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Κάτω η επιστράτευση των εκπαιδευτικών 

Η ποινικοποίηση των αγώνων και η προσφυγή της Κυβέρνησης ακόμα και στο 

αυταρχικό και αντισυνταγματικό μέτρο της επιστράτευσης που έχει ακολουθηθεί 

απέναντι στους εργαζόμενους στους δήμους στους Ναυτεργάτες και στο Μετρό και 

σήμερα για τους εκπαιδευτικούς μας γυρίζει σε άλλες γκρίζες εποχές και καταργεί 

βασικά δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. 

Είναι φανερό ότι η τρικομματική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ντύσει όλη την 

κοινωνία στο χακί προκειμένου να περιορίσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων και 

να περάσει τις μνημονιακές αντιλαϊκές πολιτικές. 

Άλλωστε για τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της παιδείας την αποκλειστική 

ευθύνη έχει η κυβέρνηση που στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών συρρικνώνει  

το δημόσιο σχολείο, προχωρά σε απολύσεις και υποχρεωτικές μετατάξεις 

εκπαιδευτικών. Τις ίδιες βάρβαρες πολιτικές υφίστανται όλοι οι εργαζόμενοι στο 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τα μνημονιακά μέτρα της Κυβέρνησης που 

οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας, σε απολύσεις και σε καρατόμηση των δικαιωμάτων 

τους.  

Ο αγώνας κατά της επιστράτευσης για την υπεράσπιση των βασικών δημοκρατικών 

δικαιωμάτων μας πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, όλης της κοινωνίας.  

Στα πλαίσια αυτά προτείναμε Γενική Απεργία σε ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα την 

Παρασκευή 17 Μαΐου πρώτη μέρα των Γενικών εξετάσεων αίτημα που είχαν 

διατυπώσει η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ για να ακυρώσουμε το μέτρο της επιστράτευσης και 

να αποκαλύψουμε την υποκρισία της Κυβέρνησης για την αγωνία των μαθητών.  

Δυστυχώς η πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ (ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ με την συναίνεση 

του ΠΑΜΕ) απέρριψαν την συγκεκριμένη πρόταση και περιορίστηκαν σε αποφάσεις 

που αποδυναμώνουν και υπονομεύουν την ενότητα και την κοινή δράση των 

εργαζομένων.  

Είναι αποκαλυπτικό ότι ενώ η πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ αρνήθηκε να συνεδριάσει 

έγκαιρα παρά το σχετικό αίτημα που κατατέθηκε από το Σάββατο μετά την κήρυξη 

της επιστράτευσης σήμερα στις 2 το μεσημέρι αποφάσισε την πραγματοποίηση 

24ωρης απεργίας για αύριο!  



Η Εκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία καλεί όλους τους εργαζόμενους τα 

πρωτοβάθμια σωματεία να κάνουν δική τους υπόθεση τον αγώνα για την άρση της 

επιστράτευσης και την προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας και 

ανεξάρτητα από τις σκοπιμότητες και τις τακτικές που ακολουθούν οι πλειοψηφίες 

της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να πάρουν μέρος μαζικά στις κινητοποιήσεις. 

 

 


