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Αμακοίμωση για τα γεγομότα της παμελλαδικής κιμητοποίησης εμάμτια στη 
διαθεσιμότητα εκπαιδευτικώμ 
 
Ο ΤΡΘΕΑ Κάοιρα καςαγγέλλει με ςξμ πιξ καςηγξοημαςικό ςοόπξ ςα ρημεοιμά 
γεγξμόςα ρςημ ειοημική ρσγκέμςοχρη-διαμαοςσοία πξσ διξογάμχρε ρςα διόδια 
Πσογεςξύ η Δπιςοξπή εκπαιδεσςικώμ ρε διαθεριμόςηςα, η ΔΚΛΔ Κάοιραπ και η 
ΟΚΛΔ. Ζ ρσγκσβέομηρη ςηπ ΜΔ και ςξσ ΠΑΟΙ έδεινε για άλλη μια τξοά ςξ 
ποαγμαςικό και αληθιμό ςηπ ποόρχπξ: ασςαουιρμόπ, βία, ςοξμξκοαςία, οίφη 
υημικώμ ρε εκπαιδεσςικξύπ πξσ διαδήλχμαμ ειοημικά και διεκδικξύραμ ςξ δικαίχμά 
ςξσπ ρςη δξσλειά.  
Δε ρςαμάςηραμ όμχπ εκεί. Λε εμςξλή άμχθεμ, βγήκε «απαγξοεσςικό» ρςξσπ 
εκπαιδεσςικξύπ ςηπ Ηερραλξμίκηπ και ςξσ Έβοξσ και δεμ ςξσπ επέςοεφαμ μα 
πεοάρξσμ ςα διόδια και μα εμχθξύμ με ςξσπ σπόλξιπξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςηπ 
Κάοιραπ, Καμίαπ, Σοικάλχμ, Ιαοδίςραπ, Αθήμαπ και Ιξζάμηπ ρε κξιμή ρσγκέμςοχρη 
-διαμαοςσοία. Σασςόυοξμα, απαγξοεύςηκε με ειραγγελική εμςξλή ρςξσπ 
εκπαιδεσςικξύπ πξσ ήοθαμ από ςη Ηερραλξμίκη και ςξμ Έβοξ μα μεςαβξύμ με ςα 
λεχτξοεία ςξσπ ρςημ πόλη ςηπ Κάοιραπ και μα διαδηλώρξσμ ειοημικά. 
Ιαςαγγέλλξσμε επίρηπ ςημ άμαμδοη επίθερη πξσ δέυςηκε από ςιπ δσμάμειπ ςχμ ΛΑΣ 
ξ εκπαιδεσςικόπ Γοηγόοηπ Ιαλξμξίοηπ π. αμςιποόεδοξπ ςηπ ΑΔΔΔΤ, μέλξπ ςξσ 
ΙΤΔΔ και μσμ μέλξπ ςηπ Δ.Δ. ςηπ ΑΔΔΔΤ, με απξςέλερμα μα μεςατεοθεί ρςξ Γεμικό 
Μξρξκξμείξ Κάοιραπ, όπξσ διαγμώρθηκε κάςαγμα ρςξ υέοι και μώλχπεπ ρςα 
πλεσοά και ςξ πόδι.  
Ασςά ςα γεγξμόςα μαπ γσοίζξσμ πίρχ ρε καςάμασοεπ επξυέπ. Ζ Δημξκοαςία και ςα 
δικαιώμαςα ςχμ πξλιςώμ δεμ ςοασμαςίρςηκαμ απλά ρήμεοα, αλλά βοέθηκαμ για 
άλλη μια τξοά ρςξ απόρπαρμα! 
Ζ ςοξμξκοαςία, η βία και ξ ασςαουιρμόπ ςηπ καςαοοέξσραπ ρσγκσβέομηρηπ αμαοά 
–Βεμιζέλξσ δε θα πεοάρει. 
Ζ ελλημική κξιμχμία και ξι εογαζόμεμξι επιλέγξσμ ςξμ δοόμξ ςξσ αγώμα για 
Δξσλειά, Δημξκοαςία και Ανιξποέπεια και όυι Λμημόμια και εναθλίχρη. 
Σημ απάμςηρη θα ςη δώρει ρύμςξμα ξ ίδιξπ ξ λαόπ με έμα μαζικό, πξλύμξοτξ και 
εμχςικό κίμημα αμςίρςαρηπ και αμαςοξπήπ και μια κσβέομηρη με πσοήμα ςημ 
Αοιρςεοά και ςξμ ΤΡΘΕΑ. 
  
 
 


