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Θέμα : Αυτόβουλη … παρουσία της αστυνομίας στην παράσταση    

           διαμαρτυρίας του Συλλόγου μας  

Την Πέμπτη  6-9-2018 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη 
παράσταση των τριών συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Β΄ Αθήνας,  «Ο 
Περικλής», Αμαρουσίου, και «Γ. Σεφέρης» στα γραφεία της Διεύθυνσης  Π.Ε. 
Β΄ Αθήνας  για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και τα 
νηπιαγωγεία της περιοχής των συλλόγων μας  με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς.  

Με την άφιξή μας στα γραφεία της Διεύθυνσης, οι εκπαιδευτικοί των 
τριών συλλόγων διαπιστώσαμε  την έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης 
αποτελούμενη από ένστολους  αστυνομικούς και αστυνομικούς με πολιτικά,  
στο δρόμο της εισόδου των γραφείων.  

Στην έντονη διαμαρτυρία μας  σχετικά με το γεγονός προς τον 
Διευθυντή Π.Ε.  Β΄ Αθήνας μας ανέφερε ότι το αστυνομικό κλιμάκιο δεν  
εμφανίστηκε εκεί κατόπιν δικής του πρόσκλησης  αλλά η παρουσία του 
αποτελεί  πρωτοβουλία της Αστυνομίας.  

Απευθυνθήκαμε στον επικεφαλής  των αστυνομικών δυνάμεων,  ο 
οποίος δηλώνοντάς μας τα στοιχεία του, μας επιβεβαίωσε ότι η Αστυνομία δεν 
εκλήθη από τη Διεύθυνση Π.Ε. αλλά  βρισκόταν  στο χώρο με εντολή της 
ΓΑΔΑ.  Σε ερώτημά  μας σχετικά με το πώς η Αστυνομία γνώριζε για την 
παράσταση των συλλόγων  μας απάντησε ευθέως και χωρίς κανέναν 
ενδοιασμό ότι η Αστυνομία παρακολουθεί τις δράσεις  των σωματείων! 



Η τακτική παρακολούθησης  της δράσης του συνδικαλιστικού 
κινήματος και των σωματείων  των εργαζομένων και μάλιστα των 
εκπαιδευτικών  από την Αστυνομία και επί ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ  παραπέμπει σε αλγεινές εποχές  όπου η συνδικαλιστική δράση ήταν 
υπό διωγμό ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει τις προθέσεις ελέγχου και 
χειραγώγησης  σε μια εποχή όπου επιχειρείται  η περιστολή των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων  και των ελευθεριών των εργαζομένων από το 
σύνολο των αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων .  

Είναι προφανές ότι η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην τρομοκράτηση και 
το εκφοβισμό των εκπαιδευτικών που μέσα από τα σωματεία τους  
υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά τους δικαιώματα και τα 
μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.  

Είναι  προφανές ότι ως κομμάτι του «εχθρού  λαού» θεωρούνται  οι 
μαχόμενοι εκπαιδευτικοί   που γίνονται επικίνδυνοι για τα σχέδια αποδόμησης 
του δημόσιου σχολείου και συρρίκνωσης των εργασιακών δικαιωμάτων  τους 
και πρέπει να αντιμετωπίζονται σε πλαίσιο ελέγχου, εκφοβισμού και 
χειραγώγησης.  

Θέτουμε ερώτημα προς την ηγεσία του Υπουργείου ΠΡΟ.ΠΟ  εάν μέσα 
στο πλαίσιο των στοχεύσεων αυτών έχει αναθέσει  στην Ελληνική Αστυνομία 
αρμοδιότητες παρακολούθησης  και παρέμβασης στη δράσης των 
σωματείων.  

Θέτουμε  επίσης  το ερώτημα προς το ΥΠΠΕΘ εάν είναι ενήμερο 
σχετικά με την πρακτική αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας και ποια είναι η θέση 
της ηγεσίας του απέναντι  σε αυτήν.  

Ως εκπαιδευτικό κίνημα δηλώνουμε οι ενέργειες ελέγχου και  
εκφοβισμού δεν μας τρομοκρατούν  αντίθετα μας πεισμώνουν. Δηλώνουμε ότι  
είμαστε πάντα εδώ και θα συνεχίζουμε τους  αγώνες μας ανυποχώρητα και 
δυναμικά για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών 
του.  

Ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο 
Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ και καλεί και τους άλλους δύο συλλόγους Π.Ε. Β΄ 
Αθήνας, Αμαρουσίου και « Γ.Σεφέρης»  να συμμετάσχουν.  

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


