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Με 17 ημζρεσ καθυςτζρηςη, ψήφιςαν τελικά ότι τουσ είχαμε προτείνει,
δηλαδή τρίωρη ςτάςη εργαςίασ (όπωσ κάνει και η ΟΛΜΕ)!
Κάλλιο αργά, παρά ποτζ...
Χρειάςτθκε να περάςουν 17 ημζρεσ από τθ ςτιγμι που οι Πρόεδροι των υλλόγων όλησ
τησ χϊρασ, μετά από διαδικαςίεσ Γενικϊν υνελεφςεων απζρριψαν την πρόταςη τησ ΔΟΕ για
24ωρη απεργία και κλιμάκωςη με 48ωρη, για να καταλάβουν οι δυνάμεισ τθσ ςυνδικαλιςτικισ
ανευκυνότθτασ (Παρεμβάςεισ, Εκκίνθςθ και ΕΡΑ) ότι δεν μποροφν να παριςτάνουν τουσ
αγωνιςτζσ εριμθν των ςυναδζλφων και να προτείνουν μόνο και μόνο για να γίνουν αρεςτοί,
κινθτοποιιςεισ με τισ οποίεσ διαφωνοφν ακόμα και τα ςτελζχθ τουσ.
H παράταξθ τθσ ΔΑΚΕ, από τθν αρχικι τθσ πρόταςθ για 24ωρθ απεργία, τθν οποία
διατφπωςε ςτθν ολομζλεια των Προζδρων και θ οποία βριςκόταν ςε απόλυτθ δυςαρμονία με
αυτά που τα ςτελζχθ τθσ ζλεγαν, άλλαξε κζςθ ςτο Δ τθσ ΔΟΕ δφο θμζρεσ αργότερα,
προτείνοντασ 3ωρθ διευκολυντικι ςτάςθ εργαςίασ.
Σο ΠΑΜΕ, μετακινικθκε από τθν αρχικι του κζςθ για 3ωρθ διευκολυντικι ςτάςθ
εργαςίασ τθν οποία είχε διατυπϊςει ςε ανακοίνωςι του με ζνα διεκδικθτικό πλαίςιο που δεν
άφθνε κανζνα περικϊριο ςφγκλιςθσ, ςε 3ωρθ (όχι διευκολυντικι!!!) παίηοντασ με τισ λζξεισ απλά
και μόνο για να εμφανίηεται διαφοροποιθμζνο από όλουσ τουσ υπόλοιπουσ, όπωσ κάνει
ςυνικωσ.
Οι φιλοκυβερνητικζσ παρατάξεισ (Εκκίνηςη και ΕΡΑ) οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ άτυποι
κυβερνθτικοί εκπρόςωποι και ςτθρίηουν όλεσ τισ κυβερνθτικζσ επιλογζσ χωρίσ να ζχουν τολμιςει
να προχωριςουν ςε μία καταγγελία για τα ζργα των ΤΡΙΗΑΝΕΛ ςτθν Παιδεία, υποκριτικά και με
ςτόχευςη να μη ςυμπληρωθεί η απαιτοφμενη πλειοψηφία για απόφαςη του Δ τησ ΔΟΕ,
ζμεναν τάχα αμετακίνητοι ςτην πρόταςη για 24ωρη που είχε απορριφθεί από τουσ
εκπαιδευτικοφσ τησ βάςησ. Μάλιςτα οι "ςυνδικαλιςτικοί ανεμόμυλοι" οι οποίοι ζχουν ειςάγει
ςτο κίνθμα τον "εξ αποςτάςεωσ ςυνδικαλιςμό των απόντων", πριν δφο θμζρεσ μιλοφςαν για
αδράνεια και δεν ςικωναν οφτε μφγα ςτο ςυνδικαλιςτικό τουσ ςπακάκι...
Όλοι αυτοί λοιπόν, αφοφ άφθςαν τισ θμζρεσ να περάςουν και τθ ΔΟΕ χωρίσ απόφαςθ,
κζτοντασ (όχι όλοι) ςτο απυρόβλθτο τουσ υπουργοφσ τθσ κυβζρνθςθσ που κορόιδευαν τουσ
αναπλθρωτζσ τάηοντασ χιλιάδεσ μόνιμουσ διοριςμοφσ (Κουράκθσ, Μπαλτάσ, Φίλθσ, Γαβρόγλου),
ζκαναν τη ςυνδικαλιςτική τουσ κωλοτοφμπα, ωσ γνιςια κυβερνθτικά τζκνα που ζχουν εκιςτεί ςε
τζτοιεσ πράξεισ!
Ζτςι λοιπόν, τϊρα ψήφιςαν, αυτό που θα ζπρεπε να είχαν ψηφίςει ςτισ 10
Φεβρουαρίου, 3ωρη ςτάςη εργαςίασ τησ ΔΟΕ, με δυνατότητα προκήρυξησ επιπλζον τρίωρησ
από τουσ υλλόγουσ ΠΕ, δηλαδή το ίδιο ακριβϊσ που αποφάςιςε και η ΟΛΜΕ, πρόταςη που
είχε από την πρϊτη ςτιγμή ςτηρίξει η παράταξή μασ, λαμβάνοντασ υπόψη τα όςα είχαν
απορρίψει οι ςυνάδελφοι τησ βάςησ.

Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ, ότι το διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν ολομζλεια
Προζδρων μζχρι ςιμερα όλοι αυτοί επιχειρθματολογοφςαν ανζξοδα και εκ του αςφαλοφσ, για το
πόςο λανκαςμζνθ ιταν θ πρόταςθ που τϊρα ψιφιςαν!!!
Σουσ καλωςορίηουμε λοιπόν ςτθ νζα τουσ κζςθ, ςίγουρα τϊρα κα τθ βλζπουν με άλλο
"μάτι" και τουσ τονίηουμε ότι το "ψάρεμα" ςε κολά νερά, δεν φζρνει πάντα τα επικυμθτά
αποτελζςματα.
Παραμζνει βζβαια η απορία γιατί άλλαξαν άποψη την τελευταία ςτιγμή και δεν το
ζκαναν νωρίτερα; Γιατί δεν ψήφιςαν ςτισ 10 Φεβρουαρίου αυτό που τουσ είχαμε προτείνει;
Ποια είναι η διαφορά τησ 24ωρησ απεργίασ από τισ δφο τρίωρεσ διευκολυντικζσ (24ωρη
δηλαδή ςτην ουςία) πζρα από τθ δυνατότθτα που δίνει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, με βάςθ το
πρόγραμμά τουσ, να ςυμμετζχουν ςτθν κινθτοποίθςθ περιορίηοντασ τθν οικονομικι τουσ
αιμορραγία; Καμία απολφτωσ διαφορά επί τθσ ουςίασ δεν υπάρχει και για αυτό είναι
εκτεκειμζνοι ςτουσ ςυναδζλφουσ και αναγκάςτθκαν να αλλάξουν άποψθ τθν τελευταία ςτιγμι.
Θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, παρά το γεγονόσ ότι ξεκάθαρα διαφωνεί με τη λογική
κάποιων ςυλλογικοτήτων να κινητοποιοφνται αποςπαςματικά μόνο για επιμζρουσ δράςεισ
(ςήμερα οι αναπληρωτζσ, αφριο οι νηπιαγωγοί, μεθαφριο οι ειδικότητεσ κλπ), θα αγωνιςτεί
μζςα από τη ΔΟΕ με όλεσ τισ δυνάμεισ τησ για την επιτυχία τησ κινητοποίηςησ.
Δημοκρατική Συνεργασία
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

