Μέρα τη μέρα γίνεται φανερό πως το μόνο αίτημα που είναι ρεαλιστικό, απαντάει στις ανάγκες
των σχολείων και των μαθητών και ενώνει όλους του αναπληρωτές είναι Μονιμοποίηση εδώ και τώρα
όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών συναδέλφων που εργάζονται τα τελευταία χρόνια στην
εκπαίδευση. Κανένας απολυμένος! Τουλάχιστον 30.000 άμεσοι μόνιμοι διορισμοί για να καλυφθούν οι
στοιχειώδεις ανάγκες των σχολείων.
Μέρα τη μέρα γίνεται συνείδηση σε κάθε συνάδελφο ότι, στο μέγεθος της επίθεσης της κυβέρνησης, που
οδηγεί συναδέλφους μας σε απόλυση, πρέπει να αντιστοιχίζεται και η απάντηση των εκπαιδευτικών των
ΕΛΜΕ και των Συλλόγων.
Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «πιο γρήγορη και από τη σκιά της»
πυροβολεί κατά των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μορφωτικών των μαθητών.
Ταγμένη στο να υπηρετεί τις πιο σκληρές αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις της Ε.Ε, του ΟΟΣΑ και του
ΣΕΒ «σφαγιάζει» τα όνειρα και τις ελπίδες χιλιάδων συμβασιούχων εκπαιδευτικών που στήριξαν εδώ και
χρόνια το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα από άκρη σε άκρη της χώρα.
Με «χειρουργικό» τρόπο οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες «μόνιμους» αναπληρωτές, απαξιώνει το βασικό
πτυχίο, οδηγεί σε αέναο κυνηγητό «προσόντων» τη νέα γενιά.
Και όλα αυτά σε σύμπνοια με τη Ν.Δ. και όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου αλλά και με τις πλάτες
του παλιού και του νέου κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού στην ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ που
αποδέχονται ουσιαστικά τα κριτήρια διορισμού του υπουργείου. Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο κ.
Γαβρόγλου στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της βουλής πως η ΟΛΜΕ του εισηγήθηκε κατώτερο
όριο αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους 84 μήνες και πως εκλιπαρούσαν τους πρώην υπουργούς Κουράκη
και Μπαλτά «…τουλάχιστον αναγνωρίστε όλη την προϋπηρεσία από το 2010 και μετά…»
Ανάλογη ήταν και η στάση της πλειοψηφίας της ΕΛΜΕ Μαγνησίας που στο Δ.Σ. στις 7/1/2019
πέρα από το ότι τοποθετήθηκαν υπέρ των κριτηρίων συμπλέοντας χωρίς περιστροφές με τις κυβερνητικές
πολιτικές, προχώρησαν και ένα βήμα παραπάνω (προφανώς από ένστικτο) χαρακτηρίζοντας
διευκολυντική την 3ωρη στάση της ΕΛΜΕ παρά τη σαφή κατεύθυνση της ομοσπονδίας για 24ωρη απεργία
στις 11/1 (3ωρη ΟΛΜΕ+3ωρη ΕΛΜΕ)
Η μετατροπή της εικοσιτετράωρης απεργίας σε διευκολυντική στάση εργασίας από την πλειοψηφία της
ΕΛΜΕ Μαγνησίας (ΣΥΡΙΖΑ και ΔΑΚΕ) είναι επίσημη και συνειδητή πράξη απεργοσπασίας. Η σημασία της
κήρυξης 24ωρης απεργίας, εκτός των άλλων, είναι να σταλεί το μήνυμα με το κλείσιμο των σχολείων, πως οι
εκπαιδευτικοί απορρίπτουν την πρόταση για τους διορισμούς της κυβέρνησης. Και όχι απλά να διευκολυνθούν όσοι
επιθυμούν να κατέβουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας όπως δήλωναν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Στο πλαίσιο αυτό δεν δέχθηκαν καν να συζητήσουν πρόταση της Α.Σ.Ε. για Γ.Σ. μέσα στην εβδομάδα, συνέντευξη
τύπου, έκδοση προπαγανδιστικού υλικού, παρέμβαση στα σχολεία, σύσκεψη με τους αναπληρωτές , με την Ένωση
Γονέων και τα μαθητικά συμβούλια.

Βέβαια ο ρόλος του παλιού και του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού είναι γνωστός και κανένας
εκπαιδευτικός δεν πέφτει από τα σύννεφα από τα καμώματά τους. Διαχρονικά λειτούργησαν σαν το
μακρύ χέρι των κυβερνήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης κυρίως μέσω της εξαπάτησης, φορώντας τη

μάσκα που κατά καιρούς τους βόλευε. Όπως του ανεξάρτητου, του αδέσμευτου, του ακομμάτιστου! Το
σίγουρο είναι όμως ένα. Πάντα λειτούργησαν σαν την πέμπτη φάλαγγα των πολιτικών των
αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων της Ε.Ε. του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ σε βάρος των εργασιακών
δικαιωμάτων των συναδέλφων και κυρίως σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Τίποτα καλό για τον κλάδο δεν πρέπει να περιμένουμε από τον παλιό ή τον νέο κυβερνητικό
συνδικαλισμό. Πρέπει να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα, να συσπειρωθούμε στο σωματείο, να
αλλάξουμε τους συσχετισμούς, να συμπορευτούμε με την Α.Σ.Ε. στο δύσκολο ομολογουμένως αλλά και
μοναδικό για τα λαϊκά συμφέροντα δρόμο του αγώνα.
Βόλος 10/1/2019

