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ΝΕΑ ΠΝΟΗ
E-mail: info@neapnoi.org / Internet : www.neapnoi.org / Τηλ.: 7000-6002

Φασιστικές νοοτρο ίες στο Υ ουργείο Παιδείας
1. Καταγγέλλουµε σε όλο τον εκ αιδευτικό κόσµο και σ’ όλο τον Κυ ριακό λαό γενικότερα τις νέες α αράδεκτες και καταδικαστέες µεθοδεύσεις του Υ ουργείου Παιδείας, οι ο οίες µας µεταφέρουν σε µαύρες θλιβερές ε οχές των Ναζί, του Στάλιν
και της Ελληνικής χούντας.
2. Συγκεκριµένα σε α όρρητο έγγραφο του Υ ουργείου Παιδείας το ο οίο κατέχουµε,
δίνεται εντολή στους ε ιθεωρητές να καταγράψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τους καθηγητές του κλάδου τους µέχρι και τα οικογενειακά τους ροβλήµατα. Στο εν λόγω
α όρρητο έγγραφο οι ε ιθεωρητές σε ρόλο ψυχολόγου, ψυχίατρου, κοινωνιολόγου,
κλινικού αθολόγου και … καλούνται εντός ενός µηνός να κάνουν έρευνα ροσωικότητας και να φακελώσουν ηλεκτρονικά όλους τους καθηγητές.
3. ∆ηλαδή καλούνται να ε ιτελέσουν έργο το ο οίο ούτε µια ολυ ληθής και καταρτισµένη ε ιστηµονική οµάδα δε θα µ ορούσε να ε ιτελέσει κάτω α ό αυτούς τους ααράδεκτους όρους εντολής.
4. Στην όλη διαδικασία και µεθοδολογία ε ιστρατεύεται δίκτυο εγκάθετων και χαφιέδων κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωση των ταγµατασφαλιτών της ναζιστικής κατοχής
και των θυρωρών κατά τη µαύρη ε ταετία. Όλοι αυτοί οι ναζιστικής ροέλευσης
ψυχολογικοί ειραµατισµοί έχουν µεταξύ άλλων, σκο ό να δακτυλοδείξουν, να
στιγµατίσουν, να υ οτάξουν και να εκθέσουν ελεύθερες φωνές και α όψεις.
5. Πρέ ει να σηµειώσουµε ότι αυτή η διαδικασία είναι αράνοµη και ρέ ει να ε έµβει ο Γενικός Εισαγγελέας, να ενηµερωθεί η Ε ιτρο ή Παιδείας της Βουλής, η Ε ίτρο ος ∆ιοίκησης, η Ε ίτρο ος ροσω ικών δεδοµένων ακόµη και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
6. Η ΟΕΛΜΕΚ

ρέ ει να αντιδράσει άµεσα και α οφασιστικά ζητώντας:

• Να της αραδοθεί το έγγραφο συµ ληρωµένο για ν’ α ολαύσουµε όλοι το θεάρεστο έργο του ηλεκτρονικού φακελώµατος ου έχουν ε ινοήσει, τώρα ου
έχουν ανοίξει οι χάρτινοι φάκελοι τους
• Να καλέσει το Υ ουργείο Παιδείας να α ολογηθεί δηµόσια γι’ αυτή την κατάντια.
• Να διεκδικήσει το δικαίωµα ρόσβασης σε όλες τις ύ ο τες διαδικασίες.

ΟΧΙ στην παθητική αποδοχή. Συνέχιση του αγώνας για
ΡΗΞΗ και ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Μάιος 2010

Η ΟΕΛΜΕΚ καλείται να
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ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκ αίδευση

άρει θέση στα αντεργατικά µέτρα Σταυράκη

Η ΟΕΛΜΕΚ α αιτείται να άρει θέση στις αντεργατικές εισηγήσεις Σταυράκη, οι ο οίες σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύ ο έχουν γίνει α οδεκτά ρος συζήτηση α ό την
ηγεσία της ΠΑΣΥ∆Υ. Ως ΝΕΑ ΠΝΟΗ είχαµε ζητήσει εδώ και µήνες, µε ε ιστολή µας
στην ρόεδρο της οργάνωσης, να το οθετηθεί και να άρει σαφή θέση για το κυβερνητικό ακέτο µέτρων και εισηγήσεων.
Αυτή τη στιγµή αντιµετω ίζουµε τον κίνδυνο να µας ε ιβληθούν µονοµερώς τα εν λόγω µέτρα, λόγω της αδρανούς και αθητικής στάσης της οργάνωσής µας και της διαχρονικής αδυναµίας της να χειριστεί σοβαρά συνδικαλιστικά θέµατα. Πρόσφατα θέµατα ό ως η εκλογή του Τουρκοκύ ριου αντι ροσώ ου ως εκ ροσώ ου στην ETUCE, της
αδια ραγµάτευτης αύξησης της εισφοράς µας στο ΤΚΑ χωρίς τη διαφορο οίηση του
συνταξιοδοτικού καθεστώτος µας κάνουν ραγµατικά να ανησυχούµε.
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µόνο το µέτρο της α οκο ής των δύο
σεων σηµαίνει ότι το εφά αξ θα είναι µειωµένο κατά :

•

28 φορές X ακαθάριστο οσό των δύο ροσαυξήσεων,

•

η σύνταξή µας θα είναι µειωµένη κατά το ακαθάριστο οσό της µιας

ροσαυξή-

ροσαύξησης

και αυτό µόνο µε σηµερινή χρηµατική αξία χωρίς να λαµβάνεται υ όψη η χρηµατική
αξία κατά το χρόνο της αφυ ηρέτησης, ου συµ εριλαµβάνει ΑΤΑ, αυξήσεις κ.ά.

Κλίµακα
Α8-10
Α1Ι
A12-A13

Προσαύξηση Αποκοπή εφάπαξ Αποκοπή σύνταξης
90
5040
90
120
6720
120
160
8960
160

• ΟΧΙ στα αντεργατικά µέτρα της Κυβέρνησης
• ΟΧΙ στο κουτσούρεµα της ΑΤΑ, της σύνταξης και του εφάπαξ
Θέλουµε ΟΕΛΜΕΚ δυνατή διεκδικητική και όχι
θεατή-ουραγό της ΠΑΣΥΔΥ
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