Αθήνα 17 Μάη 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
µε αφορµή την αναστολή της απεργίας των καθηγητών
Η στάση της παράταξής µας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
και ο «τυχοδιωκτισµός» των Παρεµβάσεων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με απόφαση των Ε.Λ.Μ.Ε. αλλά και του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. οι απεργιακές
κινητοποιήσεις που είχαν εξαγγελθεί από τους συναδέλφους της δευτεροβάθµιας
ανεστάλησαν, λόγω της πολιτικής επιστράτευσης της Κυβέρνησης.
Η παράταξή µας από την πρώτη µέρα που η Ο.Λ.Μ.Ε. εξήγγειλε τις
κινητοποιήσεις πήρε όλες τις πρωτοβουλίες στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και εξέφρασε την
αλληλεγγύη και την αµέριστη συµπαράσταση στον αγώνα τους. Ιδιαίτερα, δε, µετά την
πολιτική επιστράτευση κατήγγειλε σ’ όλους τους τόνους τον εντεινόµενο αυταρχισµό
της κυβέρνησης και δήλωσε πως ο αγώνας είναι κοινός και η συµπόρευση δεδοµένη
(δήλωση Πρόεδρου Δ.Ο.Ε. 11/5/2013, απόφαση Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. 11/5/2013). Σταθήκαµε
απέναντι στις εξελίξεις µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα και δεν οδηγήσαµε τον
κλάδο µας σε αδιέξοδα, όπως πρότειναν οι Παρεµβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις
στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Θυµίζουµε ότι η πρόταση των Παρεµβάσεων στο έκτακτο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Δευτέρα
13/5/2013) ήταν να εξαγγείλει άµεσα η Δ.Ο.Ε. 24ωρη απεργία για τις 17 Μάη και στη
συνέχεια πραγµατοποίηση Γ.Σ. για απεργία διαρκείας της Δ.Ο.Ε.
Φανταστείτε σε τι οδυνηρό αδιέξοδο θα είχε οδηγηθεί ο κλάδος, αν περνούσε η
πρότασή τους. Θα απεργούσαν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε., τη στιγµή που οι συνάδελφοι της
Δευτεροβάθµιας ανέστειλαν την απεργία.
Μάλιστα επειδή δεν έγινε δεκτή η πρότασή τους, κάποιοι απ’ αυτούς, κατήγγειλαν τη
Δ.Ο.Ε. για «προδοσία», τη στιγµή που το Προεδρείο της Οµοσπονδίας µε παρέµβασή του
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υποστήριζε, παρά τη δική του διαφορετική εκτίµηση, το αίτηµα της Ο.Λ.Μ.Ε. προς την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για κήρυξη γενικής απεργίας στις 17 του Μάη. Τέτοια σοβαρότητα και
υπευθυνότητα!
Η παράταξή µας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αµέσως µόλις γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσµα
των ψηφοφοριών στις τοπικές ΕΛΜΕ, όπου µε συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι
απεργιακές κινητοποιήσεις, πήρε την πρωτοβουλία έκτακτης σύγκλησης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
την Τετάρτη 15/5/2013 όπου και έκανε την πρόταση για στήριξη του αγώνα των καθηγητών
µε την ίδια ακριβώς µορφή εφόσον οι συνάδελφοι της Δευτεροβάθµιας προχωρήσουν στο
σπάσιµο της πολιτικής επιστράτευσης. Η πρότασή µας αυτή ψηφίστηκε οµόφωνα στο
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (και από τις Παρεµβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις των τελευταίων ηµερών δείχνουν πως οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στα
συνδικάτα πρέπει να αντιµετωπίζουν µε σοβαρότητα τα ζητήµατα της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών για να µην οδηγούνται σε αδιέξοδα. Είναι βέβαιο πως κανένας αγώνας δεν
µπορεί να έχει αποτελέσµατα αν δεν προετοιµαστεί σωστά κι αν δεν έχει τη στήριξη της
κοινωνίας. Θυµίζουµε ότι ο µεγαλειώδης αγώνας του κλάδου µας το 2006, που µε
πρωτοβουλία της παράταξής µας ψηφίστηκε στην 75η Γ.Σ. του κλάδου, αποφασίστηκε έγκαιρα
(Ιούνης 2006), προετοιµάσθηκε όλο το καλοκαίρι και ξεκίνησε µε πενθήµερες απεργίες το
Σεπτέµβρη. Είχε δε σε όλη τη διάρκεια του τη συντριπτική στήριξη της κοινωνίας.
Τέτοιοι αγώνες χρειάζονται και σήµερα. Η Δ.Ο.Ε. και η Ο.Λ.Μ.Ε. σε ένα µήνα έχουν
συνέδρια. Από τώρα να αποφασίσουν κοινό πρόγραµµα απεργιακών κινητοποιήσεων που θα
ξεκινήσει το Σεπτέµβρη αν δεν επιλυθούν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών. Αυτή την πρόταση καταθέσαµε και στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ταυτόχρονα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πρέπει να απαντήσει άµεσα και θετικά στην πρόταση
της Οµοσπονδίας µας που διατυπώθηκε από το 2008, για ίδρυση κοινής Οµοσπονδίας
δασκάλων-καθηγητών, όπως συµβαίνει σ’ όλη την Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσµο.
Μια Οµοσπονδία 200.000 εκπαιδευτικών θα έχει τροµακτική δύναµη παρέµβασης στις
εξελίξεις και θα µπορεί µε καλύτερους όρους να διεκδικεί λύσεις στα αιτήµατά µας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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