
 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΡΤΗ ΚANAME THN ΑΡΧΗ- 

NA TO ΠΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ! 
 

ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ- 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ! 
 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, στην πλειοψηφία τους αναπληρωτές, από όλη τη 

χώρα, που κατέκλυσαν την Παρασκευή το Υπουργείο Παιδείας σε μια από τις μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων. 

Απέδειξαν πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει όσους διεκδικούν το δίκιο τους και το μέλλον 

του δημόσιου σχολείου, δημιουργώντας σκηνικό ολικής επαναφοράς των πραγματικών 

αγώνων στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Ήταν μια κινητοποίηση που φέρνει τη σφραγίδα και το πείσμα των εκπαιδευτικών της βάσης, που 

όταν συναντιέται με τη μαχητικότητα και τη συνέπεια των πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών 

σωματείων μπορεί να ξεπεράσει την αδράνεια και τον υπονομευτικό ρόλο της συνδικαλιστικής 

γραφειοκρατίας, των ηγεσιών σε ΔΟΕ-ΟΛΜΕ, θυμίζοντας μεγάλες στιγμές από την ιστορία και τους 

αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος. 

Καταγγέλλουμε το όργιο βίας, χημικών και καταστολής που δέχτηκε απρόκλητα η συγκέντρωση 

των χιλιάδων εκπαιδευτικών από της δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες τραυμάτισαν συναδέλφους και 

δημιούργησαν αφόρητες συνθήκες για όλους όσοι διαδήλωναν. 

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας φέρουν ακέραιη την ευθύνη για το ξύλο και τα χημικά με 

τα οποία αντιμετώπισαν οι δυνάμεις καταστολής τους εκπαιδευτικούς και τα αιτήματά τους, είναι 

σαφές, πλέον, ότι η  αστυνομική βαρβαρότητα είναι το τελευταίο καταφύγιο για να εφαρμοστεί η  

πολιτική ΕΕ και ΟΟΣΑ, που συνθλίβει τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα στο δημόσιο 

σχολείο. Είναι οδοδείκτης των προθέσεών της να επιβάλει δια πυρός και σιδήρου το επόμενο 

διάστημα την ατζέντα της αξιολόγησης και της περαιτέρω συρρίκνωσης της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Kαταδικάζουμε και παραδίδουμε στην κρίση κάθε συγκεντρωμένου που δέχτηκε τις απρόκλητες 

«θωπείες» των δυνάμεων καταστολής, την απαράδεκτη ανακοίνωση του πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Παιδείας, που όχι μόνο δε φρόντισε να παρίσταται στο Υπουργείο για μια κινητοποίηση 

ανακοινωμένη εδώ και ένα μήνα, περιφρονώντας τα αιτήματά της για μαζικούς διορισμούς, αλλά 



διοχετεύει ψεύδη και συκοφαντίες για τους συγκεντρωμένους, ώστε να δικαιολογήσει την εντολή 

της για την επίθεση των ΜΑΤ.  

Το ίδιο κι ακόμα περισσότερο  καταδικάζουμε τις προκλητικά απούσες συνδικαλιστικές ηγεσίες την 

ώρα που μάτ-ωναν οι εκπαιδευτικοί, τις δηλώσεις του Προέδρου της ΟΛΜΕ, αλλά και 

συνδικαλιστικών παρατάξεων στη ΔΟΕ, που αναπαράγουν τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του 

Υπουργείου σε βάρος των συγκεντρωμένων, αποδεικνύοντας ότι ο κατήφορος του κυβερνητικού 

συνδικαλισμού δεν έχει πια φραγμούς και όρια! 

Η μαζικότητα, το πείσμα κι η αποφασιστικότητα των εκπαιδευτικών δεν κάμφθηκε από τη βάρβαρη 

καταστολή κι οι διαδηλωτές που είχαν έρθει από όλη την Eλλάδα, για να γίνει η αρχή και να μπει 

τέρμα στην ομηρία, μπήκαν στο Υπουργείο, προχώρησαν σε κατάληψη και κατά εκατοντάδες 

συμμετείχαν σε συνέλευση αγώνα μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις συλλογικότητες στο 

χώρο των αναπληρωτών.    

Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητα για συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα από τους ίδιους τους 

πρωταγωνιστές του, τόσο με την είσοδό τους στο Υπουργείο όσο και με τη συμμετοχή τους στη 

συνέλευση αγώνα που ακολούθησε.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Στη συζήτηση αυτή μέσα στο Υπουργείο , η Αγωνιστική Ριζοσπαστική Ενότητα και η Πρωτοβουλία 

Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών, αναγνωρίζοντας τον πρώτο λόγο στους πρωταγωνιστές αναπληρωτές 

κι αναπληρώτριες συναδέλφους από όλη τη χώρα και όχι στις στενές παραταξιακές γραμμές και 

σχεδιασμούς, στηρίξαμε μέσα από τα εκπαιδευτικά σωματεία την ανάγκη για άμεση αγωνιστική και 

απεργιακή κλιμάκωση σε όλη την εκπαίδευση, ως απάντηση στη βία του Υπουργείου, την επιμονή 

του στην πολιτική της αδιοριστίας και της αντιεκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης.   

Τον λόγο έχουν τώρα οι Γενικές Συνελεύσεις, για να καθορίσουν το σχέδιο αυτού του αγώνα. Ενός 

αγώνα για τη νίκη, μέχρι τη νίκη! Με προμετωπίδα τα αιτήματα για τους διορισμούς, με βάση το 

πτυχίο και την προϋπηρεσία, αλλά και τον διορισμό-μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που 

έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση εργασίας, να διερύνουμε την ατζέντα των αιτημάτων, ώστε 

να εμπνεύσει το σύνολο των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνοντας το εκπαιδευτικό μνημόνιο, την 

αναδιάρθρωση και  το εισόδημα. 

Σε όλα τα όργανα που συμμετέχουμε θα στηρίξουμε αυτήν την αγωνιστική προοπτική, τη μόνη που 

βγάζει ξανά και μαζικά το εκπαιδευτικό κίνημα στους δρόμους του αγώνα, με στόχο την ανατροπή. 

Θα στηρίξουμε και την κινητοποίηση της Παρασκευής 9 Μάρτη, που αποφασίστηκε από τη 

συνέλευση αγώνα της 2/3, προτείνοντας, όπου συμμετέχουμε, όλες τις απεργιακές μορφές που 

απαιτούνται για την επιτυχία της. 



 


