ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΗ 2017
Σζτοια ςφμπνοια και ομοκυμία δεν ξανάηθςε το Δ. τθσ ΕΛΜΕ Μαγνθςίασ.
ΤΝΕΚ και ΔΑΚΕ υπερζβαλαν εαυτόν ςτθν υπονόμευςθ τθσ γενικισ απεργίασ ςτισ 17
Μαΐου.
Άρπαξαν τθν απρόςμενθ (?) ευκαιρία του «προβλθματιςμοφ» ςυναδζλφου, παρατθρθτι
τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο οποίοσ διαπίςτωςε το ατελζςφορο των αγϊνων ειδικά αυτι τθν περίοδο
«…που ο κόςμοσ πιάνεται από τα μαλλιά του για να ςωκεί, είναι απογοθτευμζνοσ και δεν ελπίηει
ςε κάτι για να κάνει απεργία…», και άρχιςαν ο ζνασ να κόβει και ο άλλοσ να ράβει!
…δεν ενδείκνυται θ περίοδοσ για κινθτοποιιςεισ ςτα ςχολεία γίνονται εξετάςεισ και κα
αναςτατωκεί θ ηωι των μακθτϊν… ζλεγε ο ζνασ!
…άςε που δεν ακολουκοφν και οι ςυνάδελφοι που ζχουν χάςει τθν ελπίδα τουσ… ςυμπλιρωνε ο
άλλοσ!
…πρζπει θ απεργία να ζχει προχποκζςεισ επιτυχίασ για να μθ ξεφτιλιςτοφμε ςτα ΜΜΕ και να μθν
είναι ντουφεκιζσ ςτον αζρα… διατείνονταν ζνασ τρίτοσ!
…είναι νωρίσ να πάρουμε απόφαςθ για τθν οργάνωςθ τθσ απεργίασ διαπίςτωςε ςτθν αρχι τθσ
τοποκζτθςθσ τθσ θ πρόεδροσ …μεςολαβοφν τόςεσ μζρεσ μζχρι τισ 17 του μινα…!
Και ο νικθτισ του διαγωνιςμοφ κακθςφχαηε το Δ.. λζγοντασ «…εντάξει κα τθν κάνουμε τθν
απεργία για τθν τιμι των όπλων...»!
Σα είδαμε όλα ςυνάδελφοι ς’ αυτι τθ ςυνεδρίαςθ. Σο μόνο που δεν είδαμε είναι να
αγκαλιάηονται και να πανθγυρίηουν που διαμορφϊκθκε θ ςυνθκιςμζνθ, κατά τα άλλα,
πλειοψθφία ΤΝΕΚ και ΔΑΚΕ για να υπονομευκεί άλλθ μια απεργία ενάντια ςτθν πρόταςθ τθσ
παράταξθσ που ςτθρίηει το Π.Α.ΜΕ. Σθσ Αγωνιςτικι υςπείρωςθ Εκπαιδευτικϊν (Α..Ε.)
Αλλά δεν κα αργιςει ο καιρόσ να το δοφμε και αυτό. Άλλωςτε θ κουλτοφρα των ςυνεργαςιϊν
ςτθν ουςία των ςθμαντικϊν ηθτθμάτων είναι δεδομζνθ. Η δουλειά μζχρι τϊρα γίνεται
υποδόρια!!!
Να είναι καλά το ςωςίβιο του «από μθχανισ» ςυναδζλφου!
Ζτςι απλά και γλαφυρά κα ιταν τα πράγματα αν θ πραγματικότθτα δεν ιταν διαφορετικι.
Και θ πραγματικότθτα λζει πωσ με τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτο νζο 4 ο μνθμόνιο
που υπζγραψε θ ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και φζρνει για ψιφιςθ ςτθ βουλι, ζνασ ακόμα
μιςκόσ χάνεται για τουσ εργαηόμενουσ εξ αιτίασ τθσ μείωςθσ του αφορολογιτου ςτα 5861€, μια
ςφνταξθ εξανεμίηεται επίςθσ με τισ νζεσ μειϊςεισ ςτα ποςοςτά αναπλιρωςθσ για τουσ
ςυνταξιοφχουσ και προςτίκεται ςε ακόμθ μια χαμζνθ εξ αιτίασ τθσ μείωςθσ του αφορολόγθτου,
νζο «μαχαίρι» ςτα κοινωνικά επιδόματα 447εκατ. ευρϊ, 58 εκατ. κα μειωκεί το επίδομα
κζρμανςθσ, κα καταργθκεί θ ζκπτωςθ φόρου για ιατρικζσ δαπάνεσ που υπολογίηεται ςτα 120
εκατ. ευρϊ κλπ.

Επίςθσ θ πραγματικότθτα λζει πωσ διατθροφνται όλεσ οι νομοκετικζσ προβλζψεισ των μνθμονίων
τουλάχιςτον μζχρι το 2018 που ςθμαίνει ότι κυριαρχοφν οι ατομικζσ και επιχειρθςιακζσ
ςυμβάςεισ με απαγόρευςθ τθσ επεκταςιμότθτασ των κλαδικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ,
διευκολφνεται θ μαηικι απόλυςθ εργαηομζνων με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ Τπουργικισ
Απόφαςθσ για τθν ζγκριςι τουσ, νζα μείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων με ςφμβαςθ
οριςμζνου χρόνου για να φτάςει από 49.448 το 2016 ςε 49.104 το 2017 και ςε 48.420 το 2019,
πϊλθςθ του 40% των λιγνιτικϊν μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και του 17% τθσ
εταιρείασ μζςω του ΣΑΙΠΕΔ.
Σζλοσ, το νζο μνθμόνιο για τθν παιδεία βρίςκεται προ των πυλϊν και περιλαμβάνει εκτόσ των
άλλων νζα αφξθςθ ωραρίου, εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ, αυτονομία ςχολικισ μονάδασ,
επαναφορά του κεςμοφ του «μζντορα», τθσ «αξιολόγθςθσ» των δόκιμων εκπαιδευτικϊν πριν τθ
μονιμοποίθςι τουσ και του Πιςτοποιθτικοφ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ και άλλα πολλά.
Αυτά είναι που αναςτατϊνουν τθ ηωι τθσ λαϊκισ οικογζνειασ ςυνάδελφοι και όχι θ απεργία ςε
περίοδο εξετάςεων. Βζβαια δεν τρζφουμε αυταπάτεσ. Παλιόσ και νζοσ κυβερνθτικόσ
ςυνδικαλιςμόσ δίνει τα ρζςτα του για να περάςουν αναίμακτα όλα τα μζτρα γιατί αυτά είναι
τζκνα των ίδιων πολιτικϊν που από κοινοφ ΤΡΙΗΑ και Ν.Δ. υπθρετοφν. Πολιτικϊν του
κεφαλαίου και τθσ Ε.Ε.
υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι
Η κανονικότθτα δεν είναι θ ανεργία, θ ανζχεια, θ εξακλίωςθ. Είναι θ μόνιμθ ςτακερι
δουλειά, θ δωρεάν αποκλειςτικά δθμόςια παιδεία και υγεία, θ πρόνοια, θ κοινωνικι αςφάλιςθ, θ
ανάκτθςθ όλων των απωλειϊν, θ ηωι με δικαιϊματα. Είναι θ ηωι που μασ αξίηει!
Και αυτι περνά μζςα από τθν ιςχυροποίθςθ των ςυνδικάτων, τθν οργάνωςθ τθσ πάλθσ και τον
ταξικό τθσ προςανατολιςμό, από τθν αποδυνάμωςθ του εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ
ςυνδικαλιςμοφ. Μζςα από τθν αποφαςιςτικι ενίςχυςθ των ψθφοδελτίων που ςτθρίηει το
Π.Α.ΜΕ.
το δρόμο του αγϊνα βρίςκεται θ ελπίδα!

Παίρνουμε μαηικά και αποφαςιςτικά μζροσ ςτθ γενικι απεργία τθν Σετάρτθ 17
Μάθ και ςτθ ςυγκζντρωςθ του Π.Α.ΜΕ ςτθν πλατεία Πανεπιςτθμίου ςτισ 10:00.
Απορρίπτουμε τα ψευτοδιλιμματα και τθν απογοιτευςθ. Θ Ελπίδα βρίςκεται ςτο
δίκαιο του αγϊνα τθσ τάξθσ μασ!
υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι

τισ 31 Μάθ ψθφίηουμε Αγωνιςτικι υςπείρωςθ Εκπαιδευτικϊν (Α..Ε.)
Δεν αφινουμε να πάει χαμζνθ οφτε μια ψιφοσ.
Λζμε όχι ςτα παιχνίδια του νζου και του παλιοφ κυβερνθτικοφ
ςυνδικαλιςμοφ

