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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 12-9-2016 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η 24ωρη απεργία της .Π.ΟΣΥ.Π. και η κινητοποίηση έξω από 
το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στο Μαρούσι, το οποίο παρέμεινε κλειστό μέχρι τις 12.00 
μ.μ. οπότε και έληξε η παράσταση διαμαρτυρίας. Η κινητοποίηση ήταν δυναμική με 
συμμετοχή εργαζομένων από όλη την Ελλάδα και τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. 

Μελανό σημείο της σημερινής ημέρας ήταν η επίδειξη αυταρχισμού από την πολιτική 
ηγεσία, όταν ο Δ/ντης του γραφείου Υπουργού κ. Κατσαρός σε συνάντηση με 
αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Π.Ο.ΣΥ.Π στις 8.00 π.μ. απαίτησε να ανοίξουν εντός 10λέπτου 
οι πύλες του Υπουργείου απειλώντας ότι θα ανοίξουν ούτως ή άλλως, προφανώς με τη 
χρήση αστυνομικής βίας. 

Μετά την ομόφωνη άρνηση της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων για άνοιγμα των πυλών, 
επιχειρήθηκε τρεις φορές από τα ΜΑΤ να ανοίξουν τις εξωτερικές εισόδους του κτιρίου  

Κατανοώντας το ευαίσθητο κοινωνικά ζήτημα των εξετάσεων και ως οργανικό κομμάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, εγγυηθήκαμε την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των 
εξετάσεων των Ομογενών στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών για την εισαγωγή τους στο 
πανεπιστήμιο. Άλλωστε χάρις στις εντατικές προσπάθειες των εργαζομένων στη διοίκηση 
της εκπαίδευσης και στο φιλότιμό τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και παρά την 
τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, μπορεί σήμερα η πολιτική ηγεσία να επαίρεται 
για το ομαλό άνοιγμα των σχολείων, έστω και αν η πραγματικότητα απέχει πολύ από τις 
διακηρύξεις. 

Η Π.Ο.ΣΥ.Π. καταδικάζει τον αυταρχισμό της κυβέρνησης και την βία που ασκήθηκε στους 
εργαζομένους, με αποτέλεσμα να προκληθεί θλάση ισχίου σε μία συνάδελφό μας. 

Συγχαίρουμε τους συναδέλφους για την δυναμικότητα που επέδειξαν και την παρουσία 
τους στην κινητοποίηση και τους καλούμε σε εγρήγορση για τους αγώνες που βρίσκονται 
μπροστά. 

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να εγκαταλείψει τον αυταρχισμό και τα τελεσίγραφα, και να 
καταλάβει επιτέλους ότι η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής περνάει μέσα και από τη 
διοίκηση και τους ανθρώπους που την υπηρετούν. 

Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Π.Ο.ΣΥ.Π. μετά τη λήξη της κινητοποίησης ώστε να 
οριστεί συνάντηση με το Δ.Σ. εντός της εβδομάδας. Τον καλούμε σε έναν ειλικρινή διάλογο 
για τα μεγάλα προβλήματα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι εργαζόμενοι θέλουν άμεσες 
και ξεκάθαρες δεσμεύσεις, από τις οποίες θα κριθεί η περαιτέρω κλιμάκωση των κλαδικών 
μας αγώνων.   

                                                          Για το Δ.Σ. 
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