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Κοινή ανακοίνωση – κάλεσμα
Συνάδελφοι,
Η  κυβέρνηση  και  το  υπουργείο  Παιδείας,  προχωρούν  με  γοργούς  ρυθμούς  και  με  αντιδημοκρατικές  

μεθοδεύσεις που θυμίζουν «άλλες εποχές» στην υλοποίηση της καταστροφικής πολιτικής, της διάλυσης του 
Δημόσιου  Σχολείου.  Οι  πρόσφατες  απολύσεις  που  βρίσκονται  σε  εξέλιξη,  ο  ακραίος  αυταρχισμός  με  την 
επιβολή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και ο νέος νόμος για το Λύκειο συνθέτουν τη ζοφερή εικόνα της 
αντιδραστικής αναδιάρθρωσης και διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου.  Σηματοδοτούν ταυτόχρονα την έξοδο 
από την  εργασία για  πολλές  χιλιάδες  εκπαιδευτικών το επόμενο διάστημα καθώς και  το  διωγμό μεγάλου 
μαθητικού δυναμικού από την εκπαίδευση και τη στροφή του προς την μαύρη και επισφαλή εργασία μέσω της 
«μαθητείας».

Συνάδελφοι,
Μέσα σε αυτό το περίγραμμα η Διευθύντρια ΔΔΕ της Δ’ Αθήνας, αποδεικνύεται ο καλύτερος υπηρέτης της 

κυβερνητικής πολιτικής. Δεν έχει σταματημό ο κατήφορος και τα ολισθήματα στα οποία υποπίπτει. Πριν ακόμα 
λήξει  το  οκτάμηνο  της  διαθεσιμότητας  για  τους  συναδέλφους  μας  σε  διαθεσιμότητα  και  έσπευσε  ως 
«βασιλικότερη του βασιλέως» να τους απολύσει, διακόπτοντας προκαταβολικά τη μισθοδοσία τους! Την ίδια 
στιγμή  απαιτεί  από  τους  Διευθυντές  των  σχολείων,  να  προχωρήσουν  άμεσα  στην  συγκρότηση  ομάδων 
εργασίας με τον εκβιασμό και την ατομική τρομοκρατία προς τους συναδέλφους, στη λογική του «εντέλλεσθε» 
και στη γραμμή του αυταρχισμού της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας. Αγωνιά δήθεν για την εκπαίδευση, την 
ίδια στιγμή που έχει εγκαταλείψει – κυριολεκτικά – εκατοντάδες μαθητές των ΕΠΑΛ, χωρίς εκπαιδευτικούς και 
μόλις 2 μήνες πριν τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Αποτελεί  οργή  και  αγανάκτηση  για  τον  εκπαιδευτικό  κόσμο  η  αντισυναδελφική  και  αντιδημοκρατική 
στάση της Δ/ντριας. Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ καταδικάζουν και καταγγέλλουν τον ακραίο αυταρχισμό της Διοίκησης.

Συνάδελφοι,

Σας  καλούμε  όλους  την  Παρασκευή  4  Απριλίου  και  ώρα  2.00μμ σε  μαζική 

παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΔΔΕ.
Διαδηλώνουμε και διεκδικούμε
 Να αποζημιωθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
 Να καλυφθούν με εκπαιδευτικούς τώρα όλα τα κενά στα ΕΠΑΛ
 Να μείνει στα χαρτιά ο νόμςο για την Αξιολόγηση – λαιμητόμο του Δημόσιου Σχολείου και 

των εκπαιδευτικών
 Να μην εφαρμοστεί η τράπεζα θεμάτων για τη φετινή χρονιά. Να ανατραπεί ο νέος νόμος – 

σφαγείο για το Λύκειο

Όλοι στη συγκέντρωση στη ΔΔΕ
Παρασκευή 4 Απριλίου, 2.00μμ στη Ν. Σμύρνη (Ομήρου 34)

Όλοι στον αγώνα!
Οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ

Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας – Μοσχάτου Νότιας Αθήνας

Χρήστος Κάτσικας Νατάσσα Φαρμάκη


