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Καταγγελία του Τπουργείου Παιδείασ για τθν αςτυνομικι βία ςτισ 2 Μάρτθ 2018 

Χαιρετίηουμε τουσ δφο χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ, αναπλθρωτζσ και μόνιμουσ κάκε ειδικότθτασ, δευτεροβάκμιουσ 

και πρωτοβάκμιουσ που με δυναμικζσ κινθτοποιιςεισ ςε Τπουργείο Παιδείασ (Μαροφςι) και Τπ. Μακεδονίασ – 

Θράκθσ (Θεςςαλονίκθ) ςτισ 2/3/18 ανζδειξαν κατακόρυφα τθν ανάγκθ εκτεταμζνων μόνιμων διοριςμϊν.  Μιασ 

ανάγκθσ που ςυμπυκνϊνει μζςα τθσ και όλα τα αιτιματα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ενάντια ςτθ ςυρρίκνωςθ 

του δθμόςιου ςχολείου, τθσ απαξίωςθσ τθσ πλιρουσ γνϊςθσ των μακθτϊν και τα εργαςιακά διακιϊματα των 

εκπαιδευτικϊν. 

Καταγγζλλουμε όμωσ απερίφραςτα τθν τακτικι του ςιδερόφρακτου Τπ. Παιδείασ που απζναντι ςτο φρζςκο, 

μαηικό, διεκδικθτικό και μαχθτικό κίνθμα απάντθςε με κλειδωμζνεσ πόρτεσ, «λοκ άουτ» με «διϊξιμο» του 

διοικθτικοφ προςωπικοφ (ςε ϊρεσ ςτάςθσ εργαςίασ) και με τα μπλε και πράςινα μάτ να περιφρουροφν ζνα κτιριο 

που απουςίαηε προκλθτικά ο Τπ. παιδείασ.  το μαχθτικό κίνθμα που ανζμενε ν’ ανοίξουν οι πόρτεσ για να τεκεί 

αποφαςιςτικά θ πολιτικι άρςθσ τθσ αδιοριςτίασ και των μθδενικϊν διοριςμϊν, που επιβάλλεται από τθν 

κυβζρνθςθ, ΕΕ, ΔΝΣ, ΟΟΑ, απάντθςαν με αυταρχιςμό, βία, χθμικά και περιφρόνθςθ. Δφο ςυναδελφοί μασ 

χρειάςτθκαν αςκενοφόρο και νοςοκομείο, ενϊ ο κίνδυνοσ για τα χειρότερα αποφεφχκθκε από τφχθ και ζλλειψθ 

πανικοφ του κινιματοσ των δαςκάλων και κακθγθτϊν. 

Η κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ζδειξε για άλλθ μία φορά το αυταρχικό τθσ πρόςωπο, ςυνεχίηοντασ τον άγριο 

κατιφορο τθσ καταςτολισ, όπωσ ζκαναν και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ ΝΔ – ΠΑΟΚ, χτυπϊντασ αυτι τθ φορά 

τθν απεργιακι ςυγκζντρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτο Τπουργείο Παιδείασ. Είναι όμωσ θ πρϊτθ φορά που 

κτυπιοφνται οι εκπαιδευτικοί ςτο χϊρο αυτό! Η κυβζρνθςθ βεβαίωσ ζχει κτυπιςει γζροντεσ ςυνταξιοφχουσ, αλλά 

και πρόςφατα κτφπθςε ςωματεία, πρωτοβουλίεσ και λαϊκζσ επιτροπζσ που ζχουν ςτόχο τθν ακφρωςθ 

πλειςτθριαςμϊν λαϊκϊν κατοικιϊν. 

Η αναίτια όμωσ επίκεςθ αυτι, πιρε απάντθςθ με τθ ςυνεχι πολιορκία του ςιδερόφρακτου Τπουργείου με ςυνεχείσ 

αναςυντάξεισ, που αναγκάςτθκε ςτο τζλοσ ν’ ανοίξει τισ πόρτεσ για ν’ αποφευκτοφν τα «χειρότερα». Σο κίνθμα το 

εκμεταλλεφτθκε και με πάνω από 800 δάςκαλουσ και κακθγθτζσ ζκανε ςυμβολικι κατάλθψθ ςτο μεγάλο 

αμφικζατρο και γενικι ςυνζλευςθ. 

Σο Δ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ ςυνυπογράφει όλα τα αιτιματα τθσ υνζλευςθσ αγώνα και, παρά τισ διαφορετικζσ 

εκτιμιςεισ για τθν τακτικι, κεωρεί ότι ο αγώνασ κα ςυνεχιςτεί και κα κλιμακωκεί. Σζλοσ κεωρεί ότι δεν μπορεί το 

Δ τθσ ΟΛΜΕ, με τθν ςυγκυριακι φιλομνθμονιακι πλειοψθφία που διακζτει, να πάει ςε ςυηθτιςεισ με τθν πολιτικι 

θγεςία του Τπουργείου χωρίσ τθν ανάςα του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ και μακριά από μάτια δαςκάλων και 

εκπαιδευτικϊν. Αυτό πρζπει να γίνει ςτθν επόμενθ κινθτοποίθςθ. Κάκε διαφορετικι ςτάςθ κζτει τθν πλειοψθφία 

του Δ απζναντι από το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνθμα. 

Για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 
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