
Στις 12 Ιανουαρίου έγινε στα γραφεία της Δ.Ο.Ε συνάντηση συναδέλφων από τους

συλλόγους Αθηνάς, Αγ. Δημητρίου, Αργυρούπολης, Ν. Ιωνίας, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου,

Παρθενώνα και Περιστερίου και συζητήθηκαν οι απαντήσεις του Υπ. Παιδείας στα αιτήματά

μας και η πρόταση της Δ.Ο.Ε για τις απεργιακές κινητοποιήσεις (48ωρη τον Φλεβάρη) 

Σας μεταφέρουμε τις απόψεις και εκτιμήσεις που ακούστηκαν στη συνάντηση αυτή και

περιμένουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς.

Οι δεσμεύσεις του Υπ. παιδείας για την αύξηση  κατά 13.000 δρχ. του  επιδόματος

βιβλιοθήκης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές για το

οικονομικό μας αίτημα (220.000 δρχ. στον πρωτοδιόριστο). Ταυτόχρονα δεν είχαμε καμία

δέσμευση για τα άλλα αιτήματά μας (ωράριο, εξομοίωση κ.τ.λ.) ενώ το Υπουργείο

δεσμεύτηκε για νέα μείωση του ωραρίου των καθηγητών.

Εκτιμήθηκε πως η  συγκεκριμένη απεργιακή πρόταση της Δ.Ο.Ε δεν ανταποκρίνεται στις

σημερινές απαιτήσεις των συλλόγων, που στην μεγάλη τους πλειοψηφία ζητούσαν μια

διάρκεια στον αγώνα ανεξάρτητα από την μορφή που θα έχει, δεν συσπειρώνει τον Κλάδο

και ουσιαστικά "χτυπάει" και τους συναδέλφους εκείνους που επιμένουν να αγωνίζονται

πάντα. Προσπαθεί να "κλείσει" τις όποιες αγωνιστικές διαθέσεις υπάρχουν σήμερα στον

κλάδο μας.

Οι συνεχής προσφυγή για 24ωρες και 48ωρες απεργίες σε διαδικασίες βάσης

"ροκανίζει" το χρόνο μια και τα δεδομένα που κηρύχτηκε η 24ωρη απεργία δεν άλλαξαν

ουσιαστικά.

Επισημάνθηκε πως στο χώρο του Δημοσίου το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε

κινητοποιήσεις μόνο οι εκπαιδευτικοί, γεγονός που δείχνει και το οξυμένο οικονομικό μας

πρόβλημα σε σχέση με άλλους κλάδους, αλλά και δημιουργεί προβλήματα για την πάλη

γενικότερων δημοσιοϋπαλληλικών αιτημάτων (αυξήσεις σε βασικούς μισθούς, επιδόματα

συζύγων, συνταξιοδοτικό κ.τ.λ.), περιορίζει τις οικονομικές μας διεκδικήσεις σε επιδόματα.

Τέθηκε πάλι το πρόβλημα της γενικότητας των αιτημάτων για τα οποία καλούμαστε κάθε

φορά να απεργήσουμε γεγονός που "διευκολύνει" την Κυβέρνηση να δίνει ότι θέλει και τη

Δ.Ο.Ε να μιλάει "ανεπίσημα" για επιτυχία του αγώνα



Η γενικότερη πολιτική και κοινωνική κρίση αγκαλιάζει καθημερινά και το συνδικαλιστικό

μας κίνημα με ένταση των φαινομένων ουσιαστικής απομάκρυνσης των μελών από τα

σωματεία, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής όχι μόνο σε απεργίες αλλά και σε άλλες

"ανέξοδες"  κινητοποιήσεις (πορείες, συγκεντρώσεις κ.τ.λ.). Είναι ανάγκη να συζητηθούν

και στους τοπικούς συλλόγους αλλά και σε ειδικό θεματικό συνέδριο της Δ.Ο.Ε το

καλοκαίρι θέματα δομής και οργάνωσης του συνδ. κινήματός μας, προγραμματισμού

απεργιών, αντιμετώπισης μελών των συλλόγων που σε μόνιμη βάση απέχουν από τις

κινητοποιήσεις κ.τ.λ.

Όσο αφορά συγκεκριμένη στάση πάνω στην πρόταση της Δ.Ο.Ε ο προβληματισμός

στάθηκε στα παρακάτω:

1. Οι σύλλογοι θα πρέπει να πάρουν τις όποιες αποφάσεις τους μέσα από διαδικασίες

του μαζικού μας κινήματος (Γενικές Συνελεύσεις) δίνοντας την ευκαιρία έστω και σε μικρό

αριθμό συναδέλφων να βρεθούν και να συζητήσουν μεταξύ τους. Εκτιμούμε πως δεν

πρέπει να "περάσει" η πρόταση της Δ.Ο.Ε.

2. Κινητοποιήσεις με την μορφή 2ωρων στάσεων εργασίας στο μάθημα της Γλώσσας

χωρίς να αποτελούν και την καλύτερη λύση μπορούν να προσφέρουν σήμερα μια διάρκεια

στον αγώνα μας που ανάλογα με την επιτυχία του μπορεί  να εξελιχθεί παραπέρα.

3. Να γίνει μια προσπάθεια για κοινή πορεία με την ΟΛΜΕ. Σήμερα δεν φαίνεται από

μέρους της ΟΛΜΕ διάθεση για κοινή συμπόρευση στον αγώνα. Εμείς πρέπει να

επιμείνουμε έστω και για να συμπέσουν χρονικά οι όποιες κινητοποιήσεις μας με

αντίστοιχες της ΟΛΜΕ.

4. Η ρευστότητα των πολιτικών εξελίξεων πρέπει να μας δίνει ένα περιθώριο ευελιξίας

όσο αφορά την αρχή των κινητοποιήσεων.

Για επικοινωνία:

Καπράνας Ζήσης

+ Τζουμαγιάς 35
      12 131 Περιστέρι

Σαπρίκης  Χρίστος

( FAX  01 3464932
(να προηγηθεί τηλέφωνο στο ίδιο νούμερο)

---------------------------------------------------

Και για τους "τρελούς"

: Internet e-mail xsap@compulink.gr

mailto:xsap@compulink.gr

