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Το εκπαιδευτικό κίνημα ακύρωσε στην πράξη
το σεμινάριο της ντροπής και των απολύσεων
Θα παλέψει για να μην υπάρξει καμία απόλυση στις 22 Μαρτίου
Θα ακυρώσει και το σεμινάριο για τους σχολικούς συμβούλους
που πραγματοποιείται 21-23/3
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3, 14.00, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. χαιρετίζουν τη μαζικότατη και μαχητική συγκέντρωση που
πραγματοποίησαν για την ακύρωση του σεμιναρίου, αποκλείοντας από πολύ νωρίς τις εισόδους του
Υπουργείου.
Ούτε τα ΜΑΤ που επιστράτευσε το κράτος ούτε τα χημικά ούτε οι δυνάμεις ΔΙΑΣ ούτε οι επί τέσσερις
ώρες φυγάδευσή τους στις καφετέριες του Mall, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν περισσότερους από
το ένα τρίτο των συμμετεχόντων μέσα στο «κάστρο» του Υπουργείου Παιδείας. Τον απόλυτο διασυρμό
γνώρισαν τα στελέχη διοίκησης που περίμεναν στον περίγυρο του Mall να βρεθεί ένας τρόπος να
περάσουν στο υπουργείο με τη συνοδεία των ΔΙΑΣ. Όσοι πέρασαν, πέρασαν κρύβοντας το πρόσωπό τους,
την ώρα που ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις χτυπούσαν τους εκπαιδευτικούς για να σπάσουν τον
αποκλεισμό του Υπουργείου. Μόνο ελικόπτερα δε χρησιμοποίησαν για να τους φυγαδεύσουν!!! Το
σεμινάριο στην ουσία ακυρώθηκε.
Τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και τα στελέχη διοίκησης (το πρώτο δυναμικό των επίδοξων
αξιολογητών) ένιωσαν την καυτή ανάσα των εκπαιδευτικών και πήραν το μήνυμα για το τι τους
περιμένει αν τολμήσουν να προχωρήσουν το σχέδιό τους για την εξόντωση των εκπαιδευτικών και της
δημόσιας εκπαίδευσης.
Θα ξέρουν καλά από σήμερα και μετά ότι αν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ούτε στην «έδρα» τους
και κάτω από τη σκέπη των ΜΑΤ και όλου του μηχανισμού καταστολής, όταν θα πρέπει να εμφανιστούν
στις περιοχές τους και στα σχολεία θα βρεθούν απροστάτευτοι «σε καυτό έδαφος»!

Το εκπαιδευτικό κίνημα έδωσε σήμερα το μήνυμά του στο ανώτατο στελεχικό δυναμικό. Έδωσε το
μήνυμά του στην ίδια την κυβέρνηση, στην πολιτική της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ πως η επιδίωξή τους για
διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, θα βρει απέναντι το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα. Το σεμινάριο
των σχολικών συμβούλων το τριήμερο 21-22-23 Μάρτη δεν θα επιτρέψουμε να γίνει!!!
Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ, τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να οργανώσουμε
τη δεύτερη συγκέντρωση ακύρωσης την Παρασκευή 21/3. Για το σκοπό αυτό να οργανωθεί
πανελλαδικό συλλαλητήριο από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.
Δεν επιτρέπεται κανένας από τους σχολικούς συμβούλους να αποτολμήσει με τους εξευτελιστικούς
τρόπους που γνωρίσαμε σήμερα να περάσει το κατώφλι του Υπουργείου με τη συνοδεία των ΜΑΤ. Όποιοι
από αυτούς που θέλουν να αποκαλούνται λειτουργοί της εκπαίδευσης περάσουν το κατώφλι του
υπουργείου αγκαζέ με τα ΜΑΤ, θα αποδεχθούν έμπρακτα τη θέση τους στο μηχανισμό κατακρεούργησης
των εκπαιδευτικών και της δημόσιας εκπαίδευσης. Τους καλούμε ξεκάθαρα, να διαλέξουν όχθη!

Ραντεβού στις κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις από 17/3 ως 21/3

Ραντεβού την Παρασκευή 21/3 , 14.00,
στο Υπουργείο Παιδείας για την ακύρωση του σεμιναρίου
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ,

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ!

