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ΘΕΜΑ: Για την απόλυση του συναδέλφου Β. Λιόση
Ο Βασίλης Λιόσης, επί 25 έτη μαθηματικός στην Εράσμειο
Ελληνογερμανική Σχολή, "μπορούσε και έπρεπε να απολυθεί", γιατί
σύμφωνα με τον Νόμο 4713/2020 οι απολύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση
μπορούν να είναι ελεύθερες και αναιτιολόγητες. Με το γράμμα του
Νόμου Κεραμέως (Νόμου υποσχετικού προς τους σχολάρχες) ο Β. Λ., που
ξεκίνησε να εργάζεται στο σχολείο το 1997, μπορούσε να απολυθεί
οποιαδήποτε στιγμή ο ιδιοκτήτης το αποφασίσει!
Κυρίως όμως έπρεπε να απολυθεί γιατί από τα φοιτητικά του χρόνια
υπήρξε ενεργός πολιτικά στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί
συνδικαλίστηκε ως εργαζόμενος στην ιδιωτική εκπαίδευση από τον
πρώτο χρόνο πρόσληψής του, διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος των ΔΣ
ΣΙΕΛ και ΟΙΕΛΕ και πρωτοστάτησε στη δημιουργία του συνδικαλιστικού
παραρτήματος στο σχολείο του, γιατί ήταν παρών στους απεργιακούς
αγώνες του κλάδου και υπεράσπιζε με πάθος τα εργασιακά δικαιώματα
των συναδέλφων μας.
Συγγραφέας αρκετών βιβλίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με
κύρια αντικείμενα τον ναζισμό, την εξάρτηση, τα αντιφασιστικά
μέτωπα, την παγκόσμια κρίση, που ζωγραφίζει, γράφει ποίηση κλπ,
μετά από 25 χρόνια προϋπηρεσίας και έχοντας στην κατοχή του
Μεταπτυχιακό Τίτλο Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών,
είναι πολύ ακριβός για τη μισθοδοσία ενός ιδιωτικού σχολείου, όπου
η κερδοφορία και η ελαχιστοποίηση του κόστους έχουν φετιχοποιηθεί.
Εμφορείται, επίσης, από την πεποίθηση ότι πρέπει να εκφράζει την
άποψή του και να υπερασπίζεται τις ιδέες του. Το ίδιο έκανε και τη
φετινή χρονιά, όταν η σχολική εορτή της 28ης Οκτωβρίου μετατράπηκε
σε έναν ύμνο για τον δικτάτορα Μεταξά ή όταν προβλήθηκε βίντεο στα
παιδιά του Λυκείου στο οποίο εκθειαζόταν η άσκηση βίας σε πρόσφυγες
στα σύνορα του Έβρου, ενώ συνέχιζε να κάνει συζητήσεις με τους
μαθητές του για όλα εκείνα που μπορεί να τους ξυπνήσουν το όραμα
ενός δικαιότερου κόσμου, όπως έκανε και πέρυσι μετά την καταδίκη
της εγκληματικής οργάνωσης των ναζί της Χρυσής Αυγής.

Τέλος, απολύθηκε γιατί οι σχολάρχες θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα,
μια ξεκάθαρη απειλή σε όποιον αγωνίζεται, σε όποια φωνή είναι
διαφορετική από αυτήν της εργοδοσίας στα ιδιωτικά σχολεία.
Τον Βασίλη θα τον χάσει από καθηγητή η Εράσμειος Ελληνογερμανική
Σχολή. Δεν θα τον χάσουμε όμως από τους αγώνες για την κατάργηση
όλων των νόμων Κεραμέως, για σταθερή και αξιοπρεπή εργασία στην
ιδιωτική εκπαίδευση, για δημόσια και δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση για
όλα τα παιδιά!"
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