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Πειραιάς, 16-5-2013 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών ΟΛΠ σεβόμαστε 

και στηρίζουμε την απόφαση των εκπαιδευτικών για αναστολή της απεργιακής 

κινητοποίησης. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από μαραθώνια και βασανιστική 

συνεδρίαση των εκπροσώπων των καθηγητών. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που 

πρέπει να μας απασχολήσουν τόσο για σήμερα όσο και για την επόμενη μέρα. Πρώτο 

δεδομένο είναι η πολύ σκληρή, ανάλγητη, αντιδημοκρατική και απαράδεκτη στάση της 

κυβέρνησης. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι ο χώρος της εκπαίδευσης λειτούργησε με 

δημοκρατικές και μαζικές διαδικασίες ευθύς εξαρχής όπως ήταν ξεκάθαρη και η 

απεύθυνση του κλάδου για σαφή και ουσιαστική στήριξη στα αιτήματα τους τόσο από το 

σύνολο του εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος όσο και από την κοινωνία γενικότερα.  

Δυστυχώς όμως, η στήριξη των τριτοβάθμιων οργανώσεων δεν ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και μεγάλης μερίδας του συνδικαλιστικού 

κινήματος και των εργαζομένων. Κατά τη γνώμη μας, περιορίστηκε στην εξαγγελία της 

τρίωρης στάσης εργασίας και μιας συγκέντρωσης χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία 

που θα δημιουργούσε τους όρους της μαζικής και μετωπικής σύγκρουσης απέναντι σε 

μια τόσο αυταρχική κυβερνητική απόφαση. Η συγκεκριμένη αντίδραση στην 

επιστράτευση ενός κλάδου που αριθμεί περίπου 90.000 εργαζομένους με πλατύτερα 

αιτήματα και όχι συντεχνιακά, είναι δυσανάλογα μικρή.  

Η αντισυνταγματικότητα της επιστράτευσης έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του 

Ελληνικού λαού αλλά δεν πάρθηκε εν κενώ. Είναι η συνέχεια της αυταρχικής επιβολής 

των μνημονιακών κυβερνητικών αποφάσεων τα τελευταία τρία χρόνια που λειτουργεί 

σωρευτικά και συμπιέζει περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Έως τώρα το εργατικό 

κίνημα δεν έχει έστω μια νίκη απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση αλλά τη χρειάζεται όσο 

τίποτε άλλο αυτές τις στιγμές. 

Για να έρθει όμως αυτή η νίκη θέλει οργάνωση, συσπείρωση και βούληση. Αυτή είναι 

η ευθύνη του εργατικού κινήματος και ιδιαίτερα των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Καλούνται τρία 

χρόνια τώρα να εμπνεύσουν και να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων. Κατά τη 

γνώμη μας, στην παρούσα φάση έπρεπε να λειτουργήσουν πιο αποφασιστικά και να 

καλύψουν τον κλάδο των καθηγητών σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Μια 



τρίωρη στάση εργασίας δεν είναι αρκετή για την καταδίκη της επιστράτευσης 90.000 

εργαζομένων.  

Συμμετείχαμε στην στάση εργασίας με σαφή τοποθέτηση για περαιτέρω κάλυψη και 

κλιμάκωση της στήριξης του αγώνα των καθηγητών. Η απόφαση μας πάταγε και στην 

πεποίθηση ότι οι ηγεσίες ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ τελικά θα στήριζαν ουσιαστικότερα, πράγμα 

που δεν έγινε.  

Αποφασίσαμε να μην συμμετέχουμε και να αναστείλουμε τη σημερινή στάση 

εργασίας θέλοντας παράλληλα να δηλώσουμε προς τις δευτεροβάθμιες και 

τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις  ότι δεν μπορούν πια να σφυρίζουν αδιάφορα. 

Πρέπει να πάρουν επιτέλους πρωτοβουλίες και να στηρίζουν κοινωνικούς αγώνες 

δίνοντας τους την ευρύτητα και το περιεχόμενο που επιβάλλει ο ρόλος τους. 

 Τα αιτήματα για εμάς παραμένουν επίκαιρα γιατί δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. 

Καλούμε τις ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ να πάρουν το μήνυμα μας για την αναγκαιότητα 

συστράτευσης, μαχητικότητας και συσπείρωσης των εργαζόμενων της χώρας.    

 

Σήμερα είναι επιστρατευμένοι οι καθηγητές, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς! 
 

Ενωμένοι θ’αντιμετωπίσουμε τη βαρβαρότητα, ο αγώνας είναι κοινός! 
 

Ν’ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 


