
Δήλωση των Σταμάτη Νικολάου και Σταύρου Τζιορτζιώτη, εκπροσώπων των Αγωνιστικών 
Παρεμβάσεων Συσπειρώσεων Κινήσεων Δ.Ε., στο ΔΣ της ΟΛΜΕ 

 

Συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ της ΟΛΜΕ με αποκλειστικό θέμα την συγκεκριμενοποίηση και πρακτική 

δρομολόγηση της απόφασης του 16ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για απεργία διαρκείας.  Συγκεκριμένα 

στην απόφαση αναφέρεται «απεργία διαρκείας από την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβρη. Τη 

συγκεκριμένη μορφή του απεργιακού αγώνα θα την αποφασίσουν οι Γενικές Συνελεύσεις το πρώτο 

δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου» (ανακοίνωση προεδρείου 16ου Συνεδρίου). 

Η απόφαση των καθηγητών για σύγκρουση με την πολιτική του εξανδραποδισμού της παιδείας 

και  των εκπαιδευτικών, που προωθούν κυβέρνηση – ΕΕ - ΔΝΤ, των διαθεσιμοτήτων – 

υποχρεωτικών μετατάξεων - απολύσεων, της διάλυσης της τεχνικής εκπαίδευσης και της ακύρωσης 

του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου, αποτελεί μονόδρομο. 

Οι εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στη σημερινή συνεδρίαση τοποθετηθήκαμε υπέρ της ανάγκης 

άμεσης έναρξης του απεργιακού αγώνα, με την αρχή της σχολικής χρονιάς, σε συνδυασμό με  

ενέργειες σύμπτυξης πανεκπαιδευτικού μετώπου, αγωνιστικής συνάντησης  με μαθητές, γονείς και 

με άλλους αγωνιζόμενους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Δηλώσαμε, ότι είμαστε δεσμευμένοι από την απόφαση του 16ου Συνεδρίου, για πρόταση απεργίας 

διαρκείας στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου, γιατί αυτό περιμένουν από εμάς : 

 Οι συνάδελφοί μας, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα με την προοπτική της απόλυσης 

 Οι μαθητές μας στα ΕΠΑΛ που καταργήθηκαν οι ειδικότητές τους 

 Οι υπόλοιποι μαθητές μας που στέλνονται με το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση στον καιάδα 

της αμάθειας, της εφήμερης κατάρτισης και της φτηνής – απλήρωτης μαθητείας 

 Οι άνεργοι και απλήρωτοι γονείς των μαθητών μας 

 Οι εκατοντάδες συνάδελφοί μας που κινητοποιήθηκαν κατακαλόκαιρο και κοινώνησαν το 

μήνυμα του αγώνα σε δεκάδες αγωνιστικές ΓΣ και δράσεις 

Κάθε ταλάντευση ως προς την υλοποίηση της απόφασης του Συνεδρίου δίνει δυνατότητες 

παραπλανητικών ελιγμών στην κυβέρνηση και χρόνο για να αναπτύξει την επίθεσή της, θολώνει 

την κατεύθυνση της πάλης, αφήνει ακάλυπτους τους συναδέλφους που η κυβέρνηση θεωρεί ήδη 

απολυμένους, ενισχύει την αναξιοπιστία των συνδικαλιστικών οργάνων που είναι ήδη αρκετά 

πληγωμένη, επαναφέρει τη μνήμη της ματαίωσης της απεργίας του Μάη… 

Η καταληκτική απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, θα παρθεί σε συνέχεια της συνεδρίασης του, την 

Πέμπτη. 

Δηλώνουμε, σε ότι μας αφορά, ανοιχτά και με υπευθυνότητα, ότι ‘’ θα κινήσουμε γη και ουρανό’’ για 

μια ξεκάθαρη αγωνιστική απόφαση πραγματικής μάχης .Ζητάμε σαφή δημόσια τοποθέτηση ειδικά των 

αριστερών δυνάμεων, για κοινή στάση, υπέρ της  απεργίας διαρκείας και ενός αποφασιστικού, 

μαχητικού σχεδίου συντονισμού «εν θερμώ» όλων των αγωνιζόμενων. Καλούμε όλο το αγωνιστικό 

δυναμικό του κλάδου, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, να υψώσουν τη δική τους φωνή 

μαχητικής παρέμβασης, υπέρ μιας τέτοιας αγωνιστικής κατάληξης. 

ΟΛΟΙ στους ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ! Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε και θα 

την κερδίσουμε! 


