Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Στις 2 ∆εκέµβρη καλούµαστε να εκλέξουµε το νέο ∆Σ στην ΕΛΜΕ Χανίων. Ως Ενωτική Πρωτοβουλία πιστεύουµε ότι αυτές οι
εκλογές έχουν µία ιδιαίτερη βαρύτητα για όλους µας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΤΤΑ Ή ΑΝΑΤΡΟΠΗ;
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µετέτρεψε ταχυδακτυλουργικά το
υπερήφανο ΟΧΙ του δηµοψηφίσµατος σε ένα ντροπιαστικό ΝΑΙ και
ψήφισε το 3ο µνηµόνιο. Όλοι µαζί, η κυβέρνηση και οι «πρόθυµοι
της αντιπολίτευσης», οι εργοδοτικές οργανώσεις, η ΕΕ, το ∆ΝΤ,
ενώνουν τις δυνάµεις τους για να περάσουν τα µέτρα του
µνηµονίου και τα «προαπαιτούµενα» που ψήφισε η Βουλή. Σε
αυτό συµβάλλει µε την στάση της και η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ. Για να µην έχουµε ουσιαστικά
σύνταξη, για να δουλεύουµε µέχρι τα βαθιά γεράµατα, να γίνονται
«λάστιχο» οι εργαζόµενοι, να µας κόβουν το µισθό και να µας
κουνούν το δάκτυλο µε την αξιολόγηση, ενώ ιδιωτικοποιούν τις
βασικές υποδοµές της χώρας (λιµάνια, αεροδρόµια, ενέργεια) και
σχεδιάζουν πώς θα κατασχεθούν σπίτια-µισθούς-συντάξεις. Ειδικά
για την εκπαίδευση, στόχοι του µνηµονίου είναι η µείωση του
κόστους και η λιτότητα (µείωση µισθών – σχολείων – τάξεων,
περισσότεροι µαθητές στη τάξη κλπ.), η επικράτηση της αξιολόγησης,
η πλήρης υποταγή της παιδείας στις ανάγκες των επιχειρήσεων και
των εργοδοτών (επιχειρηµατικότητα), η τζάµπα εργασία για την
πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής εκπαίδευσης (µαθητεία).
Ο βαθύτερος στόχος του µαύρου µετώπου, που επιτίθεται µε µανία
ενάντια στους εργαζόµενους, είναι να πετύχει µία στρατηγικής
σηµασίας νίκη απέναντί τους. Θα το πούµε ξεκάθαρα! Υπάρχουν µόνο
δύο ενδεχόµενα: είτε το εργατικό κίνηµα θα ηττηθεί και οι
εργαζόµενοι θα οδηγηθούν στην έσχατη εξαθλίωση, είτε θα
ανασυνταχτούµε και θα αντεπιτεθούµε ενάντια στην πολιτική
κεφαλαίου-ΕΕ-∆ΝΤ, ανατρέποντας τα µνηµόνια.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ, ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ.
Η ΕΛΠΙ∆Α ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ!

Τι µπορούµε άραγε να προβλέψουµε, συνάδελφοι, για
το µέλλον µας, αν δεν οργανώσουµε αποφασιστικά την
πάλη µας; Ποια κυβέρνηση και ποιο κράτος φροντίζει
για τα σχολεία του νοµού µας, όταν τελειώνει και το 1ο
τρίµηνο και τα δεκάδες κενά στη γενική παιδεία
παραµένουν, όταν η ειδική αγωγή στερείται
εκπαιδευτικών,
όταν
το
µουσικό
σχολείο
υπολειτουργεί, όταν στα ΕΠΑΛ δεν αντικαθιστούνται
µηχανήµατα – εργαλεία και λείπουν καθηγητές
ειδικοτήτων; Τι γίνεται µε τους συναδέλφους που
τρέχουν σε 3-4 σχολεία, τους αναπληρωτές που ο
µισθός τους φτάνει ίσα-ίσα για το φαγητό και το νοίκι,
µε όσους παραµένουν αµετάθετοι επί χρόνια σε σχολεία
της Γ΄ Χανίων, µε αυτούς που τόσα χρόνια δεν έχουν
οργανική; «Όµορφος κόσµος, ηθικός»: Οι τσέπες µας
αδειάζουν, η δουλειά χειροτερεύει, αλλά ο υπουργός
θέλει (στα σοβαρά!) να προσφέρουµε απλήρωτη
εθελοντική εργασία και να αξιολογηθούµε γι’ αυτό.
Είναι φανερό ότι για τους εργαζόµενους υπάρχει
µόνο µία διέξοδος και λύση: αγώνας µαζικός,
ταξικός, γενικευµένος. Αγώνας µε κριτήριο και
αιτήµατα
τις
πραγµατικές
ανάγκες
των
εργαζοµένων, µε συνολικό περιεχόµενο ανατροπής
και ρήξης µε το µονόδροµο της ΕΕ και των
µνηµονίων, µε τα συµφέροντα και την εξουσία του
κεφαλαίου, στην κατεύθυνση του παλλαϊκού
ξεσηκωµού.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ & ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟ.
Η ΕΛΜΕ Χανίων έδωσε στο πρόσφατο παρελθόν
σηµαντικές µάχες. Αρκεί να θυµηθούµε τον αγώνα
ενάντια στις διαθεσιµότητες και την µαζική εναντίωση
στην αξιολόγηση. Βεβαίως, το ρεύµα των
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ πρωτοστάτησε σ’ αυτούς τους
αγώνες και έχει µεγάλη επιρροή στους συναδέλφους
του νοµού. Η πλειοψηφία όµως στο ∆Σ της ΕΛΜΕ, η
οποία ανήκει στην παράταξη των ΣΥΝΕΚ µέσω
κατάλληλων συµµαχιών, «φρόντισε» να οδηγήσει το
σωµατείο σχεδόν σε κατάσταση διάλυσης.

Τι να πρωτοθυµηθούµε;
Την πλήρη γραφειοκρατικοποίηση, σε συνδυασµό µε
τις αραιές συνεδριάσεις κάθε 15 µέρες; Την πλήρη
αδυναµία µιας στοιχειωδώς ανεκτής συζήτησης στο
∆Σ, σύµφωνης µε τις καθιερωµένες συνδικαλιστικές
πρακτικές; Το «λουκέτο» στο σωµατείο το καλοκαίρι,
ενώ οι πολιτικές εξελίξεις έτρεχαν; Την απουσία από
την κινηµατική δράση, τον τορπιλισµό κάθε
συντονισµού µε άλλα τµήµατα εργαζοµένων και του
κινήµατος; Ή τη διάλυση των γενικών συνελεύσεων,
όταν ο πρόεδρος και άλλα µέλη του ∆Σ έφευγαν
αυθαίρετα και άφηναν σύξυλους όσους µετείχαν στη
συνέλευση; Ο κυβερνητικός συνδικαλισµός σε όλο
του το «µεγαλείο»! Τα ΣΥΝΕΚ κατέληξαν να
ενδιαφέρονται µόνο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξει
δικούς του διευθυντές και πώς θα περάσει η
κυβερνητική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα διαλύουν
το σωµατείο.

Αυτό πρέπει ν’ αλλάξει! Χρειάζεται αλλαγή
συσχετισµών, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ να αποκτήσουν
πλειοψηφία στο ∆Σ...
...ώστε η ΕΛΜΕ Χανίων να γίνει ξανά συνδικάτο, µε µαζικές γενικές
συνελεύσεις, µε δραστηριοποίηση των συναδέλφων, µε οριζόντια
σύνδεση µε τα υπόλοιπα τµήµατα του κόσµου της εργασίας, της
εργασιακής περιπλάνησης και της αδιοριστίας. Ειδικά για τους
συναδέλφους αναπληρωτές πρέπει να παλέψουµε για τα πλήρη
εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα, καθώς και για µαζικούς
διορισµούς. Είναι ανοικτό στοίχηµα για την επόµενη περίοδο ο κάθε
συνάδελφος να νιώσει το σωµατείο ως προσωπική του υπόθεση. Γι
αυτό απαιτούνται µαζικές και ανοικτά δηµοκρατικές διαδικασίες, η
πολύµορφη δράση του συνδικάτου σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η
εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την ουσιαστική συµµετοχή και
έκφραση κάθε συνάδελφου µέσα σε αυτό. Πέρα απ’ αυτά, το σωµατείο
χρειάζεται να γίνει το στήριγµα των εργαζόµενων απέναντι σε κάθε
αυθαιρεσία της διοίκησης.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
βρισκόµαστε σ’ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, κρίνεται η δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης για µας και τα παιδιά µας. Πρέπει εµείς
οι εργαζόµενοι να προτάξουµε το κοινό µας συµφέρον. Να αντιπαρατεθούµε ενωµένοι στην επίθεση που δεχόµαστε και να
επιβάλλουµε το δίκιο µας. Η Ενωτική Πρωτοβουλία θα επιµένει σταθερά σε αυτήν την κατεύθυνση, θα αναλάβει όλες τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες µέσα και έξω από το ∆Σ, ώστε να επιτευχθεί ο κοινός βηµατισµός όλων των αγωνιστικών-µαχητικών
δυνάµεων της ΕΛΜΕ.
Ειδικότερα για τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, έχουµε ήδη καταθέσει δηµόσια την άποψή µας ότι επιβάλλεται η συνένωση όλων των
δυνάµεων που τις έχουν ως σηµείο αναφοράς σε ένα ενιαίο σχήµα. Κινηθήκαµε σταθερά σε αυτή τη γραµµή ενιαιοποίησης,
ενάντια στη διατήρηση µικρών και κλειστών οµάδων, ενώ εκτιµούµε ότι µία εκλογική συνεργασία διαφορετικών σχηµάτων δεν
θα προσφέρει τίποτα στη δυναµική του κινήµατος και την υπόθεση της ενότητας.
Οι µεγάλοι αγώνες είναι µπροστά µας! Είναι εφικτός ένας άλλος δρόµος, ενταγµένος σε µια άλλη κοινωνική προοπτική,
σύµφωνη µε τα συµφέροντα των εργαζόµενων.

// Ανατρέπουµε την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ!
// Μόνιµη αξιοπρεπής δουλειά,
µείωση χρόνου εργασίας,
πλήρη συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα για όλους!
// Σύγχρονο δηµοκρατικό σχολείο,
κόντρα στις απαιτήσεις του
κεφαλαίου και της αγοράς!

ΣΤΙΣ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ:

