Γιατί ψήφο στην ΠΑΣΚ;
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Η παράταξη της ΠΑΣΚ, όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, αντιπάλεψε με ΔΥΝΑΜΗ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Η στάση μας τη ΔΙΕΤΙΑ που πέρασε το ΑΠΕΔΕΙΞΕ.
ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕ ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αλλά ήμαστε και θα είμαστε στην
πρωτοπορία των αγώνων για την ανατροπή των άδικων μέτρων του μνημονίου και κάθε αντιλαϊκής
και αντιεκπαιδευτικήςπολιτικής.
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ. ΔΕ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ με αυτούς που κρύφτηκαν για μια ολόκληρη πενταετία
και τώρα ξαφνικά ξύπνησαν και θυμήθηκαν τους αγώνες.
Εμείς πήραμε και σ΄αυτή τη διετία την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των αγώνων. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Με την ψήφο σου στην ΠΑΣΚ, δίνεις ψήφο σ΄αυτούς που ξέρουν να αγωνίζονται,
για να κρατούν ψηλά τον κλάδο.
Σε αυτές τις εκλογές συμμετέχεις ενεργά με αυτούς που αντιπαλεύουν την απο-ιδεολογικοποίηση
της εκπαίδευσης. Στέλνεις το μήνυμα ότι συστρατεύεσαι μαζί με αυτούς που θεωρούν το εκπαιδευτικό κίνημα αυτόνομο και αυτοδύναμο. Με αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησαν ενωτικά και
όχι αποσυσπειρωτικά. Με αυτούς που πιστεύουν στην εξέλιξη και την πρόοδο μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και το μετουσιώνουν σε πράξη και όχι με αυτούς που μηδενίζουν τα πάντα, δαιμονοποιούν το διάλογο και «παραβιάζουν» αρχές της δημοκρατίας και του αξιακού μας συστήματος που είναι
σύμφυτο με τη διαχρονική μας παράδοση.

Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε

u Νέο μισθολόγιο που θα αναβαθμίζει οικονομι- u Ολοήμερο σχολείο σύμφωνα με τις θέσεις του
κλάδου.
κά τον εκπαιδευτικό και θα αντιμετωπίζει ισότιμα εργαζομένους ίδιων προσόντων. Καμία u Όχι στις καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείμείωση μισθών. Να επιστραφούν οι απώλειες
ων με οικονομικά κριτήρια.
των μισθών μας. 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριu Προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών για
στο εκπαιδευτικό.
κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία.
u Δαπάνες για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
u Όχι στην κατάργηση των Διδασκαλείων και της
u Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
Μετεκπαίδευσης.
Άμεση χορήγηση των συντάξεων και του εφάπαξ.
u Εισαγωγική επιμόρφωση πριν την έναρξη των
u Κατάργηση του Ν.3848/2010.
μαθημάτων, προγράμματα επιμόρφωσης για
όλους τους εκπαιδευτικούς.
u Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
u Άμεση χρηματοδότηση των σχολικών επιτρο- u Να καταβληθούν τώρα τα δεδουλευμένα σε
όλους τους συναδέλφους που είναι απλήρωτοι.
πών από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με κοινούς ενωτικούς αγώνες, να αλλάξουμε
την πορεία των πραγμάτων, υπέρ των εργαζομένων

Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων
Συναδέλφισσα συνάδελφε,
Πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες οι τακτικές Γενικές συνελεύσεις σ΄όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., για να συζητήσουν αφενός μεν τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους, αφετέρου δε να εκλέξουν τους αντιπροσώπους για την 80η Γ.Σ. του κλάδου, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκλέξουν το νέο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Πρόκειται για μια κορυφαία συνδικαλιστική διαδικασία
απ΄την οποία δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ πρέπει να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Η πατρίδα μας βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση μεταπολεμικά. Η κρίση διαπερνά όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής διαστρωμάτωσης (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, ηθικό, πολιτειακό). Τα νεοφιλελεύθερα μέτρα που υιοθέτησε η Κυβέρνηση συμπιέζουν αφόρητα τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων, καταβαραθρώνουν το Κοινωνικό Κράτος, δημιουργούν στρατιές ανέργων, απομειώνουν τα Δημόσια Αγαθά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτά τα μέτρα έχουν σημαντικές συνέπειες τόσο στις ατομικές, όσο και
στις συλλογικές διαστάσεις της κοινωνικής και πολιτικής μας διαπραγμάτευσης και απαιτούν ώριμες
προσαρμογές και στιβαρή συλλογικότητα για τη λήψη της κάθε απόφασης και της κάθε ενέργειας.

Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση
ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ.
Στη διετία που πέρασε 2009-2011 αγωνιστήκαμε με όλες
μας τις δυνάμεις, απέναντι στα άδικα μέτρα του μνημονίου και
στο Ν.3848/2010.
Έτσι λοιπόν πρώτοι εμείς:
4 Καταγγείλαμε τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που ήταν
αντίθετες με τις θέσεις του κλάδου (60% - 40%, υποχρεωτική
τριετία…).
4 Καταγγείλαμε τα άδικα μέτρα του μνημονίου που έπληξαν
οριζόντια τις αποδοχές μας.
4 Καταγγείλαμε την ψήφιση των νέων αντιασφαλιστικών νόμων.
4 Καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της περικοπής των εκπαιδευτικών αδειών και της κατάργησης των Διδασκαλείων.
4 Επιστρέψαμε ως απαράδεκτο το υποκριτικό έγγραφο της
Υπουργού Παιδείας για αναπλήρωση των απεργιών.
4 Προτείναμε και πραγματοποιήσαμε την επίσχεση εργασίας για τους συναδέλφους των ΕΣΠΑ.
4 Καταθέσαμε αγωνιστικές προτάσεις και συμβάλλαμε στη σύνθεση, προκειμένου να υπάρξουν
μαζικότεροι αγώνες όταν άλλοι διαφωνούσαν απλά για να μη συμφωνούν.
4 Ήμασταν και είμαστε στους δρόμους των αγώνων.

Δυστυχώς η στάση των άλλων παρατάξεων δεν επέτρεψε να γίνει το μισθολόγιο ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ για τον κλάδο αφού και στην τελευταία απεργία στις 30-3-2011 άλλα ήταν τα θέματα που
τους απασχολούσαν.
n

n

Η ΕΣΑΚ (ΠΑΜΕ) επιμένει στην πολιτική του διαχωρισμού των εργαζόμενων, με ξεχωριστές συγκεντρώσεις, με άλλα διεκδικητικά πλαίσια καταγγέλλοντας
όλους τους άλλους ως συμβιβασμένους. Πιστεύει, ότι
όλα τα προβλήματα θα λυθούν ως δια μαγείας, με την
επικράτηση συγκεντρωτικού «σοσιαλισμού». Σταλινοποιεί την τακτική της και με μια αποστεωμένη συνδικαλιστική ρητορική προσπαθεί να δημιουργήσει απαξίες για τους άλλους, αφού η ίδια δεν έχει διδαχτεί τίποτα από το παρελθόν και το παρόν και με φθαρμένα
υλικά προσπαθεί να πορευτεί στο μέλλον.

n

Οι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ αλλάζουν θέση ανάλογα
με τη συγκυρία. Τη μια προτείνουν 24ωρη
απεργία την επόμενη μέρα διαρκείας.Υιοθετούν όλα τα αιτήματα και ας είναι πολλές
φορές αλληλοσυγκρουόμενα, γνωρίζοντας
ότι ποτέ δεν θα κληθούν να κάνουν πράξεις
τις δεσμεύσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η στάση τους για τα 801 σχολεία
αναμορφωμένου προγράμματος. Πέρυσι
ζητούσαν (μαζί με την ΕΣΑΚ και ένα τμήμα
της ΔΑΚΕ) να μη λειτουργήσει κανένα. Φέτος ζητούν οργανικές θέσεις σε αυτά, αλλά
επίσης, ζητούν ταυτόχρονα και την κατάργηση τους!!! Και οι 5800 συνάδελφοι ειδικοτήτων τι θα γίνουν; Θα εγγραφούν προφανώς στις λίστες των ανέργων!!!!
Περιορίζονται στη μηδενιστική - αντιδραστική κριτική και στην απόρριψη των πάντων. Τους διακατέχει αρνητική ή ακόμη

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Στην περίοδο που ζούμε δεν έχουμε την πολυτέλεια του διαχωρισμού μεταξύ μας. Χρειάζεται ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία
δεν έχουν χρώμα.Το μισό της ζωής μας το περνάμε στα σχολεία.Ίδια προβλήματα έχουμε όλοι.Ας σεβαστούμε ο ένας «το πιστεύω» του άλλου και ας αποφασίσουμε να δράσουμε όλοι μαζί
για την επίλυση τους. Οι διαχωρισμοί μεταξύ μας σε «αγωνιστές-συμβιβασμένους» «τίμιους-προδότες των αγώνων» και
οι ατέρμονες αντιδικίες με στόχο να δείξουν κάποιοι ότι διαφωνούν και να δημιουργούν εντυπώσεις είναι κατώτερες των περιστάσεων και οδηγούν σε αδιέξοδο.Σήμερα χρειάζεται ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. Η ΠΑΣΚ Π.Ε από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει βαθιές ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΧΑΡΑΞΕΙΣ, γιατί πάντα πίστευε και πάλευε για το μείζον
και όχι για το έλασσον.Απολογείται μόνο στους συναδέλφους και
παλεύει αταλάντευτα για τα δίκαια αιτήματά τους.

Έτσι, ως παράταξη, προτείναμε στο Δ.Σ. της ΔΟΕ (από τον περασμένο Σεπτέμβρη) να κάνει πρώτο
θέμα το Ενιαίο Μισθολόγιο. Ένα θέμα που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα επηρεάζει τους μισθούς μας
και τις συντάξεις για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Η ευκαιρία μας είναι τώρα. Όχι μόνο δεν πρέπει να γίνει
καμιά περικοπή στους μισθούς μας, αλλά πρέπει να επιστραφούν όλα τα χρήματα των περικοπών. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί το απαράδεκτο καθεστώς των διαφοροποιήσεων στο
Δημόσιο τομέα (σε ορισμένα Υπουργεία), όπου υπάλληλοι απόφοιτοι Δημοτικού έχουν αποδοχές διπλάσιες από τους εκπαιδευτικούς. Διεκδικούμε: Ίση αμοιβή για υπαλλήλους που έχουν τα ίδια προσόντα.

Η ΔΑΚΕ που ολόκληρη την πενταετία της
διακυβέρνησης Καραμανλή δεν εξέδωσε
ούτε μία ανακοίνωση - καταγγελία της κυβερνητικής πολιτικής (ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2006),
ΤΩΡΑ ΛΕΕΙ ΝΑΙ ΣΕ όλες τις κινητοποιήσεις
και με οποιοδήποτε πλαίσιο, αποκαλύπτοντας έτσι τον καιροσκοπισμό της, δείχνοντας
πόσο ετερόφωτη είναι, αλλά και την ιδεολογική της χρεοκοπία. Έφτασε μάλιστα στην
τελευταία απεργία στις 30 του Μάρτη να ψηφίσει διεκδικητικό πλαίσιο με πρώτο θέμα
«ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη ή έρευνα του ΙΠΕΜ ΔΟΕ για
τα 801 σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος την οποία ψήφισε.

και μηδενιστική αντίληψη και δεν αναζητούν τη σύνθεση, τα κοινά θετικά στοιχεία,
αλλά τη διάσταση των θέσεων. Η ανευθυνότητα,ο φανατισμός και η υποκειμενικότητα,
η μονόπλευρη και μονοδιάστατη προσέγγιση των προβλημάτων και η πεποίθηση ότι
είναι οι μοναδικοί κάτοχοι της πραγματικής αλήθειας δεν τους αφήνουν να δουν τις
πραγματικές ανάγκες, τα θέλω και κυρίως
τα μπορώ των συναδέλφων μας σε αυτήν
τη χρονική συγκυρία, έτσι οι δράσεις τους
καταντούν ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής και οδηγούνται στην πλήρη ανυποληψία.

