Η μεγάλη λεηλασία συνεχίζεται

Εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, είδαν τη ζωή τους
να λεηλατείται και να εξαθλιώνεται από τις διαδοχικές κυβερνήσεις του Μνημονίου. Η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου,
τρίτη και φαρμακερή, στράγγιξε ό,τι απέμεινε από το λαϊκό
εισόδημα, επέβαλε μόνιμο καθεστώς φοροεπιδρομών και
γενικευμένης φτώχειας, έκανε
ζούγκλα τις εργασιακές σχέσεις, έφερε τους ανέργους
στο 27%, ξεπούλησε τη δημόσια περιουσία, ξεθεμελίωσε
κοινωνικά αγαθά δεκαετιών,
κατάργησε δικαιώματα και
ελευθερίες σε ένα αντιλαϊκό
κρεσέντο εκπροσώπησης των
πιο στυγνών συμφερόντων
της Τρόικα, και σε βάρος του κόσμου της εργασίας, συνεχίζει
για να ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο.
Μετά την καλοκαιρινή φοροεπιδρομή και τη δήμευση της
λαϊκής στέγης μέσω του ΕΝΦΙΑλτη, που έφερε σε απόγνωση
εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά και το νέο χτύπημα στην υγεία
και την περίθαλψη με την κατάργηση στοιχειωδών ιατρικών
εξετάσεων, η κυβέρνηση φανερώνει τις προθέσεις της χωρίς
ενδοιασμούς. Η μείωση των συντάξεων, η αύξηση των ορίων
ηλικίας, η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, το
νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο, ο ατομικός μισθός και οι νέες
μειώσεις ώστε να φτάσει ο κατώτατος στα 540 ευρώ, οι 6.500
απολύσεις μέσα στο 2014, η κατάργηση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων, αλλά και του ίδιου του δικαιώματος της απεργίας, είναι μέτρα που «ασφυκτιούν» μέσα στη βραχύχρονη ατζέντα Κυβέρνησης- Τρόικα και κάνουν επιτακτική την ανάγκη
για άμεση ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Δημόσια εκπαίδευση - εκπαιδευτικοί
μόνιμοι KAI αναπληρωτές
στο μάτι του κυκλώνα

Μέχρι σήμερα, η σφοδρή επίθεση στους εκπαιδευτικούς
και στο δημόσιο σχολείο έχει φέρει περικοπές κατά 70% στα
κονδύλια για τα λειτουργικά έξοδα, πάνω από 2000 καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, καταπάτηση και των πιο
στοιχειωδών μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, συρρίκνωση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, πριόνισμα και
αφαίρεση χιλιάδων οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητες και
απολύσεις εκπαιδευτικών, δραματικές αλλαγές στο επίπεδο
ζωής και στις εργασιακές τους σχέσεις, πειθαρχικά και διώξεις,
για να σπείρει το φόβο και να κάμψει τις αντιστάσεις.
Δεν κατάφερε όμως ο νέος Υπουργός Παιδείας - σταθερή
αξία όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων - να κρύψει την
αντιεκπαιδευτική γραμμή που συνεχίζει και φέτος το ΥΠΑΙΘ,
αλλά ούτε και να «εξαφανίσει» τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, όσες αλχημείες, αυθαιρεσίες, μετακινήσεις, προπαγάνδα
κι αν επιστράτευσε. Τα σχολεία που φέτος άνοιξαν είναι λιγότερα, φτωχότερα, έχουν λιγότερα τμήματα, περισσότερα παιδιά στην τάξη, λιγότερους εκπαιδευτικούς, ανύπαρκτες δομές
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και εγκαταλελειμμένη την ειδική εκπαίδευση.
Οι δέκα χιλιάδες εκπαιδευτικοί Π.Ε. που συνταξιοδοτήθηκαν
τα τελευταία χρόνια, χωρίς ούτε φέτος να διοριστεί κανείς,
η επικύρωση από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου των νέων
συγχωνεύσεων που έγιναν στα τυφλά, το νομοσχέδιο που
υποβαθμίζει την ειδική εκπαίδευση, η κλοπή της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών και η μετατροπή τους σε μόνιμους
περιπλανώμενους και φτωχοποιημένους καθώς και η εμμονή
στην Αξιολόγηση, την ομηρία, τις απολύσεις και τη διάλυση

του σχολείου, μέσω της άμεσης εφαρμογής του σκοτεινού
Π.Δ.152/13, αποτελούν τη φετινή εικόνα της ίδιας πολιτικής,
που αποδομεί το δημόσιο σχολείο και τσακίζει τις εργασιακές
σχέσεις.

Όλοι μαζί, υπερασπίζουμε
τις συλλογικές μας δεσμεύσεις:
Δεν αξιολογούμε, δεν αξιολογούμαστε!
Η αξιολόγηση δε θα περάσει!
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό μηχανισμό, αλλά και στρατηγικό εργαλείο για την εγκατάλειψη της
Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, την κατάργηση της μονιμότητας,
την κατασυκοφάντηση και την υποταγή των εκπαιδευτικών με
τη διασπορά του φόβου σε κάθε σχολείο. Αν εφαρμοστεί, θα
προκύψουν σχολεία πολλών ταχυτήτων, ταξικά προσδιορισμένα, υποταγμένα στις επιταγές και τις ανάγκες της αγοράς.
Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση, στον οποίο η μαχόμενη
εκπαίδευση έδωσε δυναμικό «παρόν» όλη την προηγούμενη
χρονιά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ΥΠΑΙΘ κάτω από αυτήν την
αντίσταση υποχρεώθηκε σε κινήσεις παρωδία και σε πολλές
περιπτώσεις το σχέδιό του κατέληξε μια καρικατούρα του αρχικού. Σημαντικοί σταθμοί σ’ αυτή τη μάχη ήταν ο όγκος των
υπογραφών εναντίωσης στην
αξιολόγηση, οι αποφάσεις των
συλλόγων διδασκόντων περί μη
εθελοντικής συγκρότησης των
ομάδων εργασίας και τα μαζικά
μπλόκα στα σεμινάρια επιμόρφωσης των συμβούλων και των
διευθυντών.
Ηττημένη χρονικά, η κυβέρνηση
αντεπιτίθεται, ξεκινώντας
από τώρα, για να ολοκληρώσει
μέσα στο 2014: την αξιολόγηση
των διευθυντών των σχολείων,
το στήσιμο σε κάθε ΠΥΣΠΕ 5μελών επιτροπών εξωτερικών αξιολογητών, τη δρομολόγηση της αυτοαξιολόγησης του σχολείου
και την εκ νέου κλήση σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση διευθυντών που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους το καλοκαίρι. Και
όλα αυτά, ώστε το 2015 να υλοποιήσει το στόχο της, που είναι
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, που θα είναι έτοιμα να αξιολογήσουν και
να χειραγωγήσουν.
Μια θετικότερη εξέλιξη της περσινής μάχης υπονομεύτηκε
από τη στάση της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας της ΔΟΕ
(ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚΕ), που εμπόδισε την αντιπαράθεση να
πάρει χαρακτηριστικά σύγκρουσης με την κυβερνητική πολιτική, ενώ αντίθετα έσπειρε και σπέρνει αυταπάτες πως μόνο
με ένδικα μέσα και άλλα συναφή, θα συνεχιστεί η μάχη, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της την συνδιαλλαγή με το
Υπουργείο για τις ποσοστώσεις και τους όρους της «σφαγής»
μας.
Όλα δείχνουν πως η επίθεση θα οξύνεται, εάν η δράση μας
δε συνδεθεί με την ανάγκη μιας πιο συνολικής αντιπαράθεσης
με την κυβερνητική πολιτική. Σε αυτή την προοπτική, ας συνεχίσουμε να μπλοκάρουμε μαζικά όλα τα μονοπάτια που οδηγούν στην εφαρμογή της αξιολόγησης, στηρίζοντας τις συλλογικές αποφάσεις για αντίσταση, ανυπακοή, απεργία-αποχή.
Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση θα είναι νικηφόρα για τον
κόσμο της μαχόμενης εκπαίδευσης, με τη συγκρότηση ενός
ευρύτερου μετώπου αντίστασης μέσα και έξω από τα σχολεία,
που θα προάγει όλα τα αγωνιστικά επεισόδια της προηγούμενης περιόδου, σε ένα ρεύμα ρήξης και ανατροπής. Σε αυτούς
τους δρόμους του αγώνα για τη σύγκρουση και την ανατροπή

της αντιεκπαιδευτικής λαίλαπας και της κυβέρνησης που την
υλοποιεί, η μαχόμενη εκπαίδευση δε θα επιτρέψει σε κανέναν
μηχανισμό, σε κανέναν αξιολογητή να οργανώνει απρόσκοπτα
τη «σφαγή των αμνών» και να ανοίξει την κερκόπορτα της
ομηρίας, του τρόμου και των απολύσεων. Έτσι μόνο, ενωμένα
και δυναμικά, θα μας βρίσκουν διαρκώς μπροστά τους. Μαζικά, θαρρετά, αποφασιστικά, όλους μαζί, να υπερασπίζουμε τις
συλλογικές μας δεσμεύσεις: «Δεν αξιολογούμε, δεν αξιολογούμαστε! Η αξιολόγηση δε θα περάσει!»

Ο υποταγμένος συνδικαλισμός
στηρίζει ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Εμείς;

Οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ) όχι μόνο δεν αντιστέκονται σ’ αυτήν την πολιτική,
όχι μόνο βρίσκονται μακριά από τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά συνήθως βάζουν πάγο στους κοινωνικούς αγώνες
όποτε ξεσπούν, προσπαθούν να εκτονώσουν την αγανάκτηση
των εκπαιδευτικών, διευκολύνουν με την πρακτική τους να
περάσει η ηττοπαθής αντίληψη ότι όλα όσα μας συμβαίνουν
είναι αναπόφευκτο κακό.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι συγκεκριμένες ηγεσίες ανέχτηκαν και στήριξαν όλες τις
αντιεκπαιδευτικές πολιτικές
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ
και της Ν.Δ. Άφησαν στο απυρόβλητο όλη τη μνημονιακή
πολιτική για την εκπαίδευση,
επέτρεψαν την απαξίωση του
δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού, εγκλώβισαν το κίνημα μην προχωρώντας στην
αναγκαία συγκέντρωση δυνάμεων στο δρόμο της σύγκρουσης,
έγιναν συνέταιροι του αυταρχισμού και της αλαζονείας της
εξουσίας, συνοδοιπόροι σήμερα του Υπουργείου στα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα για το «νέο σχολείο», την ανάγκη της
αξιολόγησης, την αντικατάσταση κάθε διεκδίκησης με το «ρεαλισμό» της συναίνεσης και της συνδιαλλαγής.
Κάθε γύρος διεκδικήσεων, κάθε σπίθα αντίστασης που ανάβει, κάνει όλο και πιο καθαρό πως αν η μαχόμενη εκπαίδευση
δεν πάρει την τύχη των αγώνων στα χέρια της, με αυτούς να
παραμένουν «στα πράγματα», (τους επαγγελματίες της συνδιαλλαγής, τους απολογητές της πολιτικής των μνημονίων, τους
εκφραστές της συναίνεσης και της υποταγής), ο κλάδος δεν
μπορεί να έχει νικηφόρο μέλλον!

Εμείς κάνουμε το βήμα:

EΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
του ριζοσπαστικού συνδικαλισμού
«Διαιρεμένοι πέφτουμε, μαζί αντέχουμε»
( Pink Floyd, Hey you)

Στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων που μάχονται
καθημερινά για να υπερασπίσουν το δημόσιο σχολείο και την
εργασιακή τους αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει ταλάντευση. Η πραγματικότητα στα συνδικάτα και η τύχη των συλλογικών μας
διεκδικήσεων, καθορίζεται αφ’ ενός από τη διαλυτική δράση
του υποταγμένου συνδικαλισμού που εφάπτεται στα κυβερνητικά σχέδια, αλλά και αφ’ ετέρου από τον κατακερματισμό, την
έλλειψη συνεννόησης και την περιχαράκωση των ριζοσπαστικών και αγωνιστικών δυνάμεων.
Από αυτούς τους ανθρώπους, πηγάζει η απαίτηση για τη
συγκρότηση του ενωτικού μετώπου της ανατροπής. Τους
συναδέλφους της τάξης και της πράξης, τον κόσμο του αγώνα,
όσους δε βολεύτηκαν με τα τόσα στεγανά, τους μηχανισμούς
και τις περιχαρακώσεις, όσους δεν βολεύτηκαν στην κομματική

ή παραταξιακή αυταρέσκεια και δεν αδιαφορούν για την εικόνα, τη δυναμική και τη νικηφόρα προοπτική του κινήματος.
Αυτός είναι ο κόσμος που σήμερα θα επιβάλει την αγωνιστική
ενότητα ακόμα και σε κείνους που κάνουν ότι δεν ακούν ή ότι
δεν βλέπουν την αναγκαιότητα.
Οι δυνάμεις που κάναμε το βήμα και ανταποκριθήκαμε
σε αυτήν την αδήριτη ανάγκη του ενωτικού μετώπου,
ριζοσπαστικές, αγωνιστικές, αριστερές δυνάμεις και
ανένταχτοι αγωνιστές με μαχητική παρουσία και δράση στο
εκπαιδευτικό κίνημα, χωρίς να απεμπολούμε την αυτονομία,
την αυτοτέλεια και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας και αφού
απευθυνθήκαμε σε όλες τις δυνάμεις του χώρου - χωρίς
αποκλεισμούς, συγκροτήσαμε την
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»,
ένα ψηφοδέλτιο συνεργασίας
κι ενότητας που διεκδικεί τη ΝΙΚΗ στις εκλογές
των Υ.Σ. (ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΠΕ) απέναντι
στους αιρετούς του κυβερνητικού συνδικαλισμού,
αλλά και την ανατροπή της ηγεμονίας τους
σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο
και τη δημόσια εκπαίδευση.

Όλοι μαζί, ενωμένοι,
να ξελασπώσουμε το μέλλον
Διεκδικούμε τη ΝΙΚΗ και τη ζωή!

Σήμερα λοιπόν, που ένας νέος κύκλος πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων είναι μπροστά μας, για την ανατροπή και
την υπεράσπιση της ζωής και του μέλλοντός μας, τη λύση την
κρατάμε στα χέρια μας όλοι εμείς. Τώρα μεγαλώνει η ανάγκη
για την αντεπίθεση και τη νίκη του λαού. Για μια νέα αντίσταση, ένα μεγάλο ενωτικό κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, με
στόχους και πρόγραμμα που θα απαντά στην καπιταλιστική
κρίση από την πλευρά των εργαζομένων. Ένα μέτωπο ικανό
να πετύχει μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές: Την
ανατροπή της Κυβέρνησης, την εκδίωξη της Τρόικα, την ακύρωση όλων των συνθηκών, των μνημονίων και των συμβάσεων που υπογράφτηκαν μαζί της, την ανατροπή των πολιτικών
της ΕΕ και της ΟΝΕ, τη διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση των τραπεζών, τη φορολόγηση του κεφαλαίου, την
απόδοση πόρων σε όλο το κοινωνικό πεδίο (μισθοί, συντάξεις,
υγεία, πρόνοια, ασφάλιση, δημόσια δωρεάν παιδεία, κοινωνικές υποδομές, το δικαίωμα στη σταθερή και μόνιμη δουλειά).
Για το δημόσιο σχολείο των όλων και των ίσων, της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής ελευθερίας, της αντιφασιστικής και αντιπολεμικής εκπαίδευσης, των σύγχρονων
μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών.
Ένα μέτωπο δικτυωμένο με τους Συλλόγους, τα σωματεία, τις
λαϊκές Συνελεύσεις των γειτονιών, τα δίκτυα αλληλεγγύης και
τα κινήματα αντίστασης και ανυπακοής, που θα κλιμακώνει την
πάλη με μαχητικούς απεργιακούς αγώνες διάρκειας, μέχρι την
ανατροπή και τη νίκη, για να πάρουμε πίσω όσα μας άρπαξαν
και να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν. Οι δυνάμεις που συγκροτούν την ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα συνεχίσουν να τείνουν χείρα συνεργασίας σε όλες τις ριζοσπαστικές
και αγωνιστικές δυνάμεις, ώστε σε όλες τις διαδικασίες του
εκπαιδευτικού κινήματος να κάνουμε κι άλλα σημαντικά ενωτικά βήματα για τη συγκρότηση του ΜΕΤΩΠΟΥ, του μόνου
δρόμου για να περάσουμε νικηφόρα τις «συμπληγάδες μέρες».

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Δεν έχουμε αυταπάτες για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Είναι αδιαφανή όργανα,
που τους ανατίθεται όλο και πιο απεχθής
ρόλος στο σχολείο της αξιολόγησης, της
άρσης του αμετάθετου, των αυθαίρετων
μετακινήσεων, της ομηρίας και της απόλυσης. Στο κίνημα θα δώσουμε όλες μας
τις δυνάμεις, στην τάξη, στους συλλόγους, στις γενικές συνελεύσεις και στους
δρόμους. Εκεί διαμορφώνεται η ταξική
συνείδηση των εργαζομένων, εκεί ανατρέπονται οι αντιλαϊκές πολιτικές.
Δεν αγνοούμε όμως την απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης, να αβαντάρει
τους γαλαζοπράσινους συνδικαλιστές στις
εκλογές της 5ης Νοέμβρη. Με προφανή
στόχο να κρατήσει όσες περισσότερες
θέσεις κυβερνητικών αιρετών μπορέσει,
ώστε τα Υ.Σ να στηρίξουν αποτελεσματικότερα το επόμενο διάστημα την πολιτική
των περικοπών, της αξιολόγησης, των
απολύσεων και της αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Γι’ αυτό, με τα ψηφοδέλτια συνεργασίας,
η Ενωτική Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία
διεκδικεί παντού στα Υ.Σ. (ΚΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΠΕ) της χώρας, την εκλογή
αιρετών για να χαλάσουν τα σχέδια του
κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά και να
σηματοδοτήσουν την ανατροπή της ηγεμονίας τους, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο
για τον κλάδο και τη δημόσια εκπαίδευση.
Αιρετών που δεσμεύονται:
 να φέρουν τη φωνή του κινήματος
στα άδυτα των συμβουλίων.
 να εναντιωθούν στο σχολείο της
αγοράς και του μνημονίου
 να σπάσουν τη γραμμή της συνδιαχείρισης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και να πορευτούν με τη γραμμή της υπεράσπισης των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων
 να σπάσουν την σιωπή και το άβατο, ενημερώνοντας κάθε σύλλογο και
κάθε συνάδελφο για τη λειτουργία
των συμβουλίων, να λογοδοτούν
στις συνελεύσεις, στους συλλόγους
και στον κλάδο για τη στάση τους
και να υλοποιούν τις συλλογικές
τους αποφάσεις
 να μπλοκάρουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο την υλοποίηση αντιδραστικών
μέτρων και να καταγγέλλουν κάθε
αυθαιρεσία, μεροληπτική στάση και
αδικία κατά συναδέλφων.
 να μπλοκάρουν κάθε διαδικασία
αξιολόγησης και να μη συμμετέχουν
σε αυτήν ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι.

Στις 5 Νοέμβρη
ανατρέπουμε το σκηνικό
του συμβιβασμού

σε ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΠΕ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

αντιμνημονιακά
αντικυβερνητικά
αντιφασιστικά

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ - ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ

το ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
του ριζοσπαστικού συνδικαλισμού

για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Διεκδικούμε την εκλογή αιρετών παντού

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΕΝΩΤΙΚΗ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε.
ΜΕτωπο
ΜΕ
τωπο Ταξικής Ανατροπής - Εργατική Αριστερά Εκπαιδευτικών
Ανεξάρτητες Κινήσεις - Ανένταχοι Εκπαιδευτικοί

Αυτόνομο
Ανεξάρτητο
Δίκτυο

Ανεξάρτητη
Ριζοσπαστική
Πρωτοβουλία

α
ανεξάρτητα
σχήματα
σ

