
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

Αγωνιστική  απάντηση  και  αντεπίθεση  στα  νέα  μέτρα  που  φέρνει  η  κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ εν όψη της 3ης αξιολόγησης!
Ενωμένος  αγώνας  όλων  των  δημοσίων  υπαλλήλων  ενάντια  στην  αντιλαϊκή  κρατική
αξιολόγηση!
Να μη περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για το νέο Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης!
Κανένα τμήμα να μην χαθεί, ενάντια στα μέτρα που κάνουν τον εκπαιδευτικό λάστιχο!
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Όλοι βιώνουμε τις συνέπειες των τριών μνημονίων. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και η σημερινή
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ φόρτωσαν στις πλάτες μας δυσβάσταχτα βάρη για να σώσουν τους επιχειρηματικούς
ομίλους από την κρίση.

Κανένας κλάδος δε “γλίτωσε” από τα μέτρα και τις περικοπές. Χάσαμε 6 μισθούς, δουλεύουμε μέχρι τα
67, μας επέβαλαν ληστρική φορολογία, ζούμε μέσα στην ανασφάλεια για μας και τα παιδιά μας. Πάνω σ’
αυτά θα έρθουν να προστεθούν και νέα αντιλαϊκά μέτρα.

Βλέπουμε με αγωνία τους μαθητές μας να δίνουν τη μάχη να μπουν σε μια σχολή, να στήνονται στις
ουρές του ΟΑΕΔ, να μεταναστεύουν γιατί το μέλλον τους είναι αβέβαιο.

Έχουμε ευθύνη κανένας εκπαιδευτικός να μη συμβιβαστεί μ’ αυτή την πραγματικότητα!

Η 3η αξιολόγηση, με την ψήφιση 100+ προαπαιτούμενων, η κατάθεση ενός ακόμα προϋπολογισμού, οι
περικοπές επιδομάτων (οικογενειακών, πρόνοιας κ.α.), ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, οι
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, το άνοιγμα των πλειστηριασμών που υπερψήφισαν και συμφώνησαν με το
3ο Μνημόνιο μαζί ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και λοιποί, θα σημάνει ακόμα πιο σκληρή επίθεση στη ζωή
μας. 

Είναι ψέμα το επιχείρημα που καλλιεργεί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ,
ότι  τα δύσκολα πέρασαν,  είναι  πίσω.  Μόνο η πάλη των εργαζομένων μπορεί  να βάλει  φρένο,  να
αντιστρέψει τη δύσκολη κατάσταση.

Κανείς δεν πρέπει να πιστέψει τα παραμύθια της “δίκαιης ανάπτυξης”. Η ανάπτυξή τους, οι στόχοι της
ανταγωνιστικότητας, η κερδοφορία, η επιχειρηματικότητα, που όλοι μαζί στηρίζουν, προϋποθέτει
όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο σε ισχύ, νέα αντιλαϊκά μέτρα για πολλά χρόνια ακόμα!  

Για αυτήν την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την έξοδο στις αγορές, την επίτευξη και διατήρηση των
πρωτογενών πλεονασμάτων για πολλά χρόνια ακόμα, για αυτά τσακώνονται ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, για το
ποιος καλύτερα μπορεί να τα υλοποιήσει,  μάτωσαν το λαό φορτώνοντας τα βάρη της καπιταλιστικής
κρίσης, θα τον ματώσουν ακόμα περισσότερο στο όνομα της ανάκαμψης της οικονομίας.

Το έγκλημα στο Σαρωνικό επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη για το κεφάλαιο δε συμβαδίζει με τις
ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού.
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Ξέρουν ότι η πολιτική τους είναι άδικη και ταξική. Ότι αντικειμενικά αργά ή γρήγορα θα γεννηθούν
αντιδράσεις και γι’ αυτό βιομήχανοι και επενδυτές απαιτούν σιγή νεκροταφείου από τους εργαζόμενους.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σ’ αυτό σπεύδει να δεσμευτεί. Φέρνει νέο συνδικαλιστικό νόμο όπου θα
βάζει νέα εμπόδια στην οργάνωση των εργαζομένων και στην ανάπτυξη των αγώνων (ηλεκτρονικό
φακέλωμα των εργαζομένων και της συνδικαλιστικής δράσης, αξεπέραστα εμπόδια στο πρωτοβάθμιο
σωματείο για τη λήψη απόφασης για απεργία κ.ά.). 

Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία
κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα. Δεν θα τους αφήσουμε να τα πάρουν πίσω!

Όλοι στον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή κρατική αξιολόγηση!

Οι αλλαγές στο δημόσιο, έρχονται να υπηρετήσουν την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των
δημόσιων υπηρεσιών, την παράδοση ολόκληρων τομέων κι υπηρεσιών στους ιδιώτες. Η «αξιολόγηση»
έρχεται να μετρήσει αυτούς τους στόχους!

Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο.  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από κοινού με τη ΝΔ ψήφισαν
τροπολογία  για  να  ξεπεράσουν  τις  αντιστάσεις  των  εργαζομένων  στο  νόμο  Βερναρδάκη  για  την
“αξιολόγηση”. Γίνεται ακόμα πιο φανερό, ότι  τόσο η αξιολόγηση Μητσοτάκη όσο και η αξιολόγηση
ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιδραστικό και τιμωρητικό χαρακτήρα.

Αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί και η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας σπεύδει
να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων.
Είναι η συνέχεια της διαδικασίας επιλογής των δ/ντών των σχολικών μονάδων που έγινε πρόσφατα. Με
τον ίδιο τρόπο εκβιάζει τους συναδέλφους μας αναπληρωτές ότι δε θα γίνει κανένας μόνιμος διορισμός ,
αν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.  

Οι στόχοι της αξιολόγησης δεν είναι η αναβάθμιση του σχολείου και η βελτίωση της εκπαίδευσης,
όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, αλλά να προωθηθούν πιο γρήγορα  οι περικοπές και η «εξοικονόμηση»
δαπανών,  οι  αντιδραστικές  αλλαγές  στη  δομή  και  το  περιεχόμενο  του  σχολείου  (βλ.  νέο  Λύκειο,
αυτονομία - κατηγοριοποίηση σχολείου κ.ά.), στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. 

Καλούμε όλα τα σωματεία να πάρουν αποφάσεις “αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης
σε όλα τα επίπεδα”.

Οι εξελίξεις στην Παιδεία είναι κομμάτι της γενικότερης επίθεσης!

Στο όνομα του εξορθολογισμού και της περιβόητης “κανονικότητας” μπαίνουν στο μόνιμο κόφτη τα
μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα. 

Στα σχολεία υπάρχουν χιλιάδες ελλείψεις, κλείνουν και συγχωνεύονται εκατοντάδες τμήματα των ΕΠΑΛ
και των κατευθύνσεων των ΓΕΛ, τα πολυπληθή τμήματα αποτελούν τον κανόνα, η μεταφορά και σίτιση
των μαθητών αποτελεί “όνειρο θερινής νυκτός”, η ενισχυτική και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για μια
ακόμα χρονιά δεν υλοποιείται, εκατοντάδες συνάδελφοι μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο, μένουν
για χρόνια μακριά από τα σπίτια τους και νιώθουν τη μέγγενη της “κανονικότητας”, το μάθημα να γίνεται
όπως  όπως, σε βάρος βέβαια των παιδιών και κυρίως αυτών των λαϊκών, εργατικών οικογενειών.

Οι  συνάδελφοί μας,  συμβασιούχοι  αναπληρωτές,  για  μια  ακόμα  χρονιά  με  μια  βαλίτσα  στο  χέρι,
κοιμούνται  σε  παραλίες  ή  στοιβάζονται  σε  πανάκριβα  δωμάτια  ή  σπίτια, αφού  δεν  μπορούν  να
αντιμετωπίσουν το σοβαρό ζήτημα στέγασης και σίτισης, με δεδομένη την οικονομική εξαθλίωση τους.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι μαθητές μας  να μην έχουν τη μόρφωση που τους αξίζει. Να μην
έχουν την εκπαίδευση που θα τους ανοίγει τους ορίζοντες στη σκέψη, το ερέθισμα για ψάξιμο και μελέτη,
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την ουσιαστική επαφή με τη γνώση. Οδηγούνται έτσι στην «παπαγαλία», στις αποσπασματικές γνώσεις,
στην απέχθεια για το σχολείο.

Με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το Λύκειο και τον τρόπο πρόσβασης  θέλουν να χτίσουν ένα
ακόμα πιο σκληρό, ταξικό και ανταγωνιστικό σχολείο, να περικόψουν τα όποια στοιχεία γενικής παιδείας
έχουν απομείνει, να μετατρέψουν το Λύκειο σε ένα απέραντο εξεταστικό κάτεργο, να εξειδικεύσουν τους
μαθητές σε συγκεκριμένα αντικείμενα με στόχο καθαρά την επιλογή σχολής. 

Προσαρμόζουν το σχολείο στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, όπως ακριβώς έκαναν
και με τις αλλαγές στα ΕΠΑΛ, που υπηρετούν τις εργασιακές σχέσεις του υποκατώτατου μισθού
και της ανακύκλωσης της ανεργίας. Ταυτόχρονα προωθούνται σοβαρές περικοπές σε εκπαιδευτικούς,
μέσω της μείωσης των γνωστικών αντικειμένων, ανοίγοντας έτσι ένα πελώριο κύκλο μετακινήσεων και
κινητικότητας.

Όλοι μαζί εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια!

Τώρα είναι ώρα να μπούμε στη μάχη, να οργανώσουμε τον αγώνα μας!

Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε! Κόντρα στην πλειοψηφία της Ομοσπονδίας που κάνει τα πάντα
για να περάσει αλώβητη η αντιλαϊκή πολιτική.

Αποδείχθηκε  χρήσιμο  στήριγμα  όλων  των  αντιλαϊκών  κυβερνήσεων.  Τις  προτάσεις  αυτής  της
πλειοψηφίας χρησιμοποιούν για να νομοθετούν οι διάφοροι υπουργοί. Γιατί ακριβώς υπερασπίζεται τις
αναδιαρθρώσεις,  τις  κατευθύνσεις  της  Ε.Ε.  Έφτασαν  στο  σημείο  να  γίνονται  πρόθυμοι  εταίροι  σε
διαλόγους με το Υπουργείο και τον ΟΟΣΑ, μ’ αυτούς δηλαδή που τσακίζουν τις ζωές μας.

Αυτή η πλειοψηφία όχι μόνο δεν κουνάει το μικρό της δαχτυλάκι για να οργανωθούν οι αγώνες των
εκπαιδευτικών αλλά τους  υπονομεύει  (π.χ.  παναττική δημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας στις  19/9,
μέρα δράσης 29/9 για μαζικούς διορισμούς).

Οι εργαζόμενοι δε δοκίμασαν ακόμα τη δύναμη τους! 

Μεγάλοι και δυνατοί θα μοιάζουν όσο είμαστε γονατισμένοι!

Οι αγώνες των εργαζομένων σε μια σειρά κλάδους και  χώρους δουλειάς τους προηγούμενους μήνες
έδειξαν και δείχνουν ότι το εργατικό-λαϊκό κίνημα είναι όρθιο, ζωντανό, υπάρχουν μαχητικές δυνάμεις.
Ότι μπορεί να γίνει δύναμη ανατροπής, μπορεί να ανασυνταχθεί, να γίνει πιο μαχητικό και ρωμαλέο,
αμφισβητώντας την κυριαρχία των εκμεταλλευτών, των επιχειρηματικών ομίλων. 

Ετοιμαζόμαστε για νέους, πιο μαζικούς αγώνες!

Δε δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή μας.
Μαζί με τα συνδικάτα και τις Ομοσπονδίες του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος,  με το Π.Α.ΜΕ,
δυναμώνουμε τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε κλάδο και κάθε χώρο δουλειάς.

Παίρνουμε θέσεις μάχης και διεκδικούμε:

Ένα σχολείο που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει. Να αποσυρθούν τα σχέδια της κυβέρνησης
για το νέο Λύκειο
Μαζικούς  μόνιμους  διορισμούς.  Άμεση  κάλυψη  όλων  των  κενών  στα  σχολεία.  Κανένας
συνάδελφος αναπληρωτής – συμβασιούχος να μην απολυθεί.  Άμεσα να πραγματοποιηθούν οι
30.000  διορισμοί  μόνιμου  προσωπικού  στην  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ίδια  δικαιώματα  μονίμων  και  αναπληρωτών  (12μηνες  συμβάσεις  εργασίας,  εξίσωση  αδειών,
μέτρα στήριξης τους για στέγαση και σίτιση).
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Μείωση του αριθμού των μαθητών σε 20 στα τμήματα γενικής παιδείας και 10 στα εργαστήρια
και τις κατευθύνσεις.
Ενάντια  στις  συμπτύξεις  τμημάτων,  τις  υποχρεωτικές  μετακινήσεις,  το  κλείσιμο  ολιγομελών
τμημάτων σε Λύκεια και ΕΠΑΛ.
Να  ξεκινήσει  ΑΜΕΣΑ η  Ενισχυτική  Διδασκαλία  στα  Γυμνάσια  και  η  Πρόσθετη  Διδακτική
στήριξη στα Λύκεια με όλες τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών.
ΟΧΙ  στις  υποχρεωτικές  μετακινήσεις  και  τις  πλασματικές  υπεραριθμίες.  Οργανική  θέση  για
όλους.
Για να εξασφαλιστεί σύγχρονη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, επαρκή χρηματοδότηση των
σχολικών επιτροπών.
Να μη δίνεται ούτε 1€ από την τσέπη των λαϊκών οικογενειών για τη μόρφωση των μαθητών και
τη λειτουργία του σχολείου.
Για να δοθεί ένα δωρεάν γεύμα σε όλους τους μαθητές με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Να
υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους τους μαθητές.
Αυξήσεις στους μισθούς μας – Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων.
Όχι στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών.

Δυναμώνουμε την πάλη για το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και δυνατοτήτων, δημόσιο
και δωρεάν, για σύγχρονη μόρφωση, που θα δίνεται σε όλα τα παιδιά.

Προχωράμε ΑΜΕΣΑ σε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ:

Παίρνουμε αποφάσεις  συμμετοχής  στην  “αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα
επίπεδα”.  Σε  όλο  το  διάστημα  κατά  το  οποίο  η  κυβέρνηση  θα  επιχειρεί  να  εφαρμόσει  την
αντιδραστική  αξιολόγηση  μαζί  με  τους  υπόλοιπους  κλάδους  απαντάμε  με  συγκεντρώσεις,
κινητοποιήσεις  καταλήψεις  σε  δημόσιες  υπηρεσίες.  Αξιοποιούμε  κάθε  μορφή  πάλης,
κλιμακώνουμε με απεργιακή κινητοποίηση.
Συνεχίζουμε την αγωνιστική παρέμβαση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Περιφέρειες για
να  αποτρέψουμε  συμπτύξεις,  κλείσιμο  τμημάτων,  υπεραριθμίες,  υποχρεωτική  μετακίνηση
συνάδελφων.
Προχωράμε  σε  κινητοποιήσεις  ανά  Δήμο  και  ανά  Περιοχή  μαζί  με  τους  Συλλόγους  και  τις
Ενώσεις Γονέων για τα ζητήματα υποδομών, χρηματοδότησης των σχολείων για την κάλυψη των
αναγκών των μαθητών μας.
Συμμετέχουμε με 3ωρη στάση εργασίας, στις 30 Οκτώβρη, στις κινητοποιήσεις των μαθητών μας,
που θα γίνουν σε όλη τη χώρα.
Προχωράμε  σε  συσκέψεις  των σωματείων μαζί  με  γονείς  και  μαθητές  για  τις  εξαγγελίες  της
κυβέρνησης για το νέο Λύκειο. Άμεσα προχωράμε σε έκτακτο κύκλο Γενικών Συνελεύσεων των
ΕΛΜΕ για την οργάνωση άμεσης απεργιακής απάντησης, αν η κυβέρνηση φέρει νόμο για το νέο
Λύκειο.
Δίνουμε συνεντεύξεις τύπου και εκδίδουμε ενημερωτικά υλικά (πανό, αφίσες κ.ά.).
Προχωράμε σε κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα για να εμποδίσουμε τους πλειστηριασμούς
της πρώτης κατοικίας.
Αποφασίζουμε όλα τα σωματεία 24ωρη απεργία σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει σε ψήφιση
μέτρα περιορισμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μαζί με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προετοιμασία του επόμενου απεργιακού βήματος μπροστά
στα νέα προαπαιτούμενα, που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση 

ενόψει της 3ης αξιολόγησης.

Οκτώβρης 2017
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