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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ;
Η ΑΣΓΜΕ συμμετείχε σε όλες τις τελευταίες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, με αιχμές τα
αιτήματα για την απόσυρση τόσο της επαίσχυντης τροπολογίας της κυβέρνησης που καταργεί την
προϋπηρεσία των αναπληρωτών απολύοντας στην ουσία χιλιάδες από αυτούς, όσο και αυτής που ανεβάζει
την ελάχιστη αναλογία νηπιαγωγού νηπίων σε 1 προς 14, κλείνοντας και συγχωνεύοντας εκατοντάδες
νηπιαγωγεία σε όλη την χώρα, απολύοντας εκατοντάδες νηπιαγωγούς.
Συμμετείχε τόσο στην συγκέντρωση και πορεία στην Βουλή την Τρίτη 19/4 όσο και στην
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 21/4, καλώντας ταυτόχρονα τις «Ομοσπονδίες,
τις Ενώσεις και τους Συλλόγους Γονέων να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων» για να
αποσυρθούν οι παραπάνω τροπολογίες.
Παρ’ όλα αυτά όμως, οι πλειοψηφίες των ΔΣ ΟΛΜΕ και ΔΟΕ (ΣΥΝΕΚ/ΕΡΑ – ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ), με την
ανοχή συνδικαλιστών των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, συμφώνησαν στον αποκλεισμό των εκπροσώπων της ΑΣΓΜΕ
από την συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας που έλαβε χώρα την Πέμπτη 21/4, την ώρα που έξω από το
Υπουργείο βρισκόταν σε εξέλιξη δυναμική κινητοποίηση του κλάδου. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι δυνάμεις του
ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών οι οποίες για το λόγο αυτό αποχώρησαν και δεν συμμετείχαν στην συγκεκριμένη
συνάντηση. Σε αυτή την συνάντηση, οι εκπρόσωποι της ΑΣΓΜΕ είχαν σκοπό να δηλώσουν στον Υπουργό
Παιδείας, την πλήρη στήριξη του γονεϊκού κινήματος της χώρας μας στα αιτήματα των εκπαιδευτικών και
να απαιτήσουν την απόσυρση των επίμαχων τροπολογιών. Παρά τον αποκλεισμό των εκπροσώπων μας
από την συνάντηση, παραμείναμε στην συγκέντρωση, στηρίζοντας έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς των
παιδιών μας, δηλώνοντας την αντίθεσή μας στην πολιτική της κυβέρνησης και την υποστήριξή μας στα
δίκαια αιτήματά τους.
Δηλώνουμε πως τέτοιες πρακτικές αποκλεισμού, όχι μόνο διασπούν το κίνημα αλλά και
υπονομεύουν

τις προσπάθειες υπεράσπισης των δικαιωμάτων τόσο των παιδιών μας, όσο και των

εκπαιδευτικών. Οι Γονείς, όπως και οι μαθητές, αποτελούμε φυσικό σύμμαχο των εκπαιδευτικών στον
αγώνα υπεράσπισης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ και ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης. Καταδικάζουμε τις προσπάθειες
υπονόμευσης αυτού του αγώνα από τις πλειοψηφίες των ΔΣ ΟΛΜΕ και ΔΟΕ που είναι προφανές πού
στοχεύουν. Εξυπηρετούν μόνο τους σκοπούς της Κυβέρνησης παρά τις «αγωνιστικές κορώνες». Τους
προειδοποιούμε όμως πως εμείς θα είμαστε μαζί με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς αλλά και τους άλλους
εργαζόμενους, που πλήττονται από τα μέτρα της κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την δικιά τους στάση.

