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Παρά τις Κασσάνδρες που μιλούσαν για «μούδιασμα» του
κόσμου και πλήρη απογοήτευσή του από τις επιλογές
Σύριζα, η συμμετοχή των εργαζόμενων στη γενική απεργία
στις 12/11 τα διέψευσαν. Οι συνάδελφοι όλων των χώρων,
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, έδειξαν ότι δε δίνουν
περίοδο χάριτος στη «νέα» κυβέρνηση της 20ης
Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίοι μήνες απέδειξαν σε όλους μας
την κατάντια του κοινοβουλευτικού συστήματος. Μέσα σ’
ένα βράδυ το ΟΧΙ του 63% έγινε «ναι», ενώ μια κυβέρνηση
(Σύριζα-ΑΝΕΛ) που εξελέγη μετά τις εκλογές της 20ης
Σεπτέμβρη με ισχνή πλειοψηφία, ψηφίζει τα μέτρα του
μνημονίου 3.
Όμως, η προσπάθεια του Σύριζα να παρουσιάσει τους
εργαζόμενους ως συνένοχους στο έγκλημα, που «ήξεραν τι
ψήφιζαν» όχι μόνο δεν βρήκε αποδέκτες, δημιουργώντας
κλίμα συναίνεσης αλλά αντίθετα η κυβέρνηση είναι
υποχρεωμένη τώρα να μαζεύει τις διαρροές της. Οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που ήδη από τον Οκτώβρη
βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι λιμενεργάτες, οι
5μηνίτες στους δήμους είναι μόνο κάποιοι από τους
κλάδους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, ενάντια στα
μέτρα του μνημονίου 3, που προβλέπει:
1) αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη, με
προαπαιτούμενα τα 40 έτη εργασίας. Κατά συνέπεια
σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων θα εργαζόμαστε
μέχρι τα πολύ βαθειά μας γεράματα.
2) Οριστική διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων με
παράλληλη μείωση των παροχών περίθαλψης και
ταυτόχρονη αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών.
3) Μείωση έως και 200 € των μισθών μας, με βάση το
νέο μισθολόγιο.
4) Περαιτέρω μειώσεις μισθών μέσω άμεσης και
έμμεσης φορολογίας.
5) Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων, αξιολόγηση.
6) Ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, αεροδρομίων, ΟΣΕ, ΔΕΗ
κτλ.
Οι μνημονιακές προτεραιότητες στην εκπαίδευση την
προσεχή χρονιά (2015 – 2016)









Μείωση του κόστους της εκπαίδευσης και λιτότητα
σε όλα τα επίπεδα,
Αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε σύνδεση
με επιδόσεις, αποτελεσματικότητα και μισθούς,
Μαθητεία, δηλαδή τζάμπα εργασία για την
πλειοψηφία των αποφοίτων της τεχνικής
εκπαίδευσης,
Επιχειρηματικότητα, δηλαδή υποταγή στις ανάγκες
των επιχειρήσεων και των εργοδοτών από τα
προγράμματα της τεχνικής εκπαίδευσης μέχρι την
έρευνα και τα προγράμματα των Πανεπιστημίων.
Υποχρεωτική κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων.

ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ ΜΑΣ
Ξέρουμε από την εμπειρία των τελευταίων χρόνων πως τα
μέτρα δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, αλλά με αγώνες.
Τα περισσότερα απ’ τα παραπάνω μέτρα δεν μας είναι
άγνωστα. Τα δύο προηγούμενα μνημόνια προέβλεπαν
ιδιωτικοποιήσεις, αύξηση ορίων ηλικίας, αξιολόγηση κτλ. Το
ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ως τώρα το χρωστάμε σε μας τους
ίδιους που παλέψαμε για τις δουλειές μας, τις συντάξεις
μας, τη δημόσια περιουσία. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε την
εμπειρία της επιστράτευσης το Μάη του 2013, την εμπειρία
της απεργίας του Σεπτέμβρη του ’13, τη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση και όλες τις απεργίες που συμμετείχαμε με
άλλους κλάδους. Το βασικό όπλο μας την παραπάνω
περίοδο ήταν η μαζικότητα των Γενικών μας συνελεύσεων
και η συσπείρωσή μας γύρω από το σωματείο μας. Αυτό,
δυστυχώς, την τελευταία διετία χάθηκε και σ αυτό σαφώς
φέρει ευθύνη το υπάρχον προεδρείο της ΕΛΜΕ Χανίων.
Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο, παρά τις προσπάθειές μας,
και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ ακολούθησαν μια διαλυτική
και απωθητική στάση τόσο στις Γεν. Συνελεύσεις όσο και
στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Στην κρίσιμη αυτή περίοδο που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ελλείψεις
εκπαιδευτικών στα σχολεία, την νέα προσπάθεια επιβολής
της «αξιολόγησης», το νέο μισθολόγιο, την εθελοντική
εργασία κλπ, χρειάζεται μια ΕΛΜΕ και ένα ΔΣ που να μπορεί
να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και να επανασυσπειρώσει τους
συναδέλφους. Πρέπει να ξανακερδίσουμε τον πολιτικόσυνδικαλιστικό και αγωνιστικό του ρόλο και όχι να είναι
απολογητής της κυβερνητικής πολιτικής.

Για μια ΕΛΜΕ των προσδοκιών και των αναγκών μας
Ως Πρωτοβουλία-Παρέμβαση Εκπαιδευτικών θεωρούμε ότι η δράση της ΕΛΜΕ ως δύναμη συσπείρωσης, παρέμβασης,
διεκδίκησης και δημοκρατικής συζήτησης δεν είναι παραταξιακή υπόθεση. Όλα τα μέλη μας και οι συνάδελφοι που μας
στηρίζουν θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε με κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα που έχει αυτή την αγωνία, όπως το
κάναμε ήδη 2 φορές πρόσφατα με το ανοιχτό κάλεσμά μας προς όλους τους συναδέλφους. Θα αγωνιστούμε για ένα
σωματείο με σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων, μαχητικό, δημοκρατικό, με παρουσία ενάντια σε όλο το φάσμα της
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και στα καθημερινά προβλήματα. Αυτό κάνουμε από το 1997 που δημιουργήθηκε η παράταξή
μας σε όλες τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο κλάδος μας με πιο πρόσφατα τη σημαντική συμβολή μας από θέσεις ευθύνης
στον αγώνα που δώσαμε ενάντια στις διαθεσιμότητες –απολύσεις και την ενεργή συμμετοχή - στήριξη της
Αντιφασιστικής Κίνησης της ΕΛΜΕ. Πιστεύουμε ότι στη μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που σήμερα περιγράφουν τα
3 μνημόνια και η πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, δεν περισσεύει κανένας.
Παλεύουμε για:
 Ενιαίο 12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά
 Μόνιμους διορισμούς τώρα
 Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις
 Ανατροπή της πολιτικής ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου
 Διαγραφή του χρέους – Εθνικοποίηση των τραπεζών – Κατάργηση των Μνημονίων – άρνηση της νέας
συμφωνίας – Έξοδος από ευρώ και ΕΕ
 Μάχη ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό, τον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό

Απέναντι στις επιθέσεις των μνημονίων, παλιών και νέων, η απάντηση με βάση και την εμπειρία μας δεν
μπορεί παρά να είναι μία: απεργιακός αγώνας των εργαζομένων με οργάνωση, σχεδιασμό, διάρκεια και
συντονισμό, με στόχο τη νίκη και όχι τη διαμαρτυρία.

Η ψήφος στην Πρωτοβουλία - Παρέμβαση - Εκπαιδευτικών είναι πολιτική στήριξη αυτής
της κατεύθυνσης και της συνέπειας με την οποία στάθηκε ως τώρα!
Είναι η επιλογή να νικήσουν οι αγώνες και το όραμα για μια άλλη κοινωνία, όχι η
απογοήτευση, η πολιτική των μνημονίων, η κυβέρνηση και οι δανειστές.

Υποψή φιοι σ τ ι ς ε κ λ ο γ έ ς για ΔΣ της ΕΛΜΕ 2 Δεκέμβρη
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ

του Νικολάου

Γεν. Λύκειο Βουκολιών

ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ

ΣΟΦΙΑ

του Νικολάου

Γεν. Λύκειο Ακρωτηρίου

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

του Κυριάκου

5ο Γυμνάσιο

ΚΙΝΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

του Γεωργίου

Γεν. Λύκειο Παλαιόχωρας

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ

ΣΙΤΣΑ

του Γρηγορίου

Γεν. Λύκειο Ελ. Βενιζέλου

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

του Αντωνίου

Γεν. Λύκειο Ακρωτηρίου

ΜΠΙΧΑΚΗΣ

ΦΩΤΗΣ

του Κων/νου

1ο ΕΠΑΛ Χανίων

ΠΑΝΔΗ

ΒΑΣΩ

του Τρύφωνα

ΕΕΚ Ακρωτηρίου

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

του Κων/νου

Γεν. Λύκειο Ελ. Βενιζέλου

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΛΙΝΤΑ

του Δημητρίου

Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας

ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ

ΜΙΡΑΝΤΑ

του Παναγιώτη

Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας

ΦΑΣΑΡΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

του Ιωάννη

ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις Δ.Ε)

