Γεωργόπουλος Σωτήρης
Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας
[τηλ. 6973256860 – mail: georgsot@gmail.com]
Κυνήγι μαγισσών & ευγενής συνδικαλιστική άμιλλα……….
Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,
Με μεγάλη έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση της ΔΙΕΞΟΔΟΥ του Συλλόγου «Ο
ΠΕΡΙΚΛΗΣ» και αναρωτιέμαι αν κάποιοι είναι εκπαιδευτικοί και μπορούν να διαβάσουν ένα
κείμενο σε απλά ελληνικά ή έχουν πραγματικό πρόβλημα κατανόησης ……
Λυπάμαι για άλλη μια φορά για το ύφος και το ήθος της υποτιθέμενης αριστεράς στον
ΠΕΡΙΚΛΗ…..
Θυμίζω σ’ αυτήν την αριστερά που πανηγύριζε την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ότι το 3ο
μνημόνιο είναι αποτέλεσμα της σκληρής διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα 17ωρης,
μετά βεβαίως από το σχίσιμο των προηγούμενων μνημονίων με ένα νόμο, την κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, κλπ.
Ποιος αλήθεια προσπάθησε να απενοχοποιήσει πλήρως την αντιεκπαιδευτική πολιτική
του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Και αφού κάποιοι χρειάζονται και επεξηγήσεις……….
Η αναφορά στο ότι, για τη μη έγκαιρη πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μεταβολών
δεν φταίει το ότι υπάρχουν μνημόνια αλλά η έλλειψη διάθεσης για προγραμματισμό και η
ανοργανωσιά που υπάρχει στο υπουργείο, (αφού καθυστερεί την έγκαιρη πραγματοποίηση
των μεταθέσεων και αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί), είναι για να
τονιστεί το μέγεθος του προβλήματος.
Ποιος είναι αυτός που έκρυψε ότι τα προβλήματα και οι ελλείψεις είναι τεράστια μετά από
8 χρόνια χωρίς διορισμούς;
Ποιος δεν πιστεύει ότι πρέπει οι συνάδελφοι να γνωρίζουν από το τέλος της χρονιάς πού θα
είναι την επόμενη;

Γιατί αφού υπάρχουν κενά στα σχολεία μας, δεν μπορούν όσοι είναι στην εκπαίδευση να
γνωρίζουν και να προγραμματίζουν τη ζωή τους ξέροντας πού θα υπηρετήσουν την επόμενη
σχολική χρονιά;
Σαν Αιρετός στη Β΄ Αθήνας πάντα θα συμμετέχω και θα λέω την άποψή μου,
υπερασπιζόμενος όλους τους συναδέλφους σε δίκαια και νόμιμα αιτήματά τους.
Ποτέ δε θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο κανενός και δε θα φοβηθώ. Ποτέ δε θα κάνω
κανένα παιχνίδι στις πλάτες και στις αγωνίες των συναδέλφων.
Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε και πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε μπροστά, όχι
βάζοντας τρικλοποδιές, αλλά φροντίζοντας για το καλό όλων των συναδέλφων. Άλλωστε κύριο
μέλημά μου ήταν, είναι και θα είναι όλοι οι συνάδελφοι μας και οι ανάγκες τους και όχι τα
μικροπαραταξιακά τερτίπια κάποιων που ασχολούνται με κυνήγι μαγισσών.
Δυστυχώς γι’ αυτούς είμαστε όλοι γνωστοί……….

