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 Αλληλεγγύη στις/ους απεργούς εκπαιδευτικούς  

 Η χουντικού τύπου ποινικοποίηση της απεργίας δεν θα περάσει! 

 Καμιά κύρωση, καμιά ποινή σε όσες/όσους αγωνίζονται ενάντια στην αξιολόγηση και τη διάλυση 

του δημόσιου σχολείου. 

Το Υπουργείο Παιδείας και τα έγγραφα που στέλνει στους/στις απεργούς δ/ντες-ντριες-προϊσταμένες-ους 

δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και νηπιαγωγείων της χώρας είναι παράνομα.  

Σε μια απονενοημένη προσπάθεια να ξεμπερδεύει με τους χιλιάδες συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή, το 

Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση αυταρχισμού, απολυταρχίας και δεσποτισμού, 

μια παράνομη πράξη ποινικοποίησης του απεργιακού δικαιώματος. Έγγραφα-αποφάσεις στέλνονται 

απευθείας προς τις/ους εκπαιδευτικούς διευθύντ(ρι)ες-προϊσταμένες/ους που, μαζί με τους συλλόγους 

διδασκόντων των αντίστοιχων σχολείων, συμμετέχουν καθολικά στην απεργία-αποχή που κήρυξαν τα 

πρωτοβάθμια σωματεία τους και δεν ανάρτησαν αξιολόγηση στις πλατφόρμες του ΙΕΠ. Πρόκειται για 

εκπαιδευτικούς που έμπρακτα δηλώνουν την αντίστασή τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάλυση 

του δημόσιου σχολείου.  

Το Υπουργείο Παιδείας κήρυξε πόλεμο στις/ους αγωνιζόμενες/ους εκπαιδευτικούς. Στοχοποιεί 

συγκεκριμένους ανθρώπους που υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις, ποινικοποιεί τον αγώνα και κάνει 

ένα μεγάλο βήμα αντιδημοκρατικής εκτροπής, χτυπώντας το δικαίωμα συμμετοχής σε μια απεργία που 

είναι σε ισχύ. 

Υπενθυμίζουμε στο ΥΠΑΙΘ, στον Κόπτση και στην Κεραμέως, παρ’ όλο που το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι το 

δικαίωμα στην απεργία δεν έχει καταργηθεί.  

Στηρίζουμε τις/ους εκπαιδευτικούς που διώκονται γιατί απέργησαν, γιατί αρνήθηκαν να αναρτήσουν στις 

αξιολογοπλατφόρμες του ΙΕΠ, στις πλατφόρμες κατηγοριοποίησης, υποχρηματοδότησης και διάλυσης του 

δημόσιου σχολείου.  

Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται ενάντια στον αντιεκπαιδευτικό νόμο εμπορευματοποίησης του δημόσιου 

σχολείου, της αξιολόγησης και της πειθάρχησης, που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση, γενικεύει τις 

μορφωτικές ανισότητες και απαξιώνει την/τον εκπαιδευτικό. Ο αγώνας αυτός αφορά πρώτα και κύρια τη 

λαϊκή οικογένεια, είναι αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Είναι αγώνας για τα 

μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. 

Η επιλογή του υπουργείου να επιβάλει κυρώσεις σε απεργούς στοχεύει στην τρομοκράτηση και την 

υποταγή. Ακόμη και η ελάχιστη κύρωση σηματοδοτεί την προσβολή του δικαιώματος στην απεργία. 

Ουσιαστικά το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση μπαίνει σε τροχιά πλήρους κατάργησης του συνταγματικού 

δικαιώματος της απεργίας. 

Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξή μας στις/ους αγωνιζόμενους/ες εκπαιδευτικούς. 



Κάτω τα χέρια από τις/ους εκπαιδευτικούς και από όλες/ους τους εργαζόμενες/ους που μάχονται για τα 

δικαιώματά τους. 

Να ακυρωθούν αμέσως όλες οι διώξεις-ποινές 

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργαζόμενων 

Υπερασπίζουμε και προστατεύουμε το δικαίωμα στην απεργία 

 
Για το ΔΣ 
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