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Πληθαίνουν το τελευταίο διάστηµα οι προανακρίσεις, οι Ε.∆.Ε., οι πειθαρχικοί έλεγχοι 

και κάθε είδους διώξεις εκπαιδευτικών, µε οποιαδήποτε αφορµή. Στο στόχαστρο βρίσκονται 

κυρίως συνδικαλιστές που διατύπωσαν απόψεις αντίθετες µε την εκπαιδευτική πολιτική της 

Κυβέρνησης, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης που όρθωσαν το «ανάστηµά» τους. 

Το οπλοστάσιο, το νέο Πειθαρχικό ∆ίκαιο του Ν. 4057/2012, παρέχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για την διασπορά κλίµατος φόβου και την καταστολή κάθε απόπειρας 

διαµαρτυρίας για τις επιβαλλόµενες πολιτικές και τα λαµβανόµενα µέτρα, τα οποία κάθε άλλο 

παρά πείθουν για την αναγκαιότητά τους, την αντικειµενικότητα, το πλαίσιο δικαίου και λογικής. 

Ο διάλογος, η διαβούλευση και η συναίνεση, προφανώς δεν είναι πλέον ζητούµενα… 

Ας µη γελιόµαστε. 

Οι περισσότερες από τις διώξεις που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας δεν αφορούν 

σε «θέµατα περί την υπηρεσία». Στοχεύουν στο να στείλουν το «µήνυµα» του 

παραδειγµατισµού για συµµόρφωση. Ζητούµενο είναι η καταστολή των αντιδράσεων, η εκούσια 

φίµωση των συναδέλφων και η άνευ όρων υποταγή τους! 

Η πλήρης αδιαφορία για τις θέσεις και τις απόψεις του κλάδου, είναι πολιτική επιλογή! 

Η εγκαθίδρυση του φόβου επιβολής κυρώσεων για την έκφραση µη αρεστού λόγου και 

αντίθετης άποψης, είναι πολιτική επιλογή! 

Όµως, ο λειτουργός της εκπαίδευσης ακυρώνεται ηθικά και παιδαγωγικά όταν 

καταντά υπόδουλος, οσφυοκάµπτης και δυναστευµένος, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το ρόλο 

στον οποίο η πολιτεία τον καλεί να πρωταγωνιστήσει. 

Τελικά, προκύπτει ότι αυτό το κράτος έχει επιλέξει την πλήρη αποδιοργάνωση, 

υποβάθµιση και διάλυση του δηµόσιου σχολείου – και ειδικά της Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και της Παιδείας – στο όνοµα της «κατάρτισης» και της «µαθητείας». 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την προσπάθεια φίµωσης του εκπαιδευτικού. 
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∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ πλήρη συνδικαλιστική αλληλεγγύη και συµπαράσταση σε κάθε 

πειθαρχικό έλεγχο και δίωξη συναδέλφου για τις συνδικαλιστικές του θέσεις και τις συνεπείς µε 

αυτές ενέργειες και δράσεις του. 

Σύσσωµη η εκπαιδευτική κοινότητα θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, 

διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση, λόγο, άποψη και θέση. 

Το κλίµα εκφοβισµού και τροµοκρατίας δεν θα περάσει. 

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 


