
Έγινε στις  16 Οκτ. 1995 συνάντηση συν. της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ από τον Αριστοτέλη, Περιστέρι, Αθηνά, Αγ.

Δημήτριο, Ν. Σμύρνη, Ελευσίνα, Αιγάλεω, Α' Πειραιά και Καλλιθέα και συζητήθηκε το θέμα των αγωνιστικών

κινητοποιήσεων για τη καινούρια σχολική χρονιά και οι αντίστοιχες προτάσεις της Δ.Ο.Ε.

Σας στέλνουμε τα βασικά σημεία της συζήτησης. Είναι κατανοητό πως δεν πρόκειται για κάποια απόφαση

αλλά για σκέψεις που μπορεί να τις αξιοποιήσει κάθε κίνηση όπως θέλει. Ταυτόχρονα οποιαδήποτε συζήτηση

που θα γίνει σε τοπικό επίπεδο θα βοηθούσε να σταλεί και στην Αθήνα.

Å. Είναι απαραίτητο να σταθούμε και να δούμε, πριν από την οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης, το

περιεχόμενο του αγώνα που έχει σχέση με το τι διεκδικούμε κάθε φορά. Μέχρι σήμερα, σε όλες σχεδόν τις

κινητοποιήσεις που έκανε η Δ.Ο.Ε., "διεκδικούμε" το σύνολο σχεδόν  των αιτημάτων  μας ενώ κάθε προσπάθεια

για περιορισμό τους αντιμετωπίζεται με κατηγορίες "ξεπουλήματος" .

Όμως κάτι τέτοιο  στην ουσία αποτελεί  άλλοθι :

- για την ΠΑΣΚ γιατί της επιτρέπει να εμφανίζεται αγωνιστική και ότι δεν χαρίζεται στην κυβέρνηση.

- για την ΔΑΚΕ γιατί εξυπηρετεί την γενικότερη αντιπολιτευτική της τακτική.

- για την ΔΕΕ γιατί πιστεύει σε μια συνολική μετωπική σύγκρουση των συνδικάτων με τη κυβέρνηση.

ενώ στην πράξη: 

- αφήνει τον εργοδότη μας (το Υπουργείο) να μιλάει γενικά για όλα και να μη δεσμεύεται σε τίποτα ή να

ικανοποιεί το ελάχιστο κάθε φορά αδειάζοντας έτσι κάθε αγώνα προοπτικής.

Ç. Υπήρξε η γνώμη να δούμε την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων μόνο με 1 ή 2 καθαρά κλαδικά αιτήματα

(ένα οικονομικό και ένα θεσμικό), ενώ για  τα γενικότερα δημοσιοϋπαλληλικά αιτήματα (ασφαλιστικό, επιδόματα

συζύγων, μισθολόγιο κ.τ.λ.) θα πρέπει να πάμε με Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

É. Οποιαδήποτε μορφή κινητοποίησης για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να εξασφαλίζει πρώτα τη

μέγιστη συσπείρωση των συναδέλφων και να έχει και μια προοπτική κλιμάκωσης.  Σήμερα παρ' όλη την

όξυνση των προβλημάτων δεν φαίνονται και οι αντίστοιχες αγωνιστικές διαθέσεις. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι

να πλειοδοτήσει κάποιος σε αγωνιστικότητα προτείνοντας "ανεβασμένες" μορφές αγώνα αλλά να δει πως θα

εξασφαλίσει την συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων.

(Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί βάρος σε συλλόγους της επαρχίας που παραδοσιακά έχουν πολύ μικρά

ποσοστά στις κινητοποιήσεις)

Ñ Όταν μιλάμε για κινητοποιήσεις δεν περιοριζόμαστε μόνο σε κεντρικές κινήσεις της Δ.Ο.Ε. Οι τοπικοί

σύλλογοι μπορούν μόνοι τους ή και σε συνεργασία γειτονικών συλλόγων να προγραμματίζουν τις

κινητοποιήσεις τους για τοπικά προβλήματα. Μια τέτοια δράση μπορεί να δυναμώσει τη συλλογικότητα και να

ενισχύσει και τις κεντρικές κινητοποιήσεις της Δ.Ο.Ε



Ö. Υπάρχει μια ¨θεοποίηση" των δυνατοτήτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ΜΜΕ, καθώς και αντιλήψεις

για μορφές αγώνα που θα φέρνουν αναστάτωση στους γονείς και που με τη σειρά τους θα πιέσουν το

Υπουργείο. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως αν δεν "ματώσουμε" τα αιτήματά μας δεν πρόκειται να

υλοποιηθούν, ούτε κανείς άλλος θα αγωνιστεί γι' αυτά.

Ü. Ανεξάρτητα με τη συμφωνία μας ή όχι με τη μορφή της κινητοποίησης που γίνεται από το σωματείο μας

θα πρέπει να τη στηρίζουμε. Ο σκοπός μας θα πρέπει να είναι η συζήτηση και το "πέρασμα" των όποιων

διαφορετικών προτάσεων μας μέσα από τους συλλόγους στο σύνολο των συναδέλφων και η από "κάτω" πίεση

στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Διαφορετική στάση στην πράξη αποτελεί άλλοθι για αντίστοιχες διαφοροποιήσεις των

μεγάλων παρατάξεων σε άλλες περιπτώσεις.

á. Η συχνή προσφυγή σε διαδικασίες βάσης με προτάσεις κινητοποιήσεων μικρής διάρκειας και χωρίς να

έχει επέλθει πρόοδος στην επίλυση των προβλημάτων μας στην πράξη υπονομεύει  την συνέχεια του κάθε

αγώνα, "ροκανίζει" τον χρόνο σε όφελος της εργοδοσίας.

à. Η συγκεκριμένη πρόταση της Δ.Ο.Ε. για 24 ωρη κυλιόμενη απεργία κατά διαμέρισμα: 

α) αποτελεί σίγουρα μια διαφορετική αρχή όσο αφορά την μορφή έχοντας όλα τα θετικά που γράφονται και

στο κείμενο της Δ.Ο.Ε (διάρκεια αγώνα χωρίς μεγάλο κόστος, ευαισθητοποίηση τοπικών συλλόγων για

μεγαλύτερα ποσοστά κ.τ.λ.)

β) Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν ενστάσεις

- γιατί διασπά τις όποιες δυνάμεις μια και μια αποτυχία σε ένα διαμέρισμα θα αποτελέσει αρνητικό

προηγούμενο για τα άλλα.

- γιατί αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική κινητοποίηση της Δ.Ο.Ε μέχρι τα Χριστούγεννα δίνοντας πάλι το

χαρακτήρα της "τουφεκιάς στον αέρα".

Είναι ανάγκη να γεμίσει το διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα με κινητοποιήσεις. Για τη μορφή  που μπορεί να

έχουν αυτές ακούστηκαν αρκετές γνώμες. (επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας στη Γλώσσα, συμπόρευση με

το απεργιακό πρόγραμμα της ΟΛΜΕ, επαναλαμβανόμενες 24ωρες, προγραμματισμός με Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Γ.Σ.Ε.Ε.

για κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό...)

Τέλος θα πρέπει πριν τα Χριστούγεννα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμώντας τη συμμετοχή και την πορεία των

προβλημάτων μας να προχωρήσει ή όχι σε νέες κινητοποιήσεις αμέσως μετά τις διακοπές.

öûõ

Για επικοινωνία:

Καπράνας Ζήσης

Τζουμαγιάς 35
      12 131 Περιστέρι

Σαπρίκης  Χρίστος

FAX  01 3464932
(να προηγηθεί τηλέφωνο στο ίδιο νούμερο)


