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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 01 / 10/ 2020 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα: « Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου για τις  αντιδημοκρατικές ενέργειες του ΥΠΑΙΘ προκηρύσσει,  

3ωρη συμπληρωματική στάση εργασίας 11:00-14:00» 

 Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου για τις  αντιδημοκρατικές ενέργειες του ΥΠΑΙΘ προκηρύσσει, για 
τους συναδέλφους που τα σχολεία τους τελούν υπό κατάληψη, 3ωρη 
συμπληρωματική στάση 11:00-14:00 της στάσης εργασίας 8:00-11:00 που έχει 
προκηρύξει η ΟΛΜΕ και τη  δεύτερη βάρδια των εσπερινών σχολείων. 

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου καταδικάζει την αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, 
που συνεχίζει και επιτείνει τα αντιλαϊκά μέτρα των προκατόχων της 
(ΣΥΡΙΖΑ,ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κλπ) και καλεί σε μαζική αντίσταση στα εξαγγελλόμενα 
αντιδραστικά μέτρα από την Υπουργό της Παιδείας, που αφορούν στην εφαρμογή 
της «εξ αποστάσεως διδασκαλίας» στα υπό κατάληψη σχολεία και στην «κάλυψη» 
των χαμένων ωρών διδασκαλίας τα Σάββατα, τις Αργίες και τις Διακοπές. 

Ειδικότερα, το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς: 

Ø να μην αποδεχτούν τα βάρβαρα μέτρα της Κεραμέως 

Ø να μην εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα υπό κατάληψη 
σχολεία 

Ø να απορρίψουν μαζικά και να καταδικάσουν καθολικά τα «νέα» αυταρχικά, 
αντιδημοκρατικά και από κάθε άποψη απαράδεκτα μέτρα που  δείχνουν 
τον εκφασισμό της κρατικής πολιτικής  

και επιδιώκουν: 

Ø να μετατρέψουν τους εκπαιδευτικούς σε μηχανισμό  καταστολής και 
υπονόμευσης των μαθητικών καταλήψεων και αγώνων 

Ø να διασπάσουν τον άρρηκτο δεσμό  της συλλογικής πάλης που ενώνει 
διαχρονικά το εκπαιδευτικό, μαθητικό και γονεϊκό κίνημα 

Ø να ισοπεδώσουν θεμελιώδη  και δημοκρατικά δικαιώματα 

Ø να εδραιώσουν την τηλεκπαίδευση 
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Ø να κατεδαφίσουν τα αποκτημένα με πολύχρονους αγώνες δικαιώματα που 
αφορούν στη σταθερή εργασία,  στο χώρο διδασκαλίας και μάθησης, τις 
δημοκρατικές κατακτήσεις του συλλόγου διδασκόντων 

Ø να επιβάλουν την «ευελιξία» της απασχόλησης η οποία θα εδραιώνεται στο 
μάθημα -θέαμα που θα προσφέρει η κάμερα είτε από το σχολείο , είτε 
από το σπίτι 

Ø να τρομοκρατήσουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε -απογυμνωμένοι από κάθε 
υλική κατάκτηση και δικαίωμα -να προσαρμόζονται εύκολα στο δόγμα του 
τρόμου και της υποταγής στην αντιδραστική πολιτική. 

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ καλεί  τους συνάδελφους να απορρίψουν μαζικά τα 
αυταρχικά μέτρα, με τα οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να καταστείλει τις 
μαθητικές κινητοποιήσεις. Πρόκειται για μια  δέσμη «των μέτρων πέραν της 
πειθούς», όπως προανήγγειλε ο Πέτσας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα 
γνωστά: καταστολή με ΜΑΤ, εισαγγελείς, μαθητοδικεία, «αγανακτισμένοι 
γονείς». 

Το ΔΣ καλείς επίσης  τους διευθυντές των σχολείων να αρνηθούν να 
συγκροτήσουν τα «διαδικτυακά μαθήματα» της υπονόμευσης των 
θεμελιωδών  δημοκρατικών, παιδαγωγικών ελευθεριών και αρχών. 

Τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απεργοσπαστικός μηχανισμός των 
μαθητικών κινητοποιήσεων. Οι μαθητές αγωνίζονται για λογαριασμό όλου του 
λαού. Τα αιτήματά τους είναι δίκαια. Να μην επιτρέψουμε την τρομοκράτησή 
τους. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του για τα μαθήματα 
το Σάββατο, τις αργίες και τις διακοπές και  για την «εξ αποστάσεως» 
διδασκαλία. Δηλώνει  ότι οι αγώνες δεν τιμωρούνται,  δεν αναπληρώνονται.  

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καταδικάζει την πολιτική της αδιοριστίας και την υποκρισία 
της κυβέρνησης που δήθεν...ενδιαφέρεται για τις χαμένες ώρες διδασκαλίας, 
ενώ εφαρμόζει την πολιτική της υποχρηματοδότησης και  της υπολειτουργίας 
των σχολείων, με πολλαπλά κενά (150 στο νομό Ηρακλείου). Την  ίδια στιγμή 
καλεί τους αναπληρωτές να συνάψουν 3μηνες(!) συμβάσεις και δεν 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της άδειας ειδικού σκοπού σε πολλές ευπαθείς 
κατηγορίες. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους σε ενωτικό και ανυποχώρητο 
αγώνα  που είναι το μόνο μέσο , για να αποκρουστούν τα βάρβαρα μέτρα  και 
να κατοχυρωθούν τα θεμελιώδη μορφωτικά, εργασιακά και  δημοκρατικά 
δικαιώματα. 

  

 



Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


