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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 
ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ STOP ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

Για άλλη μια φορά η τρικομματική κυβέρνηση (Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ) έντρομη καταφεύγει στο αντιδημοκρατικό και 

αυταρχικό μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης για να αντιμετωπίσει τα δίκαια αιτήματα και τον αγώνα των 

εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ. Πριν λίγο διάστημα είχε επιστρατεύσει διαδοχικά τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, τους 

εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες και τους Ναυτεργάτες. 

Στην πραγματικότητα η υποταγμένη στην μνημονιακή πολιτική και την τρόικα κυβέρνηση αποκαλύπτει κάθε μέρα που 

περνάει ότι οργανώνει επιχείρηση τρομοκράτησης των εργαζομένων προκειμένου να επιβάλλει παντού τον νόμο και την 

τάξη με την τρομοκρατία, τον αυταρχισμό και την καταστολή, για να περάσει με τον τρόπο αυτό την αντιλαϊκή πολιτική 

της. 

Στην επιχείρηση υπονόμευσης του αγώνα των εκπαιδευτικών και αυτή τη φορά στρατεύθηκαν με την μνημονιακή 

κυβέρνηση η πλειοψηφία των ΜΜΕ των μεγαλοεφοπλιστών και των μεγαλοεργολάβων αναδεικνύοντας χωρίς 

προσχήματα τον θλιβερό ρόλο τους να στηρίζουν την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. 

Μεγαλοδημοσιογράφοι που υπηρετούν πιστά τα αφεντικά τους, την μνημονιακή κυβερνητική πολιτική και αποτελούν 

συστηματικά τους ντελάληδες της τρόικας, αυτήν την φορά χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα παιδιά που κινδυνεύουν 

να χάσουν «τον κόπο μιας χρονιάς» και άλλες αθλιότητες για να στρέψουν την κοινή γνώμη και την κοινωνία εναντίον 

των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών δημιουργώντας τους όρους και τις συνθήκες του κοινωνικού αυτοματισμού. 

Ταυτόχρονα τόσο η κυβέρνηση όσο και τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ βγάζουν τον σκασμό για το γεγονός ότι η κυβέρνηση 

με τα μέτρα που προωθεί σε βάρος των εκπαιδευτικών διαλύει το δημόσιο σχολείο, υποβαθμίζει δραματικά τις 

εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων εκπαιδευτικών, οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις κ.α 



Το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει και οφείλει να αντισταθεί με όλες του τις δυνάμεις στον αυταρχικό 

κατήφορο της κυβέρνησης, να οργανώσει κοινή και συντονισμένη πάλη και να αποκρούσει την αντεργατική – αντιλαϊκή 

κυβερνητική πολιτική, να στηρίξει με όλες τις δυνάμεις του τον αγώνα των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων που 

αντιστέκονται σθεναρά και αποφασιστικά ενάντια στην κυβερνητική επιδρομή  που ισοπεδώνει τα εργασιακά 

ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. 

Όποια άποψη κι αν έχει κανείς για την μορφή του αγώνα αλλά και τον χρόνο πραγματοποίησης των κινητοποιήσεων των 

εκπαιδευτικών πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει επιτέλους να μπει φραγμός στον αυταρχικό κατήφορο της κυβέρνησης. 

Κάθε ολιγωρία, αδράνεια και απόσταση από τους αγώνες διευκολύνει το πέρασμα της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής 

και ενθαρρύνει τον κυβερνητικό αυταρχισμό και τελικά οδηγεί στην ήττα το εργατικό κίνημα με ολέθριες συνέπειες για 

τους εργαζομένους. 

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ πρέπει επιτέλους να αναλάβουν αγωνιστική δράση και πρωτοβουλίες που θα αποκρούουν την επιχείρηση 

τρομοκρατίας των εργαζομένων.  

Με εντολή του Δ.Σ 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 
Νταλακογεώργος Αντώνης                                             Κροκίδης Νικόλαος 

 

 

 

 

                                                                                                                                        


