Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Στις 15 Μάη 2019 πραγματοποιούνται η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες στο
σωματείο μας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων στη ΔΟΕ και την
ΑΔΕΔΥ.
Πάρε μέρος στην γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Δημοτικό σχολείο Μοιρών. Η
συμμετοχή σου είναι απαραίτητη. Η γνώμη σου είναι πολύτιμη.
Η συλλογική πάλη και συμμετοχή είναι τα μόνα όπλα που έχουμε απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση. Μην
αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα! Μην ανέχεσαι την απαξίωση των Γενικών Συνελεύσεων και
του Σωματείου.
Ειδικά τώρα που μπαίνει στο στόχαστρο η συνδικαλιστική οργάνωση και πάλη, έχουμε όλοι ευθύνη να
περιφρουρήσουμε το δικαίωμα στην απεργία και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.
Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ του σωματείου
έχεις επιλογή!
Στήριξε Ψήφισε την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών για να εκπροσωπηθούν, με ακόμα πιο
δυνατή φωνή, οι ταξικές δυνάμεις και στο χώρο των εκπαιδευτικών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ!
Για μόρφωση, μόνιμη δουλειά, δουλειά με δικαιώματα !
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ των αντιλαϊκών
κυβερνήσεων και της Ε.Ε.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η γενίκευση της αδιοριστίας και της ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση (κοντεύουν στο 20% οι ελαστικά
εργαζόμενοι) έχει επιπτώσεις πρώτα απ΄ όλα στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, με τα χιλιάδες κενά
και τις χαμένες διδακτικές ώρες, με την εναλλαγή, κάθε χρόνο, εκπαιδευτικών στο ευαίσθητο κομμάτι της Ειδικής
Αγωγής, με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακόμα και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ως και τη λήξη της
σχολικής χρονιάς. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει, δεν πάει άλλο!
Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, της Ε.Ε., οι
κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και οι επιθυμίες του ΣΕΒ, που θεωρούν τη μόρφωση και τους εργαζόμενους κόστος,
τσακίζει τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και τη δουλειά. Τέρμα πια στην κοροϊδία όλων των
κυβερνήσεων και των κομμάτων που στηρίζουν αυτήν την πολιτική!
Είναι επιτακτική η ανάγκη για την ανασύνταξη του κινήματος για αλλαγή των συσχετισμών και την ισχυροποίηση
των συνεπών ταξικών δυνάμεων. Η ανασύνταξη του κινήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαραίτητο βήμα σ’
αυτή την κατεύθυνση είναι η απαλλαγή από τον παλιό αλλά και το νεόκοπο κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Έχουμε πλέον πείρα από δυνάμεις που όλα αυτά τα χρόνια παίζουν το παιχνίδι της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν
μπορούν να συγκροτήσουν κίνημα αποτροπής των αντιεκπαιδευτικών – αντιλαϊκών μέτρων γιατί απλώς δεν
θέλουν. Συμφωνούν με τον πυρήνα αυτής της πολιτικής που είναι η οικονομία στην υπηρεσία του κεφαλαίου, η
κερδοφορία των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός.
Συγκεκριμένα στον ΣΕΠΕ «Φαιστός», αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια η τυχοδιωκτική στάση της Ενωτικής
Κίνησης Εκπαιδευτικών - ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ που με το προφίλ του “ανεξάρτητου” , “ακομμάτιστου”,
δήθεν “χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και γραμμές”, εγκλωβίζουν τους εργαζομένους σε συντεχνιακές διεκδικήσεις
, χωρίς να οργανώνουν συνελεύσεις ή κινητοποιήσεις, χωρίς να οργανώνουν τον αγώνα σε συμμαχία με τους
γονείς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το ΔΣ απλώς κοινοποιούσε τις αποφάσεις σε απόλυτη ταύτιση με ΔΟΕ
- ΑΔΕΔΥ για απεργίες, στάσεις, συμμετοχή σε συλλαλητήρια με mail και δεν έπαιρνε κανένα έμπρακτο μέτρο για

την οργάνωση της πάλης. Σε συμφωνία με τη ΔΟΕ δεν κήρυξαν ούτε μια στάση εργασίας και τη συμμετοχή στην
κινητοποίηση, την ώρα που η δευτεροβάθμια βρίσκονταν στο δρόμο ενάντια στο νέο λύκειο-εξεταστικό κέντρο,
δεν έκαναν ούτε ένα κάλεσμα για την Πρωτομαγιά. Τη 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
κρύβοντας την αλήθεια από τους συναδέλφους δίνουν άλλοθι στην κυβέρνηση. Σιωπούν και για το ζήτημα του
αεροδρομίου του Τυμπακίου και την παραχώρησή του σε ΝΑΤΟ και FRONTEX και την εμπλοκή της περιοχής
μας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Έχουν αποδείξει περίτρανα ότι αποτελούν τον καλύτερο σύμμαχο των
εκάστοτε κυβερνήσεων, αυτών που υποτίθεται ότι πρέπει να αντιπαλεύουν. Έχουν μετατρέψει το σύλλογο σε
«μαγαζάκι» μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων, για να μετρούν «κουκιά» στη ΔΟΕ. Σε αυτό το βωμό, στις
τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, θυσίασαν 15 τουλάχιστον αναπληρωτές συναδέλφους μην επιτρέποντάς τους να
ψηφίσουν με το πρόσχημα ότι δεν είχαν κάνει εγγραφή νωρίτερα, επικαλούμενοι το καταστατικό. Η ουσία είναι ότι
δεν ενδιαφέρονται να μαζικοποιήσουν το σωματείο και να οργανώσουν τους εργαζομένους και κάνουν διάκριση
ανάμεσα σε μόνιμους και αναπληρωτές. Όταν δε μιλούν για άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών
βοηθούν στην ενότητα των συναδέλφων συμβασιούχων ή «ξελασπώνουν» στην πράξη την κυβέρνηση;
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.

Δε χρειαζόμαστε συνδικάτα και συνδικαλιστές που στρώνουν το έδαφος για να ανεβοκατεβαίνουν
αντιλαϊκές κυβερνήσεις! Κατά τη γνώμη μας το σωματείο οφείλει:
 Να είναι χειραφετημένο από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική,
που ψηφίζουν μνημόνια και αντιεκπαιδευτικά μέτρα καθώς και από τους τοπικούς τους εκπροσώπους.
 Να καταγγέλλει τις αυθαιρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό
επίπεδο και όχι να είναι χέρι – χέρι μαζί της.
Η ζωή αποδεικνύει καθημερινά πως η ελπίδα βρίσκεται μέσα από την οργάνωση και τη σύγκρουση με το
κεφάλαιο, την ΕΕ και τα κόμματα που το υπηρετούν. Μόνο ένα κίνημα με τέτοιο προσανατολισμό
μπορεί να αναμετρηθεί ουσιαστικά με την πολιτική που βασανίζει καθημερινά το λαό μας.
Οργανώνουμε τον αγώνα για αλλαγή πορείας και στόχων σε ταξική κατεύθυνση. Για αλλαγή των
συσχετισμών δύναμης στη ΔΟΕ, ανασύνταξη του εκπαιδευτικού κινήματος και ισχυροποίηση του
ταξικού προσανατολισμού του. Χρειαζόμαστε Σωματεία και Συλλό γους, οργανωτές της πάλης των
εργαζομένων στους ακόμα δυσκολότερους καιρούς που έρχονται!









Ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές στην Ειδική Αγωγή (κατάργηση ΚΕΔΔΥ) και συνολικά στη
δομή και το περιεχόμενο του σχολείου, μέσα από την κατάργηση δομών και υπηρεσιών.
Ενάντια στην αντιδραστική κρατική αξιολόγηση, που στόχο έχει την επιτάχυνση των
αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, τη στοχοποίηση του σχολείου και του εκπαιδευτικού για όλες τις
ελλείψεις και τα προβλήματα της εκπαίδευσης.
Για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για
να παρθούν εδώ και τώρα και μέτρα στήριξής τους.
Για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, για να πραγματοποιηθούν όλες οι
αναγκαίες προσλήψεις, ώστε να γίνει πράξη, με παιδαγωγικούς όρους, η Δίχρονη Υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά.
Για σχολείο που θα λειτουργεί με όλο το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές, με πρόγραμμα
που θα καλύπτει τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
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. Στις εκλογές του σωματείου
κάνε ένα μικρό βήμα! Με θάρρος και σιγουριά ψήφισε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ)!

