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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το µεγαλειώδες σηµερινό συλλαλητήριο, πρωτοφανές σε όγκο και παλµό, µε τη
συµµετοχή δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών, εργαζοµένων, µαθητών και φοιτητών,
που πληµµύρισε για µια ακόµη φορά το κέντρο της Αθήνας, επιβεβαιώνει την
εκτίµησή µας ότι ένα πανίσχυρο µέτωπο παιδείας - εργασίας γίνεται ήδη
πραγµατικότητα.
Ωστόσο η Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δηµοσιογράφων
ξεπέρασε σε αµετροέπεια και κυνισµό τον γνωστό πλέον στο πανελλήνιο
«ρηξικέλευθο» εαυτό της. Με την κάλυψη, βεβαίως, του Πρωθυπουργού της χώρας
που …παίζει το κρυφτούλι!
Από πού άραγε αντλεί η κ. Γιαννάκου το δικαίωµα (ηθικό και πολιτικό) να
καθυβρίζει τον περήφανο κλάδο των εκπαιδευτικών, τους δασκάλους που έχει
εµπιστευθεί η πολιτεία για την εκπαίδευση και τη µόρφωση των παιδιών του
ελληνικού λαού; Πώς θα «αντικρίσει στα µάτια» τους εκπροσώπους των καθηγητών
και θα συνοµιλήσει µαζί τους στη συνάντηση της εποµένης Τρίτης, που υποχρεώθηκε
χθες να ανακοινώσει; Το βέβαιο είναι ότι είναι τελείως άγνωστες στην υπουργό
Παιδείας οι αξίες, οι αρχές, η ηθική και η αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.
Όλοι αντιλαµβάνονται ότι πίσω από το αλαζονικό και επιθετικό προσωπείο της κ.
Υπουργού Παιδείας, πίσω από τον «τσαµπουκά» τού «δε µασάω» κρύβεται το
έντροµο και πανικόβλητο πρόσωπο µιας ολόκληρης Κυβέρνησης, που υποκριτικά και
ξεδιάντροπα συνεχίζει να διακηρύσσει ότι η παιδεία και ο πολιτισµός αποτελούν
δήθεν τις πρώτες προτεραιότητές της. Πάντως, αποδεδειγµένα η δηµόσια εκπαίδευση
και ο εκπαιδευτικός αποτελούν την «πρώτη προτεραιότητα» της ανελέητης και
κλιµακούµενης κυβερνητικής επίθεσης!
Η κ. Γιαννάκου δεν περιορίστηκε µόνον να εκτονώσει την επιθετικότητά της µε το
ρεσιτάλ ύβρεων και συκοφαντιών κατά δασκάλων, καθηγητών, µαθητών και
…οικοδόµων. Σήµερα µας επέσεισε και τον από τους απεργούς κίνδυνο, κατά τον
αλήστου µνήµης «από βορράν κίνδυνον», θυµίζοντας άλλες εποχές, που αυτός ο
τόπος προσπαθεί να ξεχάσει. Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Υπουργό Παιδείας οι απεργοί
και οι διαδηλωτές που αγωνίζονται για µια δηµόσια και πραγµατικά δωρεάν
εκπαίδευση, που ως άνθρωποι και εργαζόµενοι παλεύουν για την αξιοπρέπειά τους
αποτελούν «κίνδυνο» για τη δηµοκρατία!!
Ο κ. Πρωθυπουργός και η κ. Υπουργός ας το καταλάβουν επιτέλους! Οι αγώνες
θα συνεχιστούν και θα κλιµακωθούν αναπόφευκτα, γιατί η πολιτική της Κυβέρνησής
τους είναι σε προφανή και κατάφωρη δυσαρµονία µε την κοινωνία και τις ανάγκες
της!

