ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 17 ΓΕΝΑΡΗ
Παναττική Γραμματεία
Η Παναττική Γραμματεία του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί όλες τις επιτροπές του ΠΑΜΕ, τους
συλλόγους και τις ΕΛΜΕ που υιοθέτησαν το πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ για την απεργία να μπουν
μπροστά, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές, γειτονιά τη γειτονιά, σχολείο το σχολείο να
πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα τις μέρες που μένουν, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία της
απεργίας. Καλούμε τους συναδέλφους παρά τις δυσκολίες να απεργήσουν και να συμβάλουν
στη μαζικότητα της απεργιακής συγκέντρωσης την Τρίτη 17/1 στην Ομόνοια στις 11.00 π.μ.
Την ώρα που οι πλουτοκράτες και όλο το υπηρετικό τους προσωπικό συγκροτούνται σε ενιαίο
μέτωπο ενάντια στους εργάτες, είναι κομβικό ζήτημα η σφυρηλάτηση της ταξικής ενότητας όλων
των εργαζομένων - ανεξαρτήτως κλάδου, εργασιακών σχέσεων, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Ενότητα ενάντια στους εκμεταλλευτές, ενάντια στην πολιτική που μας εξαθλιώνει και
ληστεύει τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν καρπώνονται. Ενότητα για να
προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ανάγκες του λαού.
Ως εκπαιδευτικοί έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη με τη στάση μας να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά
της εργατικής τάξης με αυτές τις αξίες. Μέσα στις τάξεις που διδάσκουμε βρίσκονται τα παιδιά
των απεργών χαλυβουργών, των απλήρωτων εργαζομένων του ΑΛΤΕΡ, των χιλιάδων
απολυμένων σε όλη την Αττική. Παρ όλες τις δυσκολίες κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να
κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, όταν αντικρίζει τους μαθητές του κάθε μέρα νηστικούς,
εξαθλιωμένους, χωρίς βιβλία, θέρμανση, στοιχειώδεις συνθήκες, που να διασφαλίζουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα ακουμπάει έντονα τον κλάδο μας. Στην ιδιωτική
εκπαίδευση η απλήρωτη εργασία, η μαύρη εργασία, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, η
τρομοκρατία δίνει και παίρνει. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνονται σιγά σιγά και στη δημόσια
εκπαίδευση μέσα από το νέο μισθολόγιο, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που βιώνουν οι
συμβασιούχοι, τις απολύσεις που έρχονται, τις συνεχείς περικοπές στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη που μας στερούν ακόμα και από τα στοιχειώδη.
Για μια ακόμα φορά οι ξεπουλημένες ηγεσίες της ΑΔΕΔΥ, της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ απέδειξαν το
ρόλο τους, αποφασίζοντας καμία κινητοποίηση, δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας και
τρίωρη στάση εργασίας αντίστοιχα. Ίδια στάση είχαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ σε όλα
τα ΔΣ συλλόγων και ΕΛΜΕ, που με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ συνεδρίασαν με θέμα την απεργία.
Επιπλέον, για μια ακόμα φορά αναδείχτηκε ο βρώμικος και επικίνδυνος ρόλος των δυνάμεων
του ΣΥΡΙΖΑ και των Παρεμβάσεων σε όλη την Αττική. Σε μια σειρά ΕΛΜΕ (Νότια, Δ΄ Ανατολικής,
Ε΄ και Α΄ Αθηνών) αλλά και συλλόγους πρωτοβάθμιας (Κορυδαλλός, Γλυφάδα, Χαϊδάρι κ.α.)
αρνήθηκαν τρίωρη συμπληρωματική στάση εργασίας, ακόμα και τη διεξαγωγή γενικής
συνέλευσης ώστε να αποφασιστεί απεργία. Οι «υμνητές» της ενότητας, οι πολέμιοι των
«ξεχωριστών συγκεντρώσεων» κατάντησαν σε αρκετούς συλλόγους (πχ Αιγάλεω) να καλούν για
την απεργία αλληλεγγύης στους χαλυβουργούς σε συγκέντρωση στα Προπύλαια, τη στιγμή που
οι χαλυβουργοί θα συγκεντρωθούν στην Ομόνοια!
Καλούμε τους συναδέλφους να γυρίσουν την πλάτη τους σε αυτές τις ηγεσίες, να
ακολουθήσουν τη γραμμή της ενότητας της εργατικής τάξης σε ταξική κατεύθυνση.
Η πλουτοκρατία έχει θέσει επί ποδός όλους τους υπηρέτες της. Ούτε λεπτό δεν μπορεί να
καθυστερήσει η δράση για την επιτυχία της παναττικής απεργίας.

Δεν πάει άλλο. Ή αυτοί ή εμείς.

