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Καταγγελία για την επιστράτευση των Καθηγητών  

Η τρικοµµατική κυβέρνηση (Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) της ανεργίας, της 
οικονοµικής εξαθλίωσης των εργαζόµενων και της εκποίησης του δηµόσιου 
πλούτου της χώρας µας, αξιοποιεί το µόνο όπλο που της έχει αποµείνει για να 
επιβάλει την πολιτική της.  

Καταφεύγει στην πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών, και το κάνει 
για τέταρτη φορά φέτος µετά τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους των 
ΟΤΑ και τους εργαζόµενους των µέσων µαζικής µεταφοράς. 

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι µνηµονιακές πολιτικές των απολύσεων και 
της δραµατικής διόγκωσης της ανεργίας, της περαιτέρω µείωσης µισθών και 
συντάξεων, της συρρίκνωσης των κοινωνικών αγαθών, συνοδεύονται από την 
ένταση του κυβερνητικού αυταρχισµού, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι  
επιστρατεύουν 86.000 καθηγητές. 

Συµφωνά µε την κυβέρνηση του Μνηµονίου οι λιµενεργάτες δεν πρέπει 
να απεργούν το καλοκαίρι. Οι φύλακες των µουσείων δεν µπορούν να 
απεργούν την τουριστική περίοδο. Οι οδοκαθαριστές και οι αστυνοµικοί δεν 
πρέπει να απεργούν γενικώς. Οι καθηγητές δεν πρέπει να απεργούν στην 
αρχή, στο µέσο ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς και σίγουρα όχι στις 
εξετάσεις. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν µπορούν να απεργούν τα 
Χριστούγεννα ή το Πάσχα γιατί ενοχλούν τους ντόπιους αλλά ούτε και το 
καλοκαίρι γιατί ενοχλούν τους τουρίστες.  

Σύµφωνα µε αυτή την λογική ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς σε µια 
πρωτάκουστη και πρωτοφανή κίνηση αυταρχισµού, η οποία προσοµοιάζει σε 
µαύρα ακραία αντιδηµοκρατικά καθεστώτα, υπέγραψε προσωπικά το Σάββατο 
(11 Μαΐου) το απόγευµα απόφαση για την επιστράτευση των καθηγητών και 
τα φύλλα πορείας αυτής της επιστράτευσης αναµένεται να σταλούν το πρωί 
της ∆ευτέρας 13 Μαΐου. 
 

mailto:emdydasattikis@tee.gr
http://www.emdydas-attikis.gr/


Η άνευ προηγουµένου αντιδηµοκρατική κίνηση του πρωθυπουργού 
ισοδυναµεί µε την επιβολή στρατιωτικού νόµου στον ευαίσθητο και 
νευραλγικό χώρο της Παιδείας, πράγµα που ακυρώνει τον πολιτισµικό-
παιδαγωγικό ρόλο της τελευταίας, ενώ καλλιεργεί µια βαθιά αρνητική και 
τραυµατική ψυχολογία στους µαθητές. 

Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί του ∆ηµοσίου της Αττικής 
απαντάµε µε αλληλεγγύη και συµπαράσταση στους Καθηγητές και 
καλούµε τα µέλη µας να συµµετέχουν στο συλλαλητήριο που καλεί η 
ΟΛΜΕ την ∆ευτέρα 13 Μάιου, 7µµ έξω από τα γραφεία της στην οδό 
Ερµού και Κορνάρου στο Σύνταγµα.  
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