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Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αξιολογεί τα μέτρα της η ΟΕΛΜΕΚ και ανασυντάσσεται για επόμενα βήματα
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Την ερχόμενη Πέμπτη θα κληθεί να αξιολογήσει τόσο το αποτέλεσμα της πρόσφατης
απεργίας των εκπαιδευτικών, όσο και τα επόμενά τους βήματα όσον αφορά άλλες
ενδεχόμενες κινητοποιήσεις, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) της ΟΕΛΜΕΚ. Η
Οργάνωση των καθηγητών, η οποία τις τελευταίες μέρες είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο
στην επικαιρότητα αλλά και μπήκε στο στόχαστρο τόσο των γονιών, όσο και γενικότερα
της κοινής γνώμης, είναι έτοιμη να εξετάσει όλο το πακέτο σχετικά με τις κινητοποιήσεις
της, που αφορούν στα οικονομικά θέματα.

Μια πρώτη εκτίμηση για το τι συνέβη την περασμένη βδομάδα όταν προχώρησαν οι
εκπαιδευτικοί σε στάση εργασίας αλλά και για το πώς έχουν εκλάβει την αντίδραση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των γονιών, έκανε μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ
Δημήτρης Ταλιαδώρος.
«Η πρώτη μας εκτίμηση είναι πως θεωρούμε αδικαιολόγητη την αντίδραση που υπήρξε τις
προηγούμενες μέρες εις βάρος των εκπαιδευτικών και το χειρότερο ήταν το γεγονός ότι
αμφισβητήθηκε η όλη τους προσφορά, το έργο και η εργασία τους». Επιπρόσθετα, ο κ.

1/2

ΚΥΠΡΟΣ - ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Συντάχθηκε απο τον/την el.pi.
Δευτέρα, 03 Οκτώβριος 2011 12:30 -

Ταλιαδώρος εστίασε για ακόμη μια φορά στα κίνητρα των εκπαιδευτικών να προχωρήσουν
στην απεργία της περασμένης Τρίτης, δηλώνοντας ότι «το μήνυμα των απεργιών των
εκπαιδευτικών δεν ήταν η άρνησή τους στο να συνεισφέρουν, αντίθετα μάλιστα, ήταν να
καταδείξουν ότι αυτοί έχουν ήδη συνεισφέρει αλλά και να στείλουν και το μήνυμα προς την
Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα ότι θα πρέπει να στραφούν και προς άλλες
κατευθύνσεις και ιδιαίτερα προς αυτούς που κατέχουν τον πλούτο».
Στο μεταξύ, παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της κινητοποίησης των εκπαιδευτικών θα
γίνει από την ΟΕΛΜΕΚ σε τρεις μέρες από σήμερα, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις της
Οργάνωσης, οι οποίες και εκφράστηκαν από τη μέρα κιόλας της απεργίας, είναι ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών συμμετείχε στην κινητοποίηση και δεν
παρουσιάστηκαν στα σχολεία όπως ακριβώς προνοούσαν οι σχετικές της οδηγίες. Γι’ αυτό
και έγινε λόγος για «επιτυχημένη απεργία».
Όσον αφορά στην πρόθεση των εκπαιδευτικών να καταργήσουν τις σχολικές γιορτές που
ακολουθούν, όπως έχει λεχθεί (αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, κατά την οποία
διαβάστηκε μόνο το μήνυμα του υπουργού Παιδείας Γιώργου Δημοσθένους), ο κ. Ταλιαδώρος
αρκέστηκε στο να αναφέρει προς το παρόν ότι όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν την
Πέμπτη σε επίπεδο ΚΔΣ.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Στο μεταξύ, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις
-ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ- αναμένεται να έχουν σύντομα συνάντηση με σκοπό την
ανασκόπηση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων για τα οικονομικά θέματα που τις
απασχολούν.
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