Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018!
Καλωσορίζουμε τους συναδέλφους αναπληρωτές που ήρθαν στα σχολειά μας και τους καλούμε στη Γ.Σ. και στον Σύλλογο!

Η οργάνωση και η συλλογική πάλη μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει επιδοθεί σε ψέματα και απάτες ότι «βγήκαμε από τα μνημόνια και επιστρέψαμε
στην κανονικότητα». Μαζί με τη ΝΔ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα με τις ψεύτικες αντιπαραθέσεις τους στήνουν νέες
παγίδες εγκλωβισμού και εξαπάτησης των εργαζομένων. Όλοι μαζί με τις πολιτικές τους μας τσάκισαν τους μισθούς, μας
κρατούν μέχρι τα 67 χρόνια στην τάξη, πετσοκόβουν τις συντάξεις, γεμίζουν ανασφάλεια τους νεότερους συναδέλφους,
πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας.
Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, έχουν την ίδια στρατηγική. Στοχεύουν σε
περισσότερα κέρδη και ζεστό χρήμα για τους μεγαλοεργοδότες και ψίχουλα για τους εργαζόμενους και τα νέα παιδιά. Κανείς
τους δεν λέει κουβέντα για τις απώλειες σε μισθούς και συντάξεις. Συμφωνούν και οι δυο και εφαρμόζουν “μέχρι κεραίας”
τους 700 μνημονιακούς νόμους, τα χαράτσια, τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060.

Στην εκπαίδευση:
Η δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε στο σχολείο από την αρχή της χρονιάς παραμένει και εντείνεται. Οι περικοπές
ωρών, το χτύπημα του ολοήμερου, το κλείσιμο των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ, οι ανατροπές στις εργασιακές μας
σχέσεις. Οι σχεδόν μηδενικές μεταθέσεις, η συμπλήρωση ωραρίου σε 4-5 σχολεία, η παράλληλη σε 4-5 μαθητές! Είναι μόνο
μερικά παραδείγματα.
Η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία με τη Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, όταν, ενώ όλοι οι μεγάλοι δήμοι
της χώρας και το 75% των προνηπίων είναι έξω από τα Δημόσια Νηπιαγωγεία, δε διαθέτει χρηματοδότηση και δεν κάνει
διορισμούς για την εφαρμογή της!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χτίζει ένα σχολείο που στερεί όλο και περισσότερο το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση,
τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το “Νέο Λύκειο” - εξεταστικό κέντρο που ετοιμάζεται να νομοθετήσει
θα ορθώσει νέα ταξικά τείχη για τα παιδιά των εργατικών οικογενειών,
Επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση του σχολείου, δηλαδή αυτό που οι προηγούμενοι
(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) δεν κατάφεραν να περάσουν!
Κρατά 25 χιλιάδες συναδέλφους αναπληρωτές σε προεκλογική ομηρία, ελαστικά απασχολούμενους, με
τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα προχωρά σε νέο σύστημα διορισμών, που ανοίγει τη λογική των κριτηρίων
και της πολυδιάσπασης, για να πετάξει έξω δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υλοποιεί καθημερινά τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια,
που γεννούν πολέμους και προσφυγιά, μετατρέπει τη χώρα μας σε μια απέραντη Νατοϊκή βάση. Κάνει τη χώρα μας στόχο!
Εισπράττει για τα παραπάνω τα συγχαρητήρια από τους εταίρους της, τους αξιωματούχους της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, τους
δολοφόνους του ΝΑΤΟ. Αποτελεί αίσχος, την ώρα που δίνουν κάθε χρόνο πάνω από 4δις €, μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού, για ΝΑΤΟικές δαπάνες, να μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών!
Ο αγώνας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για το δικαίωμα στη δουλειά, τη μόρφωση των
παιδιών, για να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να υπάρξουν συνολικότερες αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, απαιτεί
σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, με τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κόμματα που τους στηρίζουν.

Απαιτεί σωματεία που:
•

Θα είναι κοντά στον κάθε συνάδελφο, θα είναι μπροστά στον αγώνα για όλα τα προβλήματα μικρά και μεγάλα. Ένα
σωματείο πραγματικό σπίτι όλων των συναδέλφων!

Θα αντιπαλεύει τα παραμύθια της κυβέρνησης περί “δίκαιης ανάπτυξης” και ταυτόχρονα θα διεκδικεί έναν άλλο
δρόμο ανάπτυξης σε όφελος του λαού!
• Θα στέκεται απέναντι στην κυρίαρχη στρατηγική Ε.Ε. και ΟΟΣΑ για το σχολείο, την προώθηση των περικοπών και την
«εξοικονόμηση» δαπανών, τις αντιδραστικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου!
• Θα παλεύει απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση και δε θα γίνεται ουρά τους. Θέλουμε συνδικάτα ταξικά και όχι
κυβερνητικά!
• Θα συντονίζεται και θα αναπτύσσει κοινή δράση με τα εργατικά συνδικάτα, τις ενώσεις γονέων, γιατί το ζήτημα της
παιδείας είναι ζήτημα όλου του λαού και όχι μόνο των εκπαιδευτικών!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ, ΠΑΛΕΨΕ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ!
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ:
•

1.

Μπήκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα διεκδικώντας τη μονιμοποίηση 25.000 συμβασιούχων εκπαιδευτικών! Εξίσωση
δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών! Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το επιστημονικό του αντικείμενο! Καθολική
Εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής πανελλαδικά και στους Δήμους της περιοχής μας! Ενιαίο δωδεκάχρονο
σχολείο! Ανέπτυξε πρωτοβουλίες, ήταν μπροστάρης σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις!
2. Διεκδίκησε την κάλυψη των κενών, τη διαφάνεια στις τοποθετήσεις και τη λύση καθημερινών προβλημάτων των σχολείων.
3. Έχει ήδη πάρει απόφαση για Απεργία-Αποχή από την αντιδραστική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση, όταν η κυβέρνηση
επιχειρήσει να εφαρμόσει στα σχολεία τον ήδη ψηφισμένο νόμο (ν. 4547/2018).
4. Συμπορεύτηκε έμπρακτα με τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στήριξε τους αγώνες τους.
5. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε κάθε διωκόμενο, σε λαϊκές οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους (παραστάσεις
Συλλόγου στα ειρηνοδικεία κατά των πλειστηριασμών), σε ανθρώπους που επλήγησαν από καταστροφές (Μάνδρα, Μάτι).
6. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει τον αγώνα για καλύτερη και ασφαλέστερη κτηριακή υποδομή των σχολείων, αύξηση της
χρηματοδότησης για τη συντήρησή τους και κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Δώσαμε και πετύχαμε μαζί με το γονεϊκό
κίνημα να δρομολογηθεί η κατασκευή νέου διδακτηρίου για το 4ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βύρωνα. Παλεύουμε για τη
στέγαση των σχολείων ΕΛΕΠΑΠ. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για σύγχρονη κτηριακή υποδομών των σχολείων μας.
Διεκδικούμε ανάλογη υποδομή για την άμεση εφαρμογή της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής!
7. Αγωνίστηκε ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στήριξε την ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο
σχολείο! Συμμετείχε σε δράσεις της ΕΕΔΥΕ (Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης) αλλά και σε
αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις, καλώντας του εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν μαθητές και γονείς σε θέματα
αλληλεγγύης, άρσης ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων.
8. Οργάνωσε εκδήλωση-συναυλία για την 9η Μάη Μέρα Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, για να αναδείξει την ιστορική
αλήθεια και το μεγαλειώδη αγώνα των λαών, με μπροστάρη τη Σοβιετική Ένωση, ενάντια στον φασισμό και τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
9. Οργάνωσε (και θα οργανώσει) πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις προσπαθώντας να βελτιώσει τους δεσμούς των
μελών του και να ενισχύσει τη συσπείρωσή τους στο Σύλλογο (θέατρα, παιδικές παραστάσεις…).
10. Στάθηκε δίπλα σε κάθε σχολείο και συνάδελφο που αντιμετώπισαν προβλήματα.
11. Είναι έτοιμος να δώσει ακόμα μεγαλύτερους αγώνες για βελτίωση των όρων ζωής-εκπαίδευσης μαθητών-εκπαιδευτικών.

Αντίθετα:
Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός (ΔΑΚΕ–ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ και ΕΚΕ (ΕΡΑ/ΑΕΕΚΕ)) δεν μπορεί και δε θέλει να οργανώσει την
πάλη σε κατεύθυνση ρήξης με την αντιλαϊκή πολιτική. Καλλιεργεί τον εφησυχασμό και την απογοήτευση στον Κλάδο. Στηρίζει
τη βασική γραμμή της κυβερνητικής πολιτικής και της ΝΔ πως δήθεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη σε συνθήκες βαθιάς
εκμετάλλευσης. Αποδείχθηκαν τα καλύτερα στηρίγματα της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Όμοια δεν μπορούν να πείσουν κανέναν οι αντιπολιτευτικές κορώνες των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ. Προσπαθούν να
καλύψουν τις ευθύνες τους, τις αυταπάτες που καλλιέργησαν για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που δήθεν θα ήταν «ευάλωτη στις
πιέσεις του κινήματος», για την «πρώτη φορά Αριστερά». Η χρεοκοπημένη λογική της «ουράς του κυβερνητικού
συνδικαλισμού» οδηγεί αυτές τις ηγεσίες από τη μια να κρατάνε τα εξαπτέρυγα της ΑΔΕΔΥ, να ταυτίζονται σε πολλές
περιπτώσεις με τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού και από την άλλη μονότονα στα πρωτοβάθμια σωματεία
όπως και στο δικό μας να πολεμάνε κινητοποιήσεις που αποφασίζουν δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, Ομοσπονδίες και
Εργατικά Κέντρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, καλύτερες μέρες θα έρθουν μόνο μέσα από τη δική μας δράση και συμμετοχή στους αγώνες,
με συσπείρωση στον ΣΥΛΛΟΓΟ μας, σε κοινή δράση και συμμαχία με τους άλλους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018, 8.30 π.μ. – 13.00 (Δαμάρεως 65, Παγκράτι).
Νοέμβρης 2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»
για ΠΛΑΣΙΟ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Βρισκόμαστε λίγο πριν τη μέση της σχολικής χρονιάς και την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, που
προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα, ως αποτέλεσμα των αντιλαϊκών μέτρων, 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, στο
3,6% του ΑΕΠ. Στον ίδιο προϋπολογισμό προβλέπονται για ακόμα μια φορά προνόμια και δώρα για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, όπως η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο
25%, η μείωση φορολογίας και επί των διανεμόμενων κερδών, στο 10% από 15%, και φυσικά δεκάδες δις ζεστό
χρήμα για το μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και τα 140 εκ. € που είχαν προβλεφθεί στο αρχικό σχέδιο για την ενίσχυση
των υποδομών της Προσχολικής Αγωγής (κτήρια για Νηπιαγωγεία) καρατομούνται.
Αυτή η «δίκαιη» για την οικονομική ολιγαρχία ανάπτυξη, σημαίνει τη συνέχεια των 700 µνηµονιακών νόµων σε
βάρος των εργαζομένων, των χαρατσιών, των ματωμένων πλεονασμάτων έως το 2060.
•

Ξεκίνησε το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ, που έλεγαν πως θα καταργούσαν.

•

Έρχεται η ήδη ψηφισμένη μείωση του αφορολόγητου, που ουσιαστικά φτάνει και μέχρι τη μείωση των
2/3 ενός μισθού τον χρόνο!!

•

Παραμένει ο νόμος λαιμητόμος του Κατρούγκαλου, που μετατρέπει τη σύνταξη σε επίδομα γήρατος
μετά τα 67! Οι 13 μνημονιακές μειώσεις στις συντάξεις ισχύουν στο 100% για παλιούς και νέους
συνταξιούχους. Το ΕΦΑΠΑΞ για χιλιάδες συναδέλφους έχει κάνει ήδη φτερά.

•

Παραμένουν οι παγωμένοι μισθοί, την ίδια ώρα που το κόστος ζωής είναι δυσβάσταχτο!
Η “επόμενη μέρα” βρίσκει το διαρκές Μνημόνιο και για την Παιδεία σε ισχύ:

•

Είναι εδώ οι απολύσεις χιλιάδων αναπληρωτών, τα τσακισµένα εργασιακά δικαιώµατα των
συµβασιούχων, το τεράστιο κόστος διαβίωσης. Η κυβερνητική απάτη και διασπαστική τακτική για τα
κριτήρια των 4500 διορισµών, που είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών και αφήνουν την τεράστια
πλειοψηφία των αναπληρωτών στην αδιοριστία και στο αδιέξοδο.

•

Είναι εδώ η δύσκολη καθηµερινότητα που ζούµε στο σχολείο από την αρχή της χρονιάς. Οι περικοπές
ωρών, το κλείσιµο των ολιγοµελών τµηµάτων στα ΕΠΑΛ, οι ανατροπές στις εργασιακές µας σχέσεις. Οι
σχεδόν µηδενικές µεταθέσεις, η συµπλήρωση ωραρίου σε 4-5 σχολεία, η παράλληλη σε 4-5 µαθητές!

•

Η υποχρηματοδότηση των σχολείων και τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές.

•

Όλοι νόμοι και οι διατάξεις που ψηφίστηκαν με στόχο τις περικοπές αναγκών σε προσωπικό (ωρολόγια
προγράμματα σε Γυμνάσια, ολομελή σε ΕΠΑΛ κ.ά.).

•

Είναι εδώ ο νόμος 4547 για τις “δομές υποστήριξης”, που δίνει ισχυρό πλήγμα στην Ειδική Αγωγή και
ανοίγει τον δρόμο στα διάφορα ιδιωτικά κέντρα.

•

Το νέο Λύκειο που ανακοινώθηκε και είναι εξεταστικό κέντρο αποστεωμένο από τη γενική παιδεία.

•

Είναι εδώ το σχολείο που στερεί όλο και περισσότερο το δικαίωµα των µαθητών στη µόρφωση, τον
ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, που ορθώνει νέα ταξικά τείχη για τα παιδιά των
εργατικών οικογενειών, που διαχωρίζει και ξεσκαρτάρει νέους ανθρώπους. Νέα εμπόδια ορθώνονται και
στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Τα ψίχουλα που τάζει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση ελέω προεκλογικής περιόδου, δεν αλλάζουν
τη ζωή της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, που στενάζει από το διαρκές χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα και τους
φόρους.

Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση δε λένε κουβέντα για τις τεράστιες απώλειες σε μισθούς και
συντάξεις, στηρίζουν πλήρως μια πολιτική που δεν έχει δημοσιονομικό χώρο για 25.000 μαζικούς μόνιμους
διορισμούς εδώ και τώρα, για τη γενναία χρηματοδότηση των σχολείων, αλλά στηρίζει με κάθε μέσο την
μεγαλοεργοδοσία για να θησαυρίζει τα κέρδη της και δίνει κάθε χρόνο 4 δις € για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς.
Παρά τις κοκορομαχίες τους δε χρειάζεται να ψάξει πολύ για να βρει κανείς τα κοινά σημεία στο νέο Λύκειο
Αρβανιτόπουλου και Γαβρόγλου, στη στρατηγική του αυτόνομου σχολείου και της αξιολόγησης (βλέπε νέες
δομές και ΠΕΚΕΣ).
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση τσακίζει εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, αποδεικνύεται ο καλύτερος
“ντίλερ” των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., που έχουν βάλει φαρδιά-πλατιά τη σφραγίδα τους σε γκρίζες ζώνες, σε
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Ουσιαστικά από κοινού με τη ΝΔ στηρίζουν τη στρατηγική της
“Ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης” στα Βαλκάνια, ειδικά με τη συμφωνία για την ΠΓΔΜ.
Η πολιτική αυτή των ανταγωνισμών, των επεμβάσεων και των πολέμων πάντοτε χρησιμοποιεί το δηλητήριο του
μίσους και της διχόνοιας ανάμεσα στους λαούς, σπέρνοντας στη νέα γενιά, στους μαθητές μας τις ιδέες του
εθνικισμού και του φασισμού. Έξω το ΝΑΤΟ από τα Βαλκάνια! Έξω ο φασισμός από τα σχολεία μας!
Συνάδελφοι, μπροστά να βάλουμε τις ανάγκες μας!
• Σύγχρονες υποδομές σε όλα τα σχολεία! Άμεσα μέτρα αντιπυρικής – αντιπλημμυρικής - αντισεισμικής
θωράκισης!
• Γενναία χρηματοδότηση όλων των σχολικών επιτροπών!
• Τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών! 25 χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί για την
κάλυψη των άμεσων αναγκών των σχολείων! Εξίσωση των δικαιωμάτων τους με των μονίμων!
• Αυξήσεις στους μισθούς! Επαναφορά 13ου–14ου μισθού και των αναδρομικών τώρα! Κατάργηση όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων!
• Ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας!
• Πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Ενάντια σε ΝΑΤΟ – ΗΠΑ – Ε.Ε.
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες. Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο για επεμβάσεις.
Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες
ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες.
Οργανώνουμε την πάλη μας!
1. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για το σχέδιο απολύσεων που θα φέρει η κυβέρνηση. Απαντάμε
με 24ωρη απεργία.
-Κάνουμε συσκέψεις αναπληρωτών κι οργανώνουμε πολύμορφές δράσεις.
-Συμμετέχουμε στην καμπάνια και στη δράση της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών για τους
μαζικούς και μόνιμους διορισμούς και την εξίσωση των δικαιωμάτων τους με των μονίμων.
Όλοι τη Δευτέρα 10 Δεκέμβρη στο Συλλαλητήριο για του μόνιμους διορισμούς στην Αθήνα (6
μ.μ. Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή).
2. Οργανώνουμε με βάση την απόφαση του Συλλόγου μας και άλλων Σωματείων και Συλλόγων
Διδασκόντων τον αγώνα για την ΑΠΟΧΗ των συναδέλφων από κάθε μορφή αξιολόγησης.
Καλούμε τις Ομοσπονδίες να πάρουν επιτέλους αποφάσεις αποχής.
3. Στηρίζουμε τον αγώνα εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών στα μουσικά και καλλιτεχνικά
σχολεία για την απόσυρση του άρθρου 40.
4. Οι εκπαιδευτικοί έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε στους μαθητές μας για τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, για τον ρόλο του ΝΑΤΟ, για την αληθινή ιστορία που κρύβουν τα σχολικά βιβλία. Να
αποκαλύψουμε στα μάτια των μαθητών μας τον πραγματικό ρόλο των φασιστικών κι
εθνικιστικών οργανώσεων.
5. Πραγματοποιούμε συσκέψεις με τις Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων για τις υποδομές, την
Προσχολική Αγωγή, το νέο Λύκειο.
6. Παρεμβαίνουμε ώστε να προχωρήσει άμεσα η μελέτη και η κατασκευή του νέου διδακτηρίου
για τα 4ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, πάντα σε συνεργασία με γονεϊκό κίνημα.
7. Κάνουμε Παράσταση στο Υπ. Παιδείας και στους Δήμους διεκδικώντας λύσεις για τα κτηριακά
και άλλα προβλήματα των ειδικών σχολείων της περιοχής (ΕΛΕΠΑΠ, Ειδ. Βύρωνα, Ρ. Ιμβριώτη).
8. Παρεμβαίνουμε στους Δήμους περιοχής μας, ώστε να δώσουν πρόταση και να διεκδικήσουνεξασφαλίσουν υποδομή για να εφαρμοστεί άμεσα η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή.
9. Να ξεκινήσει και να διοργανώσει ο Σύλλογος ιστορικούς περιπάτους σε χώρους της Αττικής και
φυσικά τις πολιτιστικές δράσεις που κάνει κάθε χρόνο (θέατρα, παιδικές παραστάσεις…).
Νοέμβριος 2018

