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Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΕΡΑ) εδώ και χρόνια έχουν ως πρώτο και βασικό 

αίτημα τους μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, ώστε να σταματήσει η αδιοριστία, η 

συνεχόμενη επισφάλεια και η διαρκής ταλαιπωρία χιλιάδων αναπληρωτών-συμβασιούχων 

εκπαιδευτικών που κάθε χρόνο καλούνται με γλίσχρους μισθούς  να καλύψουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος των μαθητών και της 

ποιότητας της εκπαίδευσης.  

Η ΕΡΑ γι αυτόν τον λόγο συμμετείχε ενεργά -προτείνοντας μάλιστα 24ωρη απεργία και όχι μόνο 

3ωρη στάση-  στη συλλογική κινητοποίηση της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ της 2ης Μαρτίου, μια 

κινητοποίηση που χαρακτηρίστηκε από μαζικότητα και αποφασιστικότητα με στόχο επιτέλους 

το χρόνιο και δίκαιο αίτημα για μαζικούς διορισμούς με βάση των προϋπηρεσία να γίνει 

πραγματικότητα.  

Όμως, ενώ οι εκπαιδευτικοί, με προμετωπίδα τους αναπληρωτές, διαδήλωσαν μαζικά  σε όλες 

τις πόλεις της Ελλάδας με αποκορύφωμα την απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο παιδείας, 

αντί να βρεθεί τρόπος η φωνή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των αναπληρωτών να φτάσει 

στην Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας και το αίτημα να τεθεί «ενώπιος ενώπιων», η 

αστυνομία αναίτια και προτού γίνει η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ με τα Δ.Σ. 

της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ προχώρησε σε ρίψη δακρυγόνων και χημικών με ταυτόχρονη άσκηση βίας 

εναντίον των διαδηλωτών εκπαιδευτικών.  

Η ΕΡΑ καταδικάζει απερίφραστα και σε όλους τους τόνους και προς πάσα κατεύθυνση τη 

χθεσινή επίθεση των δυνάμεων των ΜΑΤ, επίθεση που έγινε εναντίον εκπαιδευτικών που 

διαδήλωναν για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πλήρη εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά, εργασιακά 

και συνδικαλιστικά, που διαδήλωναν για την ίδιο το μέλλον τους ως εργαζόμενων, ως 

παιδαγωγών, ως ανθρώπων.  

Οι υπεύθυνοι για τα χθεσινά γεγονότα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να σκεφτούν καλά αν 

ξανα-επιχειρηθεί «να απλωθεί χέρι» εναντίον εκπαιδευτικών και γενικότερα εναντίον 

εργαζομένων που αγωνίζονται και διεκδικούν.  

Η ΕΡΑ ακόμα πιο δυναμικά και άμεσα θα πάρει πρωτοβουλίες συνδικαλιστικές, κινηματικές και 

πολιτικές, ώστε επιτέλους  το δίκαιο αίτημα για άμεσους μαζικούς διορισμούς των 

αναπληρωτών και ταυτόχρονα η εξίσωση των δικαιωμάτων των συμβασιούχων αναπληρωτών 

με αυτά των μονίμων εκπαιδευτικών  να γίνει πράξη. 

 Η κυβέρνηση τη δέσμευσή της για μόνιμους διορισμούς δεν μπορεί να την εξαρτά από 

οτιδήποτε άλλο παρά από το δίκαιο και την ανάγκη. Άμεσα να νομοθετήσει τον τρόπο 

πρόσληψης θέτοντας ως το βασικό κριτήριο διορισμού την προϋπηρεσία και να προχωρήσει σε 

μαζικούς διορισμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  


