ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η τριετία που πέρασε από το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ υπήρξε από πολλές απόψεις πικρή. Κατά τη
διάρκειά της, η κυβέρνηση της Ν.Δ. ξεδίπλωσε και έθεσε σε εφαρμογή το σκληρό της νεοφιλελεύθερο
πρόγραμμα, που στόχο έχει τη συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Οι αντιδραστικές
αλλαγές που νομοθετήθηκαν (εισαγωγή ΕΒΕ, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, στροφή στην απόκτηση
κατάρτισης και δεξιοτήτων, νομιμοποίηση διείσδυσης των ιδιωτικών συμφερόντων στα σχολεία,
Τράπεζα Θεμάτων, δημιουργία Πρότυπων και Πειραματικών, περαιτέρω κατ’ έτος μείωση του αριθμού
εισακτέων στα Πανεπιστήμια) οδήγησαν σε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των
εκπαιδευτικών και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/μαθητριών.
Σε αυτό το δυσοίωνο σκηνικό, οι διαδικασίες του 20ου Συνεδρίου θα πρέπει να δώσουν μια
ακόμα ευκαιρία να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα και η κρίση στο
συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε να παρθούν μέτρα για την αποφασιστική ανασυγκρότησηκαι την
αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΟΛΜΕ (αναγκαιότητα συγκλίσεων-συνθέσεων για λήψη
αποφάσεων, άμεση έκδοση ανακοινώσεων-εισηγήσεων, οργάνωση δράσεων και λήψη μέτρων
ενεργοποίησης μελών των Α/θμιων σωματείων κ.λπ.).Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να
πρωτοστατήσουν με την ενωτική και αγωνιστική τους δράση στη στήριξη της Ομοσπονδίας για την
αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου, την προάσπιση του δημόσιου σχολείου
και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Είναι επιτακτική η ανάγκη της ανασυγκρότησης
και της αυτονομίας του εκπαιδευτικού κινήματος, που θα οργανώνεται με βάση στοχευμένες δράσεις,
θα εξασφαλίζειτη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και θα ενώνεται με τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις
του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη
συνολική ανατροπή τωνπολιτικών της λιτότητας και τη μαζική αντίστασηστα σχέδια για συντηρητικό
πισωγύρισμα.
Αγωνιζόμαστε για ένα 12χρονο (+2 χρόνια προσχολικής αγωγής), ενιαίο, δημόσιο-δωρεάν
σχολείογια όλα τα παιδιά και τους νέους, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, που θα χρηματοδοτείται
πλήρως από την Πολιτεία και δεν θα μεταφέρει στην οικογένεια το κόστος της εκπαίδευσης. Ένα
σχολείο ανθρώπινο και ανοιχτό στην κοινωνία, που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση, θα παρέχει πλατιά,
στέρεη γενική γνώση, με τη σύζευξη θεωρίας και πράξης. Ένα σχολείο με ανοιχτούς ορίζοντες στην
επιστήμη, την τεχνολογία, την τέχνη, την αγωγή υγείας, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις
ανθρωπιστικές αξίες, που θα διαπλάθειελεύθερους, υπεύθυνους, σκεπτόμενους πολίτες,
μεσυνείδηση των προβλημάτων του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος, ικανούς να
παρεμβαίνουν ωςενεργά μέλη της κοινωνίας και να διεκδικούν έναν δικαιότερο και καλύτερο
κόσμο.
Αναγκαία προϋπόθεση για το σχολείο που θέλουμε είναι η στελέχωση όλων των σχολείων με
μόνιμο εκπαιδευτικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό,η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και η
αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με αναθεωρημένα προγράμματα
σπουδών, νέα βιβλία και εκσυγχρονισμένες διδακτικές μεθόδους. Σε αυτή τη βάση, αγωνιζόμαστε για
την οικονομική και παιδαγωγική αναβάθμιση σχολείων και εκπαιδευτικών.
Το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε με προτάσεις και δράσεις που
μπορούν να ενώσουν το κλάδο σε αγωνιστική κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας συχνά συκοφαντίες από
άλλες δυνάμεις και έναν δυσμενή συσχετισμό στο ΔΣ της ΕΛΜΕ. Η απόλυτη πλειοψηφία της ΔΑΚΕ
στην ΕΛΜΕ, σε συνδυασμό με το πλήρως διορισμένο ΠΥΣΔΕ θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη
αδιαφάνεια και αναξιοπρέπεια, αν δεν αντιδράσουμε αποφασιστικά. Η ΔΑΚΕ δείχνει να ισορροπεί

μεταξύ αδράνειας και «ντροπαλής» υπεράσπισης της πολιτικής της κυβέρνησης, μπλοκάροντας έμμεσα
κάθε αντίσταση. Για παράδειγμα, η στάση της ΔΑΚΕ στη μετατροπή 4 σχολείων σε Πρότυπα –
Πειραματικά και την απώλεια 90 οργανικών θέσεων εξυπηρέτησε τον κλάδο ή την κυβέρνηση και
ειδικότερα την «εικόνα» της Υφυπουργού Παιδείας; Από την άλλη, οι «Παρεμβάσεις» πρωτοστατούν
σε μικροπαραταξιακές καταγγελίες και διχαστικές λογικές και το τελευταίο διάστημα απέχουν πλήρως
από την ΟΛΜΕ. Η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ ασχολείται αποκλειστικά με το να βγάζει παραταξιακές ανακοινώσεις
καταγγέλλοντας κυρίως όχι την κυβερνητική πολιτική, αλλά την παράταξη μας. Έφτασε στο σημείο να
μας καταγγείλει το ΠΑΜΕ γιατί δεν υπερψηφίσαμε την πρόταση της ΔΑΚΕ για πρόεδρο της ΕΛΜΕ!!!
Ευθύνες έχουμε βέβαια κι εμείς, που δεν καταφέραμε ούτε να ενημερώνουμε συστηματικά,
ούτε να συμβάλλουμε επαρκώς στο να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ουσιαστικής, νικηφόρας
αντίστασης του κλάδου και διεκδίκησης δικαιωμάτων. Στα σχολεία κυριαρχεί δυσαρέσκεια μέχρι και
θυμός για τις συνθήκες δουλειάς μας, τις αμοιβές, τις αλλοπρόσαλλες εγκυκλίους, την επίθεση σ’ εμάς,
στους μαθητές, στο δημόσιο σχολείο. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται ηττοπάθεια και αδράνεια. Ας
γίνουν οι εκλογές αυτές η αφετηρία μιας αναγέννησης του συνδικαλιστικού μας κινήματος.
Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Μαγνησίας σε πανελλαδικό επίπεδο (ΟΛΜΕ) συνεργάζεται
με άλλες κινήσεις – παρατάξεις, στο πλαίσιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ).
Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, θα επιχειρήσει να συνεργασθεί με άλλες προοδευτικές κινήσεις στο
Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας.
Υποψήφιοι Αντιπρόσωποι για ΟΛΜΕ και Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
Γαλάνης Ιωάννης, Εσπερινό ΓΕΛ Βόλου
Καρανάσιος Πέτρος, ΓΕΛ Σκιάθου
Καραντενίζη Ελένη, Γυμνάσιο Βελεστίνου
Καρνάβας Χρήστος, 4ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
Κατσούρας Σταύρος, 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
Κολίτσα Μαρία, 7ο Γυμνάσιο Βόλου
Μαλλιοκάπη Αικατερίνη, 3ο ΕΠΑΛ Βόλου
Μπατζούκη Κλεοπάτρα, 2ο ΓΕΛ Βόλου
Μύρικνα Κυριακή, 7ο Γυμνάσιο Βόλου
Παρδαλίδης Θεολόγος, 4ο ΓΕΛ Βόλου
Σαμαράς Νικόλαος, 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Σαράφη Ασημένια, ΓΕΛ Αργαλαστής
Σταματίου Δημήτρης, ΕΠΑΛ Βελεστίνου
Τσιρέπας Παντελής, 4ο Γυμνάσιο Βόλου
Τσοκανάκης Γιάννης, 1ο ΣΕΚ Βόλου
Φασουλίδης Πανταζής, 5ο ΓΕΛ Βόλου
Χατζή Αθανασία, 1ο ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας
Χριστόπουλος Κώστας, 7ο Γυμνάσιο Βόλου (Τ.Ε.)
Γενική συνέλευση: Τρίτη 24 Μαΐου, ώρα 6.30, Εργατικό Κέντρο Βόλου
Εκλογές: Πέμπτη 26 Μαΐου, 11.00 – 19.00, Καρτάλειο (5ο Γ/σιο Βόλου)

Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές, γιατί ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Αγωνιζόμαστε για ένα
Δημόσιο, Δωρεάν, Συμπεριληπτικό, Δημοκρατικό σχολείο για όλα τα παιδιά!

