Αθήνα 14/4/2016
Προσ
1. Τον Υπουργό Παιδείασ
κ. Νίκο Φίλη
2. Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΗ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΙ 11:30ΠΜ
ΓΙΑΣΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΔΕ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΕΚΚΛΗΕΙ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΑ
Έκπληξη μασ προξενεί η ςπουδή του Υπουργού Παιδείασ κ. Φίλη να μην
πραγματοποιηθεί η πανελλαδική ςυγκέντρωςη εκπαιδευτικών την Παραςκευή
15 Απριλίου ςτο υπουργείο Παιδείασ. Ο κύριοσ Υπουργόσ και η κυβέρνηςή του,
για μια ακόμη φορά, θέλουν να εφαρμόςουν με ένα καταιγιςμό νόμων
πολιτικέσ που διαλύουν την εκπαίδευςη, με το εκπαιδευτικό κίνημα ςτον
καναπέ και ςτη γωνία.
Χρηςιμοποιεί μάλιςτα την εκδήλωςη "Κύπροσ: 1974-2015, Δεν ξεχνώ,
Διεκδικώ, Δημιουργώ" ωσ αφορμή για να ζητήςει από τουσ εκπαιδευτικούσ την
αναβολή των κινητοποιήςεών τουσ. Δε θα του κάνουμε τη χάρη.
Ο κοσ Φίλησ γνωρίζει από την περαςμένη Δευτέρα τισ κινητοποιήςεισ που
αποφάςιςαν Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. ενάντια ςτισ πολιτικέσ των μηδενικών
διοριςμών, ςτην επαναφορά του νόμου 3848 /2010 που διαλύει τισ ζωέσ των
αναπληρωτών και οδηγεί ςτην ανεργία χιλιάδεσ εκπαιδευτικούσ, ςτο κλείςιμο
των Σμημάτων Ένταξησ και ςτην διάλυςη τησ Ειδικήσ Αγωγήσ, ςτη μαζική
κατάργηςη νηπιαγωγείων, ςτην υποχρεωτική μετακίνηςη εκπαιδευτικών, ςτην
κατάργηςη των ολοήμερων και τη λήξη των μαθημάτων ςτισ 1:15, ςτη διάλυςη
τησ δημόςιασ δωρεάν παιδείασ. Είχε, αν ήθελε, όλο το χρόνο να αλλάξει το
χώρο τησ εκδήλωςησ.
Η κινητοποίηςή μασ δε ςτρέφεται κατά των μαθητών και τησ εκδήλωςησ. Οι
μαθητέσ μασ, τα ςχολεία και η παιδεία μασ δεν «κινδυνεύουν» από τισ

διαδηλώςεισ των δαςκάλων και των καθηγητών τουσ, αλλά από τισ
μνημονιακέσ πολιτικέσ τησ κυβέρνηςησ, τησ Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ.
Το Υπουργείο ςυναιςθάνεται την οργή που έχουν προκαλέςει οι
αντιεκπαιδευτικέσ πολιτικέσ του ςτουσ εκπαιδευτικούσ και θέλει να προλάβει
τισ εξελίξεισ και μην υπάρξει, όπωσ όλα τα δεδομένα δείχνουν, μια μαζική,
μαχητική, διεκδικητική, ςυγκέντρωςη την Παραςκευή, να μην υπάρξει με
κινηματικούσ όρουσ αμφιςβήτηςη τησ κυβερνητικήσ πολιτικήσ. Πρόκειται για
μια πολιτική που ξεπουλά τη δημόςια περιουςία, αφανίζει τισ ςυντάξεισ,
διαλύει τη δημόςια δωρεάν παιδεία, υπογράφει νέα μνημόνια, καταργεί κάθε
εργαςιακό δικαίωμα, επιβάλλει εργαςιακό μεςαίωνα και ανεργία.
Οι μνημονιακέσ, αντιλαΰκέσ πολιτικέσ Κυβέρνηςησ, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ. πρέπει, με
τουσ αγώνεσ μασ, να ανατραπούν.
Υπεραςπιζόμαςτε, το δημόςιο δωρεάν ςχολείο, το δημόςιο δωρεάν
νηπιαγωγείο, τη μόνιμη και ςταθερή εργαςία, ενάντια ςτισ πολιτικέσ διάλυςησ
τησ εκπαίδευςησ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ ςε μαζική και δυναμική
ςυμμετοχή ςτη ςυγκέντρωςη διαμαρτυρίασ ςτο Υπουργείο Παιδείασ την
Παραςκευή 15 Απριλίου 2016 ςτισ 11:30 π.μ.
Για τη διευκόλυνςη τησ ςυμμετοχήσ των ςυναδέλφων ςτη ςυγκέντρωςη, το
Δ.Σ. κηρύςςει 3ωρη ςτάςη εργαςίασ (11 π.μ. – 2 μ.μ.). Οι Σύλλογοι μπορούν να
κηρύξουν επιπλέον ςτάςεισ εργαςίασ πριν ή μετά το τρίωρο τησ Δ.Ο.Ε. αν το
κρίνουν απαραίτητο.

Από τη Δ.Ο.Ε.

