμμετοχή μας και την ψήφο μας καλούμαστε να αποφασίσουμε, για άλλη μια φορά, τι σωματείο
θέλουμε:



Αποκούμπι και στήριγμα μας ή γραφείο Τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης και της διοίκησης;
Μετερίζι αγώνα και διεκδίκησης ή σωματείο-σφραγίδα, που θα εξωραΐζει, θα εξυμνεί και θα βάζει
πλάτη στις αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του
ΟΟΣΑ;

Οι δυνάμεις της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
υπήρχαν και αδυναμίες, πάλεψαν το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια για να
βρίσκεται το σωματείο στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δίπλα σε κάθε διεκδίκηση του κλάδου και των
μαθητών, παρεμβαίνοντας και αναδεικνύοντας κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, σε κοινή δράση με εργατικά
σωματεία, με μαθητές και γονείς. Ορισμένα μόνο παραδείγματα:













Στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων του σωματείου ήταν τα δικαιώματα των αναπληρωτών
συναδέλφων. Οι δυνάμεις της ΑΣΕ στην ΕΛΜΕ Πειραιά πρωτοστάτησαν στους αγώνες που έγιναν
τους περασμένους μήνες για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων αναπληρωτών που εργάζονται υπό
ομηρία τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση (συσκέψεις, κινητοποιήσεις). Η ΕΛΜΕ Πειραιά ανέδειξε
από την πρώτη στιγμή το θέμα της απόκρυψης των κενών της ειδικής αγωγής, όχι μόνο με
ανακοινώσεις, αλλά και με παρέμβαση στη ΔΙΔΕ Πειραιά, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το θέμα.
Διαρκώς, διεκδικεί εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων (άδειες, να μην
κρύβονται κενά), μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τους συναδέλφους μας που διατρέχουν κάθε
χρόνο τα σχολεία της χώρας από άκρη σ’ άκρη. Σημειώνουμε ότι ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΠΕΚ πετυχαίνοντας
σχετική πλειοψηφία στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, κατάφεραν να ανατρέψουν την πάγια θέση της
ΕΛΜΕ Πειραιά για μόνιμο διορισμό τουλάχιστον 25000 αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία
χρόνια στην εκπαίδευση. Μιλάνε για κριτήρια διορισμών, όπως ακριβώς και η κυβέρνηση, που
ουσιαστικά θα είναι κριτήρια απολύσεων και τερτίπι για τη διάσπαση των αναπληρωτών.
Για άλλη μια χρονιά οι δυνάμεις της ΑΣΕ συνέβαλαν, με θετικά πολλές φορές αποτελέσματα, στο να
αναπτυχθούν αγώνες από το σωματείο (παραστάσεις διαμαρτυρίας στη ΔΙΔΕ και στο υπουργείο), για
να παρεμποδιστούν οι συμπτύξεις τμημάτων στα ΕΠΑΛ, αλλά και σε τμήματα γυμνασίων και ΓΕΛ,
που με συνέπεια και η διοίκηση της ΔΙΔΕ Πειραιά, αλλά και η κυβέρνηση επιχειρούν, αφού
αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση του λαού σαν κόστος .
Τα προβλήματα των σχολείων και των μαθητών ήταν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του
σωματείου, όπως τα εμπόδια που μπήκαν φέτος από το υπουργείο στην εγγραφή ανήλικων μαθητών
στα εσπερινά σχολεία, το χτύπημα στα μουσικά σχολεία, τα κενά σε εκπαιδευτικούς στα σχολεία του
Πειραιά τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Κανένα πρόβλημα συναδέλφου δεν έμεινε αναπάντητο. Θυμίζουμε τις κινητοποιήσεις στο υπουργείο,
με θετικό αποτέλεσμα, για να μη μειωθεί η μοριοδότηση των σχολείων του Πειραιά, τις κινητοποιήσεις
της ΕΛΜΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων στο θέμα των τοποθετήσεων, την
παρέμβαση του σωματείου για θέματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων ή φαινομένων
αυταρχισμού.
Σημαντική ήταν και η δράση του σωματείου σε μεγάλες κινητοποιήσεις, από κοινού με άλλους φορείς
ενάντια σε επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο του Πειραιά (Καζάνια) που υποβαθμίζουν την υγεία
και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.
Παρέμβαση σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα που αφορούσαν τη διαπαιδαγώγηση των νέων
ανθρώπων (βλέπε επιστολή προς μαθητές για τα τηλεσκουπίδια), σε θέματα πολιτισμού (έκθεση
εικαστικών τεχνών κ.α.), σε θέματα ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή και τη
συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτές.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Αυτή ακριβώς η δράση της ΕΛΜΕ Πειραιά ενοχλεί τη διοίκηση, αλλά και την κυβέρνηση. Δεν είναι
τυχαίο ότι τα όργανα του κρατικού μηχανισμού (ΣΔΟΕ) στόχευσαν ένα σωματείο που δεν μπόρεσαν να
το φιμώσουν διαφορετικά. Τα έργα τους δείχνουν ποιον ενοχλεί με τη δράση της ΕΛΜΕ Πειραιά και οι
δυνάμεις της
ΑΣΕ που πρωτοστατούν σε αυτό.
Στη βάση αυτή, πρέπει να προβληματίσει κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο η λάσπη που εκτόξευσαν
το προηγούμενο διάστημα, αλλά και χρόνια τώρα οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι ΣΥΝΕΚ στις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ, στην ΕΛΜΕ Πειραιά, ταυτόχρονα με την συντονισμένη επίθεση που δέχεται η ΕΛΜΕ από το
αστικό Κράτος και τους μηχανισμούς του. Αντί να τα βάζουν με την κυβέρνηση, τη Διοίκηση, τα βάζουν με
το ΠΑΜΕ και με το σωματείο. Επιχείρησαν να διαγραφεί η ΕΛΜΕ από την ΟΛΜΕ (!), λειτουργούν
διασπαστική ΕΛΜΕ σε επίπεδο ενός μόνου Δήμου, συκοφαντούν το σωματείο όπου σταθούν και όπου
βρεθούν ("απαξιωμένη ΕΛΜΕ" γράφει η ανακοίνωσή τους, την ώρα που η ΕΛΜΕ Πειραιά στοχοποιείται

για τη δράση της!). Την ίδια ώρα, άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραδώσει η ΕΛΜΕ στοιχεία
συναδέλφων στο ΣΔΟΕ και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Κράτους...Έφτασαν στο σημείο να
χαρακτηρίζουν τις κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ για να τηρηθούν τα εργασιακά μας δικαιώματα, σαν σχέδιο
για να σαμποταριστεί η κυβέρνηση!
Η δράση του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΣΥΝΕΚ) δεν μπορεί να αθωώσει τις παρατάξεις των
ΔΑΚΕ-ΠΕΚ από το ρόλο των υπερασπιστών των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Πρέπει να
προβληματίσει κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο η εθνικιστική ρητορεία της ΔΑΚΕ Δ.Ε. (υπεράσπιση του
όρου «λαθρομετανάστης», υπέρασπιση καταλήψεων που κινήθηκαν από εθνικιστικούς κύκλους).
Από την άλλη πλευρά η παράταξη των Ε.Α.Α (Παρεμβάσεις-Αγωνιστικές Κινήσεις) την ώρα που
μιλάνε για αγώνες και ενότητα, την ίδια ώρα καταψηφίζουν κάθε τέτοια πρωτοβουλία, ψηφισμένη από
εκατοντάδες εργατικά σωματεία, μόνο και μόνο γιατί την πρότεινε το ΠΑΜΕ, αποκόπτοντας έτσι την
ΕΛΜΕ από τους φυσικούς της συμμάχους, το υπόλοιπο δηλαδή εργατικό κίνημα. Προσπαθούν να
υποβαθμίσουν την πλούσια δράση της ΕΛΜΕ μιλώντας για μια ΕΛΜΕ κέντρο παραγωγής
ανακοινώσεων!
Με την ψήφο σου ή την αποχή σου μην τους κάνεις τη χάρη να πάρουν αυτό που δεν κατάφεραν με
απειλές και τρομοκρατίες, δηλαδή το σωματείο στα χέρια τους, για να το μετατρέψουν σε κλακαδόρο της
εκάστοτε κυβέρνησης ή αβανταδόρο της αντίστοιχης αντιπολίτευσης. Η εικόνα της ΟΛΜΕ, αλλά και
άλλων σωματείων που πρωτοστατούν άλλες δυνάμεις δείχνουν τα σχέδιά τους και για την ΕΛΜΕ
Πειραιά.
Βάλε τους εμπόδια-συστρατεύσου, έστω και αν δε συμφωνείς σε όλα μαζί μας, με της δυνάμεις της ΑΣΕ
εκπαιδευτικών που σταθερά βρίσκονται στο δρόμο της υπεράσπισης των συμφερόντων μας, στο δρόμο του
αγώνα για να παρεμποδιστεί και να ανατραπεί η βάρβαρη πολιτική τους.

Διεκδικούμε:








ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΩΣ 20 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΜΑΖΙΚΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 60
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΩΡΑ

Είναι στο χέρι μας να μη μετατραπεί η ΕΛΜΕ σε κυβερνητικό παραμάγαζο
Είναι στο χέρι μας να παραμείνει η ΕΛΜΕ Πειραιά σε αγωνιστική-ταξική κατεύθυνση

–

