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Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών
Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ποπετσίδης Γιώργος, πρόεδρος ΔΣ
Μακεδονίας 6, Μοσχάτο 18345
Τηλ: 693 2770277 – Fax: 210 9576978
e-mail Συλλόγου: initalgr@gmail.com

Αθήνα, 08/01/2012

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Ιταλικής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του
στους απλήρωτους εργαζόμενους του ALTER, οι οποίοι αγωνίζονται για το αυτονόητο
δικαίωμα στην εργασία και την αμοιβή.

Ο αγώνας των εργαζομένων του ALTER είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση όλων των
κοινωνικών ομάδων που εδώ και δύο χρόνια βάλλονται από μια νεοφιλελεύθερη πολιτική η
οποία καταργεί όλα τα δικαιώματα σε κάθε χώρο εργασίας με στόχο την αποδόμηση του
κοινωνικού ιστού. Οι εργαζόμενοι του ALTER, κόντρα σε κάθε νοοτροπία «βολέματος του
καναπέ» και με ενωτικό αγωνιστικό κάλεσμα σε κάθε κοινωνική ομάδα που πλήττεται από
τη δήθεν κρίση, δίνουν το φωτεινό παράδειγμα σε όλους όσοι ζητούν ένα τρόπο αντίστασης
και μια ισχυρή φωνή διαμαρτυρίας για το άδικο και το παράλογο που βιώνει η ελληνική
κοινωνία εδώ και δύο χρόνια.

Για μας, ο αγώνας τους είναι κίνητρο να συνεχίσουμε και το δικό μας αγώνα απέναντι στην
ανάλγητη πολιτική του υπουργείου παιδείας, το οποίο παίζει το δικό του ρόλο στην
αποδόμηση της κοινωνίας καταργώντας ουσιαστικά τον κοινωνικό χαρακτήρα της
εκπαίδευσης.
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Ξεχνώντας το σύνθημα «Πρώτα ο μαθητής» και αγνοώντας τις επιλογές 30.000 μαθητών, το
υπουργείο παιδείας κατάργησε το μάθημα της ιταλικής γλώσσας, η οποία εντάχθηκε
επίσημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2008.

Αρχίζοντας από τον κλάδο με τους λιγότερους μόνιμους καθηγητές στη δημόσια
εκπαίδευση, τον πιο αδύναμο κρίκο δηλαδή, η ηγεσία του υπουργείου θεώρησε καλό να
βγάλει το μάθημα της ιταλικής από τη δημόσια εκπαίδευση παρά τη μεγάλη και ολοένα
αυξανόμενη ζήτηση στα δημόσια σχολεία της χώρας. Αδιαφορώντας για το κενό που
φάνηκε ότι καλύπτει η διδασκαλία της ιταλικής στα γυμνάσια της χώρας, με μια υπουργική
απόφαση η κυρία Διαμαντοπούλου στερεί την επιλογή των μαθητών και επιφορτίζει με
επιπλέον έξοδα τους γονείς.

Ακόμη και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο απευθυνθήκαμε ως τελευταίο
καταφύγιο για την αδικία και τον παραλογισμό, παραδέχεται ότι καθηγητές και μαθητές
των ιταλικών υφίστανται ανεπανόρθωτη ζημία, αλλά ακυρώνει την αίτησή μας για «λόγους
δημοσίου συμφέροντος». Φανταζόμαστε ότι πρόκειται για το ίδιο δημόσιο συμφέρον που
αδιαφορεί για την πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων του ALTER, για κάθε
παρόμοια περίπτωση και για την ανεργία που αυξάνεται όλο και πιο πολύ.

Μαζί με τους εργαζόμενους του ALTER, δηλώνουμε ότι το δημόσιο συμφέρον είμαστε εμείς
και θα αγωνιστούμε μαζί τους, αλλά και με όλους όσοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι
συλλογικός, για το δικαίωμα στην επιλογή, την εργασία και την αμοιβή, για μια καλύτερη και
δικαιότερη ελληνική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ποπετσίδης

Ο Γ. Γραμματέας
Βαγγέλης Κατσιφός

To βίντεο παρακάτω.
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