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                                                    ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
                                                  
      Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε πρόσφατη τακτική συνεδρίασή του συζήτησε το θέµα της 
λήψης των απαιτούµενων µέτρων στήριξης της απεργίας της 12.12.07, προκειµένου 
αυτή να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και στο χώρο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Επίσης αποφάσισε να καταγγείλει τον Υπουργό Παιδείας για την 
απαράδεκτη στάση του απέναντι στους 90.000 περίπου καθηγητές και καθηγήτριες. 
      Όπως αποδεικνύεται ο κ. Υπουργός, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, εξαντλεί  τη 
σχέση του µε την ΟΛΜΕ στο πλαίσιο συναντήσεων «γνωριµίας»! ∆ε µπορεί να 
εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι, αν και την 1.10.07, όταν δηλαδή 
πραγµατοποιήθηκε η «συνάντηση γνωριµίας» (έτσι την χαρακτήρισε ο ίδιος) του ∆.Σ. 
της ΟΛΜΕ µε τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, δεσµεύτηκε  ρητά  ότι θα 
απαντήσει στην Οµοσπονδία µας, αφού µελετήσει µε τους συνεργάτες του την 
απόφαση του 13ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των 
αιτηµάτων του Κλάδου µας, καθώς και υπόµνηµά µας µε 15 σηµεία που αναφέρονται 
στα οξυµένα προβλήµατα του δηµόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών, πέρασαν 
από τότε δυόµισυ µήνες και ο κ. Υπουργός εξακολουθεί να «ποιείται την νήσσαν»! 
      Πρόκειται για ολοφάνερο, πλέον, εµπαιγµό της εκπαιδευτικής µας κοινότητας, για 
πρωτοφανή επίδειξη κυνισµού, αλαζονείας και κραυγαλέας αδιαφορίας απέναντι στα 
πολύ σοβαρά προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης. Βεβαίως οι µειούµενες, για 
τέταρτη συνεχόµενη χρονιά δαπάνες για την Παιδεία, αποδεικνύουν το ανύπαρκτο 
κυβερνητικό ενδιαφέρον για την ποιοτική βελτίωση του µορφωτικού και 
εκπαιδευτικού αγαθού που η πολιτεία καλείται να προσφέρει στους πολίτες της. Και 
αυτό, ασφαλώς, αφορά σε εφαρµοσµένη πολιτική η οποία κρίνεται από τον ελληνικό 
λαό. Η άσκηση όµως της πολιτικής εξουσίας στο όνοµά του λαού είναι  δηµοκρατικά 
αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη όταν εξωτερικεύεται ως εµπαιγµός και οιονεί 
απαξίωση των θεσµικών  εκπροσώπων των εργαζόµενων, εν προκειµένω της ΟΛΜΕ. 
Ούτε προάγει το κοινωνικό συµφέρον, όταν εκφράζεται ως  ιδεολογική αποστροφή 
απέναντι στα δηµόσια αγαθά! 
       ∆ε µπορούµε να γνωρίζουµε αν ο κ. Στυλιανίδης θεωρεί «ανώριµους» τους 
εκπαιδευτικούς (σε αντίθεση µε τους «καταληψίες» µαθητές), σε βαθµό µάλιστα που 
να αδυνατεί να συνοµιλεί µαζί τους, όπως υπαινίχθηκε -σε µια προσωπική έκρηξη 
λαϊκισµού- κατά την πρόσφατη  ενηµέρωση της Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής για τα τρέχοντα  θέµατα του υπουργείου του. Εµείς οφείλουµε να του 
υπενθυµίσουµε ότι ο συνδικαλισµός είναι ένα από τα βάθρα της ∆ηµοκρατίας, ότι οι 



εκπαιδευτικοί µαζί µε όλους τους εργαζόµενους είναι στους δρόµους, αγωνίζονται 
και θα αγωνίζονται για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής 
πολιτικής, που ο ίδιος υπερασπίζεται και επιµένει να προωθεί. 
    Σ’ αυτούς τους στίβους θα συναντηθούµε σύντοµα και οπωσδήποτε! 
    Για µια ακόµη φορά, καλούµε, όλους τους συναδέλφους να δώσουν το 
µαχητικό παρών στην αυριανή γενική  απεργία και τα συλλαλητήρια που θα 
γίνουν σ’ ολόκληρη τη χώρα, για να αποκρούσουµε τα αντιασφαλιστικά µέτρα 
που προωθεί η κυβέρνηση.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


