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Η τρομοκρατία δεν θα περάσει 
Καταγγελία για απόπειρα εκφοβισμού της προέδρου του συλλόγου πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης «Ο Αριστοτέλης» και μέλους της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα 

Στις απανωτές «επιτυχίες» της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Κεραμέως συγκαταλέγονται και οι νέες 
απειλές και εκφοβισμοί σε εργαζόμενους/ες και τους εκπροσώπους τους. 

Η συντρόφισσα μας Δήμητρα Τάσσου, πρόεδρος του συλλόγου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
«Ο Αριστοτέλης» και μέχρι πέρσι μέλος του συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων 
Εκπαιδευτικών, δέχθηκε ένα απειλητικό τηλεφώνημα, με το οποίο της απαιτήθηκε να αποσύρει 
καταγγελία για τις πρακτικές της ΔΙΠΕ Δράμας, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Συντονιστικού Αναπληρωτών. Η απαίτηση έγινε με την απειλή της μήνυσης και με διορία 
μέχρι τη Δευτέρα, από μια κυρία που ισχυρίστηκε ότι είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί τη 
διεύθυνση Δράμας. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταγγέλλουμε την προκλητική αυτή απειλή και 
τον απαράδεκτο εκβιασμό. Οι εκπαιδευτικοί, οι συλλογικότητές τους και τα σωματεία δεν θα 
φιμωθούν. Η πολιτική των απειλών και των μηνύσεων δεν θα περάσει, το κίνημα αλληλεγγύης 
που ήδη αναπτύσσεται θα αποτελέσει ασπίδα για τη συναγωνίστρια μας και θα πνίξει τους 
εκβιαστές της κυβέρνησης.  

Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των αναπληρωτ(ρι)ών της ΔΙΠΕ Δράμας που κατήγγειλαν τα 
γεγονότα, στο πλευρό του Συντονιστικού Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και δίπλα σε 
κάθε εργαζόμενο/η που τολμά και καταγγέλλει, αγωνίζεται και διεκδικεί συλλογικά. 

Στεκόμαστε στο πλευρό της Δήμητρας, που στο πρόσωπό της εκδηλώθηκαν οι απειλές και οι 
εκβιασμοί. Αυτοί/ες που απειλούν από τη ΔΙΠΕ Δράμας, το υπ. Παιδείας και την κυβέρνηση 
θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι ελαστικά εργαζόμενες/οι αναπληρωτ(ρι)ες, δεν είναι μόνοι/ες 
τους. Έχουν στο πλευρό τους όλους/ες τους εργαζόμενους/ες και τον αγωνιζόμενο λαό που 
στενάζουν από την ίδια βαρβαρότητα του συστήματος.  

Θα μας βρουν μπροστά τους. Οι πρακτικές εργοδοτικής τρομοκρατίας δεν θα μείνουν 
αναπάντητες.  

Η αλληλεγγύη θα τσακίσει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού. 


