Δλεκέρωζε γηα ηε ζσλεδρίαζε ηοσ Γ.Σ.
ηες ΔΛΜΔ Μαγλεζίας 5/3/2018

Παιηός θαη λέος θσβερλεηηθός ζσλδηθαιηζκός ζηελ ΔΛΜΔ Μαγλεζίας σπολοκεύοσλ ηολ
αγώλα γηα κόληκοσς θαη καδηθούς δηορηζκούς ζηελ εθπαίδεσζε. Βάδοσλ πιάηε ζηης
θσβερλεηηθές ποιηηηθές. Αρλήζεθαλ ζσλέτηζε θαη θιηκάθωζε ηωλ θηλεηοποηήζεωλ!!
Χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ και μόνιμοι εκπαιδευτικοί ςε όλθ τθν Ελλάδα διεκδίκθςαν ςτισ 2 Μάρτθ
μόνιμο διοριςμό όλων των εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςτθν εκπαίδευςθ τα τελευταία χρόνια κακϊσ και
εξίςωςθ δικαιωμάτων μονίμων και αναπλθρωτϊν. Σα αιτιματα είναι αυτονόθτα και δίκαια. Δεν ζγιναν όμωσ
πράξθ!
Και δεν γίνονται πράξθ γιατί ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν ςυμπεριλαμβάνονται
τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν και τα μορφωτικά των μακθτϊν παρά μόνο οι ανάγκεσ των
επιχειρθματικϊν ομίλων που για τθν ικανοποίθςι τουσ εξοπλίηουν το νομικό οπλοςτάςιο τουσ με
απεργοκτόνουσ νόμουσ και εντείνουν τθν καταςτολι.
Καταςτολι που τθν γεφτθκαν τελευταία χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ ςυνάδελφοι μασ ζξω από το
υπουργείο Παιδείασ και λίγεσ μζρεσ πριν εργαηόμενοι και μζλθ λαϊκϊν επιτροπϊν που προάςπιηαν τθν λαϊκι
κατοικία από τουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ ζξω από ςυμβολαιογραφείο .
Σο αντεργατικό νομικό οπλοςτάςιο μαηί με τθν καταςτολι αποτελοφν τον ζναν πυλϊνα τθσ επιβολισ
των αντιλαϊκϊν πολιτικϊν τθσ ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ζχει ςαν ςυμπαραςτάτεσ τθ Ν.Δ και τα άλλα
κόμματα του ευρωμονόδρομου που μαηί ψθφίηουν τα μζτρα και ςτο μόνο που διαφωνοφν είναι ποιοσ από
αυτοφσ κα τα εφάρμοηε πιο αποτελεςματικά.
Ο άλλοσ πυλϊνασ είναι ο παλιόσ και ο νζοσ κυβερνθτικόσ-εργοδοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ που ςε κάκε
ευκαιρία ςτραγγαλίηει όποια προςπάκεια αντίδραςθσ. Και εμείσ ςτθ Μαγνθςία αυτό το ζργο το ηοφμε ζντονα
και ςυχνά. ε απόλυτθ ςφμπνοια οι δυνάμεισ του ΤΡΙΖΑ και τθσ Ν.Δ. ςτθν ΕΛΜΕ υπονομεφουν διαχρονικά
τουσ αγϊνεσ των εκπαιδευτικϊν με ποιο πρόςφατο παράδειγμα αυτό τθσ κινθτοποίθςθσ για μόνιμουσ
διοριςμοφσ που ενϊ δεν ζκαναν απολφτωσ τίποτα όλο το προθγοφμενο διάςτθμα για να κινθτοποιιςουν τον
κλάδο ςτο τζλοσ (ςυνεδρίαςθ Δ.. ςτισ 5 Μάρτθ) κατζλθξαν να μζμφονται και να λοιδοροφν τθ ςυμμετοχι
των αναπλθρωτϊν.
«Ειπϊθηκαν τόςα ψζματα που ντράπηκαν τα ίδια, μιασ και δεν ντράπηκαν τα ςτόματα που τα ζλεγαν»
Και δε δίςταςαν να χαρακτθρίςουν «ειςβολείσ» τουσ αναπλθρωτζσ ςτο υπουργείο Παιδείασ που
κακοδθγοφμενοι από το Π.Α.ΜΕ, ςφμφωνα με τα λεγόμενά τουσ, και εντόσ του προαυλίου του υπουργείου
απλά απωκικθκαν από τα ΜΑΣ που προςπάκθςαν να προςτατζψουν τισ εγκαταςτάςεισ του υπουργείου!
Δε δίςταςαν ακόμα να υποβακμίςουν τθ ςυμμετοχι των χιλιάδων αναπλθρωτϊν και μονίμων εκπαιδευτικϊν
ςτθν κινθτοποίθςθ εκτιμϊντασ τουσ ςε όχι πάνω από πεντακόςιουσ τουσ οποίουσ ςυνζδραμαν φοιτθτζσ του
ΚΚΕ και εργάτεσ του Π.Α.ΜΕ (άςχετοσ κόςμοσ με το κζμα δθλαδι)!
Ουςιαςτικά κατιγγελλαν τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν επζτρεψαν ςτθν αντιπροςωπία τθσ ΟΛΜΕΔΟΕ να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ ςυνάντθςθ με τον υφυπουργό και τον Γ.Γ. Παιδείασ ςτο όνομά τουσ και
εριμθν τουσ!
Χαρακτιριςαν τθν αγωνιςτικι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν ςαν ακτιβιςτικζσ ενζργειεσ του Π.Α.ΜΕ και του
ΚΚΕ που κινθτοποιοφν τον κλάδο για δικοφσ τουσ λόγουσ!

Ειρωνεφτθκαν και απαξίωςαν τθ ςυμμετοχι των αναπλθρωτϊν από τθ Θεςςαλία αλλά κουβζντα για το τι
κάνανε αυτοί προκειμζνου θ ςυμμζτοχθ να είναι το δυνατόν μεγαλφτερθ!
«..αυτοί που είναι εναντίον τησ πολιτικήσ, είναι υπζρ τησ πολιτικήσ που τουσ επιβάλλεται…»
«Ανζβθκαν ςτα κεραμίδια» όταν θ ΑΕ ζφερε για ςυηιτθςθ πρόταςθ για ςυνζχιςθ και κλιμάκωςθ των
κινθτοποιιςεων με πολιτικό ςκεφτικό και ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςθσ.
Αφοφ πρϊτα ζδωςαν παράςταςθ για τουσ λόγουσ που πρζπει ο ςυνδικαλιςμόσ να μθν μπερδεφεται με
τθν πολιτικι «όπωσ κάνει ςυςτθματικά το Π.Α.ΜΕ» και οι αναπλθρωτζσ να παραμείνουν ακομμάτιςτοι,
αποφάςιςαν πωσ δεν ςυντρζχει λόγοσ για νζεσ κινθτοποιιςεισ και ςτο κάτω-κάτω είναι ςε εκκρεμότθτα θ
ςυνάντθςθ ΟΛΜΕ-ΔΟΕ με τθν πολιτικι θγεςία και ανάλογα με τα αποτελζςματά τθσ οι ομοςπονδίεσ κα
αποφαςίςουν. Και βζβαια δεν είναι ςωςτό θ ΕΛΜΕ να πιζηει τθν ΟΛΜΕ για κινθτοποιιςεισ.
«..Τι ωφελεί, χωμζνοσ μζχρι το λαιμό ςτη λάςπη, να κρατάσ τα νφχια των χεριϊν ςου καθαρά;…»
Για να αποδείξουν πωσ θ αλικεια δεν είναι ακριβϊσ όπωσ τθν παρουςιάηει θ ΑΕ και το Π.Α.ΜΕ και
προφανϊσ επειδι κεϊρθςαν τθν απάντθςθ του υπουργείου πολφ επιεικι διάβαςαν τθν ανακοίνωςθ των
ΤΝΕΚ και κάποιου ςυλλόγου αναπλθρωτϊν που οι διαςπαςτικζσ απόψεισ των ςυντακτϊν τθσ είναι από
ότι φαίνεται θ δεφτερθ τουσ φφςθ.
Κάκε καλοπροαίρετοσ ςυνάδελφοσ ασ βγάλει τα ςυμπεράςματά του!
υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι.
Αφιςαμε τελευταίο μια άποψθ τθσ προθγοφμενθσ προζδρου τθσ ΕΛΜΕ (ΤΡΙΖΑ) που κατά τθ γνϊμθ
μασ είναι το «τρζιλερ» όςων ςτο προςεχζσ μζλλον κα δοφμε και κα ηιςουμε ςχετικά με τισ προςλιψεισ
εκπαιδευτικϊν.
«..πρζπει να γίνουν μόνιμοι διοριςμοί αλλά κατά τθ γνϊμθ μασ δεν κα πρζπει να είναι μαηικοί αλλά οι
απαραίτθτοι, όςοι χρειάηονται δθλαδι…» είπε!
Πράγματι, εδϊ και λίγο καιρό αρχίηουν κάποιοι, όλο και πιο ςυχνά, να διατυπϊνονται περίεργεσ
απόψεισ που περιορίηουν τισ προςλιψεισ ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ. Και ςε αυτζσ ακροίηεται και θ
παραπάνω τοποκζτθςθ του ςτελζχουσ του ΤΡΙΖΑ ςτθν ΕΛΜΕ Μαγνθςίασ. Και αυτό πρακτικά ςθμαίνει
νομιμοποίθςθ όλων των αντιδραςτικϊν πολιτικϊν που ζχουν περάςει μζχρι τϊρα ςτθν εκπαίδευςθ από
τισ κυβερνιςεισ ΤΡΙΖΑ,ΝΔ,ΠΑΟΚ. Αφξθςθ ωραρίου, ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ ςχολείων,
κατάργθςθ υπεφκυνων εργαςτθριϊν Φ.Ε. και Η/Τ, 28αρια τμιματα, θλεκτρονικζσ εγγραφζσ, καταργιςεισ
τομζων και ειδικοτιτων ςτα ΕΠΑΛ, τρίτεσ ανακζςεισ, μείωςθ ωρϊν διδαςκαλίασ, υπολειτουργία
ενιςχυτικισ και κατάργθςθ τθσ Π.Δ.. είναι μερικζσ από αυτζσ.
Επίςθσ ςθμαίνει ςυνζχιςθ τθσ ομθρίασ κακϊσ και μαηικζσ απολφςεισ των αναπλθρωτϊν! Αυτζσ τισ
πολιτικζσ υπθρετοφν από κοινοφ ο παλιόσ και ο νζοσ κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ.

Μαηικοί και μόνιμοι διοριςμοί ςτθν εκπαίδευςθ όλων όςων
εργάςτθκαν τα τελευταία χρόνια τϊρα!!!
Να μθ λείψει κανείσ από τισ κινθτοποιιςεισ ςτισ 16/3/2018
Βόλοσ 7 Μάρτθ 2018

