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Θέμα: Ακραίο αυταρχικό αντιδημοκρατικό μέτρο η προληπτική επιστράτευση των
συναδέλφων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση σε μια ακόμα επίδειξη αυταρχισμού και
τρομοκρατίας σε βάρος των εργαζομένων προχώρησε στην τέταρτη, μέσα σε λίγους μήνες,
επιστράτευση, αυτή των συναδέλφων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πριν ακόμα πάρουν
οριστική απόφαση για την απεργία τους. Με αυτή την πράξη της η κυβέρνηση δεν καταλύει απλά
το δικαίωμα της απεργίας, καταλύει ακόμα και το δικαίωμα ενός σωματείου να εισηγείται στα
μέλη του απεργία, καταλύει τους δημοκρατικούς θεσμούς, προχωρώντας ανοιχτά στη λήψη
δικτατορικών μέτρων για να αντιμετωπίσει την αναπτυσσόμενη αντίσταση των εργαζομένων.
Καταγγέλλουμε απερίφραστα τη δικτατορική αυτή απόφαση και καλούμε σε άμεση
αντίδραση.
Η κυβέρνηση μέσα στις διακοπές του Πάσχα, κι ενώ τα σχολεία ήταν κλειστά, ψήφισε
νόμο όπου προβλέπει την αύξηση του διδακτικού ωραρίου για τους καθηγητές κατά δύο ώρες
την εβδομάδα, πράγμα που θα οδηγήσει σε απολύσεις περίπου 10.000 και σε υποχρεωτικές
μετακινήσεις 4.000-5.000 εκπαιδευτικών. Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας σημαίνει απολύσεις
και ανεργία για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους και στην πρωτοβάθμια. Είναι θέμα χρόνου
να περάσει το μέτρο αυτό και σε μας αν δεν αντισταθούμε άμεσα και μαζικά.
Αυτοί που με την πολιτική τους οδηγούν στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό με τις μειώσεις
μισθών, συντάξεων και τα βάρβαρα χαράτσια, στη συρρίκνωση τα κοινωνικά αγαθά, που τον
βυθίζουν στην ανεργία, και ιδιαίτερα τους νέους, που άφησαν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς
και με ελάχιστα λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες τους, τώρα κόπτονται δήθεν για το
συμφέρον των μαθητών και των γονέων τους.
Οι στιγμές απαιτούν εγρήγορση και δράση.
Ο αγώνας των καθηγητών γίνεται σήμερα αγώνας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων
για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία.
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στο συλλαλητήριο
ενάντια στην «προληπτική» επιστράτευση τη Δευτέρα, 13 Μαΐου, στο Σύνταγμα, στις 7 μμ.

 Καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τα συνδικάτα και όλο τον ελληνικό λαό να
υπερασπιστούν το Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, το δικαίωμα
στην απεργία και τα εργασιακά δικαιώματα.
 Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση
για την Παρασκευή 17/5, πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και να προχωρήσουν σε
αγωνιστική συμπόρευση με την ΟΛΜΕ.
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