ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(Α.Κί.ΔΑ.)

ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς
Διαπιστώνουμε και προχωρούμε
Ζούμε αυτές τις μέρες μια πρωτοφανή
επίθεση κατά των συνδικαλιστικών
κεκτημένων, με πρωταίτιους τα πολιτικά
κόμματα, τα οποία αρνήθηκαν, κατ’
επανάληψη,
εντός
της
Βουλής
να
αποφασίσουν οικονομικά μέτρα που ν’
αγγίζουν το κεφάλαιο και τον πλούτο.
Ως οντότητα συσπειρωμένη γύρω από την
Ανεξάρτητη Ιδεολογία θλιβόμαστε να
παρακολουθούμε την τεράστια απόσταση, η
οποία έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην ηθική
– πολιτική αντίληψη και τις πρακτικές των
κομμάτων.
Βρισκόμαστε σ’ ένα σημείο όπου ο Δημόσιος
Βίος και ο Πολιτικός Λόγος σκιάζεται από τις
επιτηδεύσεις της εξουσίας, το ίδιον όφελος,
το λαϊκισμό, την ψηφοθηρία.
Είναι εύλογο το ερώτημα για την ποιότητα
της δημόσιας ζωής, την ανάγκη του
παραδείγματος την υφή και τη σύνθεση των
ηγετών.
Στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πίστη και
πεποίθησή μας πως η ανεξάρτητη και
αδέσμευτη σκέψη που δεν υπαγορεύεται και
δε σταθμίζεται με το κομματικό πεδίο είναι
και η μόνη η οποία μπορεί να αναβαθμίζει το
αγαθό της Παιδείας και να προασπίζει
ελεύθερα τον εκπαιδευτικό μπροστά στους
κυκλώνες και τους τυφώνες του κομματικού
κυνισμού!
Η κοινωνία των πολιτών ζητά όπως η σκέψη
των ανθρώπων αδέσμευτη εργάζεται για το
καλό και φράσσει το δρόμο σ’ ό, τι μας
μειώνει ως πολίτες.
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και
Νηπιαγωγών πέτυχε μέσα από πολλές και
σοβαρές
αντιξοότητες
και
κυρίως
αντέχοντας στις συμβατότητες και στη
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σκληρότητα των παγιωμένων σχημάτων
παραμένει ένας ισχυρός χώρος ανεξάρτητης
σκέψης και μια σημαντική πλατφόρμα
εκπαιδευτικού προβληματισμού.
Στα
πλαίσια
αυτά
απευθυνόμαστε
ξεχωριστά σε κάθε συνάδελφο νηπιαγωγό
και δάσκαλο ζητώντας τη δική του παρουσία
και στήριξη στη μεγάλη οικογένεια της
Α.Κί.ΔΑ.

ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΖΑΡΑΚΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Α.Κί.∆Α.
Κυριακή, 19 ∆εκεµβρίου 2010,
15:00 – 20:00
(Μπροστά από το Ταµιευτήριο ∆ασκάλων,
Λεωφ. Μακαρίου, Λευκωσία.)
Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε
άπορες οικογένειες.
(Κατά την περσινή φιλανθρωπική αγορά βιβλίου
της Α.Κί.∆Α. υπήρξαν καθαρά έσοδα ύψους €750,
τα οποία δόθηκαν σε 3 άπορες οικογένειες.
Ευχαριστούµε, ξανά, µε την ευκαιρία, όλους τους
συναδέλφους που συνέβαλαν µε την εισφορά τους.)

Σας προσκαλούµε να συµβάλετε στο
σκοπό
της
όλης
προσπάθειας,
αγοράζοντας τα βιβλία, τα οποία
σκοπεύετε να δωρίσετε φέτος σε
αγαπηµένα σας πρόσωπα, από την
ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ της Α. Κί. ∆Α.
Η
ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ γίνεται
σε
συνεργασία µε το βιβλιοπωλείο ΠΑΡΓΑ.
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Θέσεις Α.Κί.ΔΑ. για την εξαγγελία
μέτρων οικονομικής εξυγίανσης
στοχοποίηση
των
δημοσίων
1) Η
υπαλλήλων
είναι
μια
σκοτεινή
μεθόδευση, που συγκεκριμένοι κύκλοι
έχουν από καιρό αρχίσει, στο όνομα της
οικονομικής
κρίσης,
ενώ
είναι
προφανές πως το καίριο μέλημα είναι η
φθορά των εργασιακών κεκτημένων
και
η
αποδυνάμωση
της
συνδικαλιστικής παρουσίας.
2) Πριν το σημερινό πακέτο μέτρων, έχει
προκληθεί ένα ναυάγιο σειράς μέτρων,
τα οποία αξίωναν από τον Πλούτο και
το Κεφάλαιο συνεισφορά και για το
οποίο ναυάγιο την καίρια ευθύνη έχει η
Βουλή και συγκεκριμένα Κόμματα.
3) Οι δημόσιοι υπάλληλοι, η πλέον
φορολογικά
ευσυνείδητη
ομάδα
εργαζομένων, θα υποστούν ένα
κολοσσιαίο βάρος με ληστρικές
παρεμβάσεις στο μισθολόγιο τους, την
ίδια ώρα που η επίσημη πολιτεία
επιτρέπει στους φοροκλέφτες χωρίς
ντροπή να αρθρώνουν λόγο και
αντίλογο για τη σωτηρία της
οικονομίας μας.
4) Αυτή είναι η ώρα του συνδικαλιστικού
κινήματος. Εάν τα συνδικάτα δεν
φράξουν τον δρόμο στην προέλαση της
επιτήδευσης και της αφαίμαξης των
εργαζομένων, οι επιθέσεις δεν θα
σταματήσουν ποτέ. Στόχος τους είναι η
εξάλειψη του συντεχνιακού ρόλου και η
κατάργηση του κοινωνικού διαλόγου.
5) Ορθώνοντας ανάστημα, το εκλογικό
κοινό και ο κόσμος των εργαζομένων
πρέπει στις επικείμενες Βουλευτικές ν’
απαντήσει τιμωρητικά σ’ εκείνους που
επωνύμως και εργολαβικά διασύρουν,
προσβάλλουν και αμαυρώνουν το
όνομα των δημοσίων υπαλλήλων.
από το
6) Ζητούμε εδώ και τώρα
Υπουργείο
Οικονομικών
να
κατονομάσει
ποιοι
και
ποιες

επιχειρήσεις χρωστούν στο κράτος 1
δισεκατομμύριο και εκατό εκατομμύρια
ευρώ ανείσπρακτους φόρους. Γιατί, για
μια τόσο σοβαρή παρανομία, τηρείται
σιγή;
7) Απαιτούμε άμεσα και αρμοδίως να μας
κοινοποιηθεί τι θα συνεισφέρουν οι
πραγματικά υψηλόμισθοι πέραν του
δημόσιου τομέα, τι θα πληρώσουν οι
Βουλευτές, τι θα πληρώσουν οι λήπτες
των τεσσάρων συντάξεων.
8) Έχει έρθει η ώρα ο εργαζόμενος κόσμος
να εκθέσει εκείνους, που ακουμπώντας
στα εκατομμύρια τους και ξυπνώντας
κάθε πρωί μέσα σε παλάτια,
απεργάζονται
τη
σωτηρία
της
οικονομίας του τόπου.

Πού έγκειται η ανηθικότητα;
 Θέτουν τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του
ιδιωτικού τοµέα εναντίον αυτών του
δηµόσιου ! ! !
 Θέτουν τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του
δηµόσιου τοµέα (Κλίµακες Α7 και κάτω)
εναντίον των άλλων του δηµόσιου τοµέα
(Κλίµακες Α8 και πάνω) ! ! !
 Για 50 χρόνια ΟΛΑ τα Κόµµατα
χρησιµοποίησαν τη ∆ηµόσια Υπηρεσία,
εκµεταλλευόµενα την ανάγκη των
ανθρώπων για εργασία, κάνοντας
ρουσφέτι και κτίζοντας πελατειακές
σχέσεις. Τώρα τους φταίνε ΟΛΟΙ οι
δηµόσιοι υπάλληλοι για τα κακώς κείµενα
στην οικονοµία.
 Ενώ ξέρουν ότι η αφαίµαξη του δηµόσιου
υπαλλήλου θα οδηγήσει στην περαιτέρω
ΑΝΕΡΓΙΑ και κατ’ επέκταση στη ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ στον ιδιωτικό τοµέα (αυτός
άλλωστε είναι ο απώτερος σκοπός), την
παρουσιάζουν ως δίκαιη κατανοµή ! ! !
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Ενοχλούν οι θέσεις της Α.Κί.ΔΑ.!
Μας πήραν στο κατόπι, λοιπόν, γιατί λέμε
στους συναδέλφους ότι οι θέσεις της
Α.Κί.ΔΑ. δικαιώθηκαν!
Ενοχλεί τις υπόλοιπες Κινήσεις όταν
υπενθυμίζουμε πως στις 9 Σεπτεμβρίου
2009 μείναμε ΜΟΝΟΙ μας μέσα στο Δ.Σ.
της ΠΟΕΔ να επιμένουμε σε συνέχιση του
αγώνα. Οι εξελίξεις, όμως, έδειξαν ότι τότε
θα είχαμε θετική έκβαση στα αιτήματα.
Ενοχλεί
κάποιες
Κινήσεις
όταν
επιμένουμε πως ορθά καθυστέρησε η
Επιμόρφωση για τα Α.Π. Η πορεία των
πραγμάτων, έδειξε ότι εκεί όπου
εισακούστηκαν οι υποδείξεις μας για
αλλαγές, η διαδικασία κυλά ομαλά. Εκεί
όπου δεν έγιναν οι ανάλογες διορθωτικές
κινήσεις, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
Και, δυστυχώς, τα προβλέψαμε.

Αιτήσεις για προαγωγές
Η ΕΕΥ (www.eey.gov.cy) προκήρυξε
θέσεις
προαγωγών
για
Βοηθούς
∆ιευθυντές και ∆ιευθυντές Σχολείων
∆ηµοτικής, Προδηµοτικής και ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης και Επιθεωρητές Γενικών
Μαθηµάτων. . Υποβολή αιτήσεων µέχρι
27 ∆εκεµβρίου 2010.
Αιτήσεις για Μετάθεση / Μη Μετάθεση
Η ΕΕΥ (www.eey.gov.cy) καλεί τους
µόνιµους και µόνιµους επί δοκιµασία
εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για
µετάθεση/ µη µετάθεση µέχρι τις 21
Ιανουαρίου 2011.
ΚΡΙΣΙΜΟ: Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται
στην υποβολή δικαιολογητικών που
αφορούν στην αλλαγή προσωπικών
στοιχείων, διεκδίκησης µονάδων και
θεµάτων υγείας.
Κοντά στο συνάδελφο

Ενοχλεί, ακόμη, η επιμονή της Α.Κί.ΔΑ.
στο σεβασμό της θεσμικής λειτουργίας της
ΠΟΕΔ, στο σεβασμό του Καταστατικού.

Τα στελέχη της Α.Κί.∆Α. είναι στη διάθεση
του/
της
κάθε
συναδέλφου
για
οποιαδήποτε
βοήθεια,
απορία,
διευκρίνιση.

∆ίµηνο ∆ράσης
Οκτώβρης – Νοέµβρης 2010.
Κακοπετριά,
Λευκωσία,
Παραλίµνι,
Λάρνακα, Λεµεσός, Πάφος. Σε όλη την
ελεύθερη Κύπρο.
Σεµινάρια Η/Υ, Ηµερίδες για το στόχο του
ενεργού πολίτη, Συναντήσεις µε τους
Νέους Εκπαιδευτικούς.
Πέραν των 800 συναδέλφων συµµετείχαν
σε αυτή τη διαδροµή ενηµέρωσης και
διαλόγου.
Τους ευχαριστούµε για τη συνοδοιπορία
και την ενίσχυση.
Το υλικό των εισηγητών θα βρίσκεται στην
ιστοσελίδα µας.
Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για το
δεύτερο τρίµηνο!

Και αντί να απαντήσουν με επιχειρήματα,
λασπολογούν
την
Α.Κί.ΔΑ
και
αποπειρώνται να ενσπείρουν εμπάθεια
εναντίον της από μερίδα συναδέλφων.
Το γνωρίζουμε! Το εμπεδώσαμε! Η Α.Κί.ΔΑ.
ενοχλεί,
γιατί
δρα,
πολιτεύεται,
συνδικαλίζεται και τοποθετείται με
κριτήρια, τα οποία είναι ξένα προς τις
κομματικές νοοτροπίες.
Τους διαβεβαιώνουμε, όμως, ότι θα
συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, να
υπηρετούμε την ΑΛΗΘΕΙΑ και τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, μακριά από μηδενισμούς,
αφορισμούς, μικρότητες και εξαρτήσεις
αλλά
με
κριτικό
πνεύμα,
αποφασιστικότητα
και
ελεύθερη
συνδικαλιστική σκέψη .
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Οικονομική Κρίση:
Στόχος οι Δημόσιοι Υπάλληλοι
Επικαλούνται την οικονομική κρίση για να
υλοποιήσουν σκοπούς δεκαετιών και να
καταφέρουν πλήγμα στο βιοτικό επίπεδο
των Δημόσιων Υπαλλήλων (ΔΥ).
Όλα τα κόμματα ωρύονται εναντίον
των ωφελημάτων των ΔΥ, ενώ
προστατεύουν την άκρατη κερδοσκοπία
του επιχειρηματικού κόσμου.
Ο Υπουργός Οικονομικών, και τα Κόμματα,
ως προμετωπίδα της δημοσιονομικής
εξυγίανσης έχουν τη μείωση του
βιοτικού επιπέδου του εργαζόμενου!
Απεργάζονται:
Μείωση μισθών. Ήδη οι ΔΥ αποδέχτηκαν
να ΜΗ ΛΑΒΟΥΝ Γενικές Αυξήσεις για την
τρέχουσα τριετία, που ισοδυναμεί με
μείωση των απολαβών τους ως την
αφυπηρέτησή τους μέχρι και 20%.
Μείωση συντάξεων μέχρι και 10%.
Παρόλο που οι ΔΥ αποδέχτηκαν αύξηση
των εισφορών τους στο ΤΚΑ από 1/1/
2010, τα Κόμματα στη Βουλή προχωρούν
στη μείωση των συντάξεων των
εκπαιδευτικών μέχρι και 10%.
Επιβολή επιπρόσθετου ΦΠΑ στα
τρόφιμα και στα φάρμακα 5%.
Επικαλούνται την ΕΕ, ενώ όλοι γνωρίζουν
ότι υπήρχε δυνατότητα παράτασης, μέχρι
να ξεπεραστεί η κρίση.
Εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα
τέκνου και φοιτητική χορηγία. Καθαρή
κλοπή των δύο αυτών ωφελημάτων που
δόθηκαν ως αντισταθμίσματα για ΟΛΟΥΣ
τους εργαζομένους με τη φορολογική
μεταρρύθμιση του 2000.
Μείωση των κλιμάκων εισδοχής μέχρι
και 10%. Θα πλήξει τους αδιόριστους
συναδέλφους. Δεν φτάνει η αυξανόμενη
χρόνο με το χρόνο ανεργία στο
διδασκαλικό κόσμο, που είναι χειρότερη
από
άλλους
τομείς,
λόγω
του

μονοδιάστατου χαρακτήρα του πτυχίου
των παιδαγωγικών, θα είναι και μειωμένος
ο μισθός.
Ψιθυρίζεται φορολόγηση / μείωση ΚΑΙ
του εφάπαξ. Μήπως θα το αφήσουν μετά
τις Βουλευτικές εκλογές;
Περαιτέρω κουτσούρεμα της ΑΤΑ.
Ρωτούμε: Πότε θα ληφθούν μέτρα για:
 την ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ,
 τη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ,
 τη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ,
 την ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,
 τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ,
 τη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 τον ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΦΟΡΟ;
Έχουμε την αίσθηση πως ΠΟΤΕ!!!, γιατί
δεν είναι δυνατό τα κόμματα να
φορολογήσουν τις εταιρείες τους ή τους
βουλευτές τους ή τους χορηγούς τους. Πιο
εύκολα ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το ΣΠΑΤΑΛΟ
ΚΡΑΤΟΣ και οι «προνομιούχοι μισθωτοί
του» και μένει στο απυρόβλητο το μεγάλο
κεφάλαιο, που με ευχαρίστηση βλέπει τη
συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης της
μεσαίας τάξης.

Κρίσιµες ώρες!
Σε αυτές τις κρίσιµες ώρες του
Συνδικαλισµού και του Εργαζόµενου,
καλούµαστε να δώσουµε όλοι ενεργά
το παρόν µας.
Είναι
αγώνας
υπεράσπισης
της
αξιοπρέπειας µας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης, του Κοινωνικού Κράτους!
Είναι η ώρα του διεκδικητικού
συνδικαλιστικού λόγου!
Είναι η ώρα του Ενεργού Πολίτη!
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