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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Διαδηλώνουμε στο Α
Α’’ ΠΥΣΠΕ
(Δώρου 9,Ομόνοια)

Συσπειρωνόμαστε και τους θυμίζουμε

τη δύναμή μας


Για το δικαίωμά μας
στην ελευθερία της σκέψης,
της διδασκαλίας, του αγώνα

στη δικαιοσύνη

Συναδέλφισσα,

συνάδελφε, είναι πια φανερό σε
όλους ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι.

Δηλώνουμε απερίφραστα προς το ΠΥΣΠΕ
ότι:
είμαστε εδώ ενωμένοι και αποφασισμένοι
να μη σιωπήσουμε και να μη σκύψουμε το
κεφάλι σε αυθαιρεσίες
κάθε απόπειρα παραβίασης των

εργασιακών μας δικαιωμάτων θα μας βρίσκει
απέναντι.
Με τη δράση μας υψώνουμε ασπίδα
ελπίδας στην τρομοκρατία της αναγκαστικής
αργίας, των καταγγελιών και των ΕΔΕ, της
αξιολόγησης. Αρνούμαστε να γίνουμε
υπάκουα πρόβατα.
Παλεύουμε για:
Προστασία και φροντίδα των

ασθενών
συναδέλφων και όχι απόλυση και αργία
Καμία μετακίνηση εκτός ΠΥΣΠΕ
Καμιά μετακίνηση από την οργανική θέση
Οργανική σε όλους τους εκπαιδευτικούς
Καμία σύμπτυξη τμήματος, κατάργηση

σχολείου, αύξηση των μαθητών ανά τμήμα.
Να χωριστούν άμεσα όσα τμήματα
ξεπερνούν τα 25 παιδιά
Ίσα δικαιώματα σε αναπληρωτές και

μόνιμους εκπαιδευτικούς. Δικαίωμα στη
σταθερή εργασία, στο ωράριο, στην άδεια.
Καμία απόλυση

Τρομοκρατία είναι η ΑΝΕΡΓΙΑ

Για ένα κομμάτι ψωμί,
δε φτάνει μόνο η δουλειά.
Για ένα κομμάτι ψωμί,
θα `χεις ξεχάσει πολλά.
Θα `χεις πληρώσει ακριβά.
Για ένα κομμάτι ψωμί,
πρέπει να δώσεις πολλά.

Δεν τους αρκεί η απόλυτη οικονομική βία που εξασκούν
στους εργαζόμενους και σε μας τους εκπαιδευτικούς…
Δεν τους αρκεί να μας εξαθλιώνουν οικονομικά με τη
σφαγή των μισθών, τα χαράτσια και τα δάνεια…
Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου,
δε φτάνει μόνο το κορμί σου.
Το πιο σπουδαίο είν’ η ψυχή σου

Θέλουν να φωλιάσει ο φόβος μέσα μας. Να ζούμε σε
καθεστώς μόνιμης ομηρίας, υπόδουλοι των εκβιασμών,
των απειλών και της αυθαιρεσίας. ΑΠΟΛΥΤΑ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΙΜΟΙ, πειθήνιοι και ήσυχοι.
Με:
Το νέο πειθαρχικό δίκαιο (4057/2012), τις διατάξεις του
μεσοπρόθεσμου (4093/2012) για την αργία και τη
διαθεσιμότητα, την εγκύκλιο Φ. 277 / 412 / 144706 /
Δ2 / 19-11-2012 του υπουργείου παιδείας, το Π.Δ. για
την αξιολόγηση… το κρεσέντο του αυταρχισμού δεν έχει
όριο. Διαμορφώνεται ένα μεσαιωνικό πλαίσιο
χειραγώγησης και πειθάρχησης.
Όλοι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε
κατηγορούμενοι, λόγω «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης
ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς, εντός ή εκτός
υπηρεσίας», να τεθούμε αυτόματα σε αργία χωρίς να
έχει αποφανθεί κανένα Πειθαρχικό αφού καταργείται
ακόμη και το τεκμήριο της αθωότητας!

Ένα ασφυκτικό – φασιστικό νομοθετικό πλαίσιο κοινοβουλευτικού
ολοκληρωτισμού εξαφανίζει και τα τελευταία υπολείμματα της «κουτσής»
δημοκρατίας.
Για ένα κομμάτι ψωμί,
θα `χεις ξεχάσει πολλά.
Για ένα κομμάτι ψωμί,
θα `χεις πληρώσει ακριβά.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του ενεργοποίησε την αυτοδίκαιη
αργία για δεκάδες εκπαιδευτικούς που εκκρεμούν υποθέσεις τους στα πειθαρχικά
συμβούλια! Το υπουργείο δεν περίμενε ούτε καν να τελεσιδικήσουν!

Στις 18/2 είσαι
εκεί, μαζί με τους
άλλους
συναδέλφους, μαζί
με το σωματείο
μας.
Γιατί με τη
συλλογικότητά μας,
την αλληλεγγύη
μας, τον αγώνα μας
για τα δικαιώματα
και τις ανάγκες μας
μπορούμε να
κερδίσουμε ζωή
αξιοβίωτη κι όχι την
κόλαση που μας
επιφυλάσσουν.
Γιατί η δύναμή μας
είναι να είμαστε
μαζί, να ξέρουμε
τον εχθρό, να
έχουμε στόχο, να
σχεδιάζουμε τη
δράση μας και να
μην αναθέτουμε
την τύχη μας σε
άλλους

Με τους παραπάνω νόμους και εγκυκλίους ο δημόσιος υπάλληλος και ο
εκπαιδευτικός που έχει δεχτεί μήνυση από υπόθεση τροχαίου μέχρι παράβαση
καθήκοντος, χωρίς καμία απολύτως δικαστική απόφαση, τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία
και μόνο όταν τελεσιδικήσει η υπόθεσή του στα δικαστήρια και αθωωθεί, θα
επιστρέψει στην υπηρεσία του!!! Καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, ότι με τον τρόπο
αυτό ο εκπαιδευτικός γίνεται όμηρος αυθαιρεσιών και εκβιασμών από τον
οποιοδήποτε!!!
Σ’ αυτό το περιβάλλον έρχεται να προστεθεί το Π.Δ. για την αξιολόγηση που
προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις απολύσεις, τη καθήλωση των μισθών αλλά και να μας
οδηγήσει στην υποταγή και τη συμμόρφωση από το φόβο της κακής βαθμολογίας από
τη διοικητική και εκπαιδευτική πυραμίδα.
Η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, με τον πιο άθλιο τρόπο επιδιώκει να περάσει
κλίμα τρομοκρατίας στο δημόσιο! Γίνεται φανερό ότι η εξουσία θέλει να
αισθανόμαστε μονίμως στην κόψη του ξυραφιού! Επιχειρούν να μας φιμώσουν και να
φέρουν τη βουβαμάρα, το φόβο, τον αλληλοσπαραγμό και τη βαρβαρότητα στα
σχολεία. Ελπίζουν ότι με τις συνθήκες ολοκληρωτισμού που επιβάλλουν, θα
μπορέσουν να περάσουν την πολιτική που λεηλατεί ανάγκες και δικαιώματα, τις ίδιες
τις ανθρώπινες ζωές. Δε θα τους αφήσουμε!


Με τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ
Θα σου κρεμάσουνε μια μπάλα
και θα τραβιέσαι μ’ αυτήν μέρα νύχτα.
Θα σε πετάνε από δω κι από κει
θα λαχανιάζει η ψυχή σου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι δεν έχει ούτε μια πίστωση για την υπόλοιπη
σχολική χρονιά για να καλύψει τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Δε μας λέει όμως,
με ποιον τρόπο θα καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται από ασθένειες και άδειες
τοκετών, μητρότητας κ.λπ. Μήπως θεωρεί ότι απαγορεύεται να ασθενήσει έστω και το
1% από τους 160.000 εκπαιδευτικούς; Μήπως σκοπεύει να απολύει ή να περικόβει το
μισθό στους ασθενείς όπως προσπαθεί να κάνει με τους αναπληρωτές συναδέλφους;
Μήπως σκοπεύει να προχωρήσει σε συμπτύξεις τμημάτων μέσα στη χρονιά και σε
καταργήσεις σχολείων; Την ίδια στιγμή, στο βαθμό που προχωρήσει η αύξηση του
ωραρίου που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας θα δημιουργηθεί ντόμινο
υπεραριθμιών στα σχολεία. Η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, μέσω των
περιφερειών και των διευθύνσεων, είναι να προχωρήσει σε αθρόες μετακινήσεις
εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ, άσχετα με την οργανική τους θέση. Γι’ αυτό άλλωστε,
στο μεσοπρόθεσμο 3 έδωσε το δικαίωμα στον υπουργό παιδείας να μας μετακινεί
εκτός ΠΥΣΠΕ χωρίς να υπολογίζεται η οργανική μας θέση. Δε θα το επιτρέψουμε!
Σπάμε το φόβο που καλλιεργούν μέσω της αναγκαστικής αργίας,
των πειθαρχικών συμβουλίων,
του εκβιασμού της αξιολόγησης, των υπεραριθμιών και των αυθαίρετων μετακινήσεων,
του αυταρχικού πλαισίου καταπάτησης δικαιωμάτων και κατακτήσεων

