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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΩΞΕΙΣ

Kαταγγέλλουµε τη συνεχιζόµενη απαράδεκτη πρόκληση της ποινικής δίωξης οκτώ
εκπαιδευτικών, στελεχών και µελών της Α΄ ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου και του ∆ιδασκαλικού συλλόγου
Ρόδου.
στις 17
Οι οκτώ συνάδελφοί µας δικάζονται στο Τριµελές Πληµµελειοδικείο
Σεπτεµβρίου 2003, µε κατηγορίες που συνδέονται µε τη συµµετοχή τους στις Πανεκπαιδευτικές
κινητοποιήσεις του Ιούνη του 1998 κατά της “εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης” και υπέρ της
υπεράσπισης της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας και της εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στην ουσία, οι συνάδελφοι διώκονται για την αγωνιστική τους στάση, στάση αξιοπρέπειας
και κοινωνικής ευθύνης απέναντι στα προβλήµατα που αντιµετώπιζε τότε η εκπαίδευση,
υπερασπιζόµενοι τις θέσεις και τις αποφάσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος των εκπαιδευτικών.
Η δίκη αυτή έρχεται να προστεθεί σε όλη τη σειρά από δικαστικές διώξεις ενάντια σε
εκπαιδευτικούς και µαθητές. Σ΄ αυτή τη δίκη στην πραγµατικότητα δικάζεται το ίδιο το µεγάλο
πανεκπαιδευτικό κίνηµα για την υπεράσπιση της δηµόσιας εκπαίδευσης και της εργασιακής
αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών.
Με τις συνεχιζόµενες διώξεις µαθητών και εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε όλο του το
µεγαλείο ο κυβερνητικός αυταρχισµός και η πολιτική πυγµής, που έχουν στόχο πλέον τις ίδιες τις
δηµοκρατικές και συνδικαλιστικές µας ελευθερίες. Η κυβέρνηση επιµένει να κρατά σε κατάσταση
δικαστικής οµηρίας δεκάδες εκπαιδευτικούς και φοιτητές και εκατοντάδες µαθητές αποβλέποντας
στον εκφοβισµό και την τροµοκράτηση του εκπαιδευτικού κόσµου. ∆ιατηρεί σε ισχύ την αυταρχική
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που ποινικοποιεί κάθε κινητοποίηση µέσα στα σχολεία.
Ένα είναι βέβαιο, ότι η ποινικοποίηση των αγώνων µας δε θα περάσει. Κι επειδή έχουµε το
δίκιο µε το µέρος µας, η καλύτερη απάντηση στις συνεχιζόµενες διώξεις είναι η ανάπτυξη νέων,
ενωτικών και πολύµορφων αγώνων ενάντια στην κυβερνητική πολιτική της εγκατάλειψης της
δηµόσιας εκπαίδευσης και της αµφισβήτησης των εργασιακών και συνδικαλιστικών µας
δικαιωµάτων.
Ο κλάδος µας έχει τη δύναµη να επιβάλει το σεβασµό του δικαιώµατος να αναπτύσσει
διεκδικητικούς αγώνες και θα τους προστατέψει από κάθε ανάλογη απόπειρα ποινικοποίησής
τους στο µέλλον.
Καλούµε τον Υπουργό Παιδείας και τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης να σταµατήσουν να «νίπτουν
τας χείρας» τους. Ο Υπουργός Παιδείας αρνήθηκε να παρέµβει για το σταµάτηµα των διώξεων,
όπως του ζητά εδώ και χρόνια το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Με τη στάση του αυτή αναλαµβάνει σοβαρές
ευθύνες για την αναστάτωση που δηµιουργούν αυτές οι διώξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τα προβλήµατα της εκπαίδευσης απαιτούν επιτακτικά λύσεις και δεν αντιµετωπίζονται µε
διώξεις και αυταρχικές επιλογές.
Η ΟΛΜΕ θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα της µαζί µε ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα και το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας για :
• να σταµατήσουν όλες οι ανακρίσεις και δίκες σε βάρος εκπαιδευτικών και µαθητών,
φοιτητών και πολιτών
• να παραγραφούν όλες οι καταδικαστικές σε βάρος τους αποφάσεις
• να προωθηθεί νοµοθετική ρύθµιση στη Βουλή µε την οποία να αίρεται το αξιόποινο των
πράξεων των εκπαιδευτικών, µαθητών φοιτητών και εργαζόµενων που συνδέονται µε τις
κινητοποιήσεις της τελευταίας πενταετίας
• να καταργηθεί η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε την οποία ποινικοποιούνται οι
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µαθητικές διεκδικήσεις.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς να εκφράσουν µε κάθε δυνατό τρόπο τη συνδικαλιστική, κοινωνική
και ηθική συµπαράστασή τους.
Κλιµάκιο του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα παρευρεθεί στη δίκη και θα καταθέσει στο
δικαστήριο υπερασπίζοντας τους διωκόµενους συναδέλφους.

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Αντωνάκος
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