
 

 
 
 

Ακραίο αυηαρχικό ανηιδημοκραηικό μέηρο η προληπηική επιζηράηευζη ηων 
εκπαιδευηικών 

 
Είλαη πιένλ νινθάλεξν όηη νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ησλ απνιύζεσλ θαη ηεο 

δξακαηηθήο δηόγθσζεο ηεο αλεξγίαο, ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ, ηεο 
ζπξξίθλσζεο ησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ, ζπλνδεύνληαη από ηελ έληαζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ 

απηαξρηζκνύ, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηελ επηζηξάηεπζε 86.000 θαζεγεηώλ πξηλ θαλ ηελ 
θήξπμε ηεο απεξγίαο, δειαδή ζην πξσηνθαλέο κέηξν ηεο πξνιεπηηθήο επηζηξάηεπζεο. 

Η ΕΡΑ εθηηκά όηη ε θπβέξλεζε  ππνθξηηηθά επηθαιείηαη ηελ αγσλία ησλ καζεηώλ θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ελ όςεη ησλ εμεηάζεσλ, ελώ έρεη ε ίδηα ηελ επζύλε γηα ηελ ηξαγηθή 
ππνβάζκηζε ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηθαηώκαηνο ζηε κόξθσζε γηα 

δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά εξγαδόκελσλ ελώ ην κέιινλ πνπ ηνπο εηνηκάδνπλ είλαη ε αλεξγία. 
Οη απνιύζεηο, νη ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαζέζεηο, νη θαηαξγήζεηο θαη 

ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ θαη ηκεκάησλ δελ αθνξνύλ κόλν ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η 

αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ζεκαίλεη απνιύζεηο θαη αλεξγία γηα ηνπο αλαπιεξσηέο θαη 
σξνκίζζηνπο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα. 

 Οη δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ γηα  αδπλακία πξνζιήςεσλ θαη επνκέλσο είλαη αλαγθαία ε 
αύμεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θαζεγεηώλ  είλαη μεθάζαξε θαη απηό ζεκαίλεη: είηε δελ είλαη άκεζε 
αλάγθε ε αύμεζε ηνπ σξαξίνπ ζηελ πξσηνβάζκηα , είηε ε θπβέξλεζε επέιεμε ηελ ηαθηηθή ηνπ 

δηαίξεη θαη βαζίιεπε θαη ζα πξνρσξήζεη θαη ζηελ αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο θαη ζηελ 
πξσηνβάζκηα ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα. 

 
Ο αγώλας ηωλ θαζεγεηώλ γίλεηαη ζήκερα αγώλας ηωλ εθπαηδεσηηθώλ όιωλ 

ηωλ βαζκίδωλ γηα Δεκόζηα θαη Δωρεάλ Παηδεία 

 
Καιούκε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ, ηα ζπλδηθάηα θαη όιν ηνλ ειιεληθό ιαό λα 

ππεξαζπηζηνύλ ην ύληαγκα θαη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεύκαηνο, ην δηθαίσκα 
ζηελ απεξγία  θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

Καιούκε ηα Δ.. ησλ πιιόγσλ Εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο λα πάξνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ζπγθξόηεζε ελόο κεηώπνπ, ζε θάζε πεξηνρή, ππεξάζπηζεο: 
 ησλ δεκόζησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ (παηδεία, πγεία, πξόλνηα, αζθάιηζε),  

 ηεο εξγαζίαο (ελάληηα ζηηο απνιύζεηο) 
 ηεο Δεκνθξαηίαο (ελάληηα ζηνλ απηαξρηζκό ηεο θπβέξλεζεο) 

Καιούκε ηο Δ.Σ. ηεο ΔΟΕ θαη όιεο ηηο Οκνζπνλδίεο εθπαηδεπηηθώλ ζε ζπκπόξεπζε κε 
ηελ ΟΛΜΕ ζηηο απνθάζεηο γηα ην απεξγηαθό πξόγξακκα θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο . 

Να θεξύμεη 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε γηα ηελ Παξαζθεπή 17/5, πξώηε εκέξα ησλ 

παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ. 
Να απνθαζίζεη καδηθή ζπκκεηνρή ζην ζπιιαιεηήξην ηεο Δεπηέξαο 13/5 . 

Απαηηείηαη λα πάξεη πξσηνβνπιίεο γηα ζπληνληζκό κε όιεο ηηο νκνζπνλδίεο Δεκόζηνπ θαη 
Ιδησηηθνύ ηνκέα γηα θιηκάθσζε ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ην επόκελν δηάζηεκα.  

Καιούκε ηοσς ζσλαδέιθοσς λα πάροσλ καδηθά κέρος ζηης θηλεηοποηήζεης 

 
Επιβάλλεηαι γενικόρ πανεπγαηικό παλλαϊκόρ ξεζηκωμόρ και άμεζη διοπγάνωζη ζςλλαληηηπίων 

ηώπα ζηην Αθήνα και ζ’ όλερ ηιρ πόλειρ ηηρ σώπαρ. 
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