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Ψιφιςμα Συμπαράςταςθσ ςτουσ Διωκόμενουσ Εκπαιδευτικοφσ 

Η απεργία δεν τιμωρείται! Νικά! 

Κάτω τα χζρια ςασ από τισ/τουσ απεργοφσ εκπαιδευτικοφσ! Η χουντικοφ τφπου ποινικοποίθςθ τθσ απεργίασ δε 

κα περάςει! Καμιά κφρωςθ καμιά ποινι ςε όςεσ/όςουσ αγωνίηονται ενάντια ςτθν αξιολόγθςθ και τθ διάλυςθ 

του δθμόςιου ςχολείου! 

Παράνομο το Υπουργείο Παιδείασ και τα ζγγραφα που ςτζλνει ςτουσ/ςτισ απεργοφσ δ/ντεσ-ντριεσ-προϊςταμζνεσ-

ουσ δθμοτικών, γυμναςίων, λυκείων και νθπιαγωγείων τθσ χώρασ.  

Σε μια απονενοθμζνθ προςπάκεια να ξεμπερδεφει με τουσ χιλιάδεσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Απεργία Αποχι, το 

Υπουργείο προχώρθςε ςε μια πρωτοφανι πράξθ αυταρχιςμοφ, απολυταρχίασ και δεςποτιςμοφ, παράνομθ πράξθ 

ποινικοποίθςθσ του απεργιακοφ δικαιώματοσ. Ζγγραφα -αποφάςεισ ςτζλνονται απευκείασ προσ τουσ 

ςυναδζλφουσ-ιςςεσ διευκφντ(ρι)εσ-προϊςταμζνεσ-ουσ που μαηί με τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων των αντίςτοιχων 

ςχολείων ςυμμετζχουν κακολικά ςτθν Απεργία-Αποχι που κιρυξαν τα πρωτοβάκμια ςωματεία τουσ και δεν 

ανάρτθςαν αξιολόγθςθ ςτισ πλατφόρμεσ του ΙΕΠ, εκπαιδευτικοφσ που ζμπρακτα δθλώνουν τθν αντίςταςι τουσ ςτα 

ςχζδια  τθσ κυβζρνθςθσ.  Τα ζγγραφα αυτά κάνουν λόγο για εφαρμογι διατάξεων του νόμου 4823/21 και για 

«αποφάςεισ» που αφοροφν το πάγωμα των ΜΚ και τθσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ. 

Το υπουργείο Παιδείασ κιρυξε Πόλεμο ςτουσ αγωνιηόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Στοχοποιεί ςυγκεκριμζνουσ 

ανκρώπουσ που υλοποιοφν ςυλλογικζσ αποφάςεισ,  ποινικοποιεί  τον αγώνα και αποτελεί  βιμα 

αντιδθμοκρατικισ εκτροπισ  ςτο δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε μια  απεργία που είναι  ςε ιςχφ. 

Υπενκυμίηουμε ςτο ΥΠΑΙΘ, τον Κόπτςθ και τθν Κεραμζωσ παρ’ όλο που το γνωρίηουν πολφ καλά, ότι:  Το δικαίωμα 

ςτθν απεργία δεν ζχει καταργθκεί! 

Στθρίηουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ που διώκονται γιατί απζργθςαν, γιατί αρνικθκαν να αναρτιςουν ςτισ 

αξιολογοπλατφόρμεσ του ΙΕΠ, ςτισ πλατφόρμεσ κατθγοριοποίθςθσ, υποχρθματοδότθςθσ και διάλυςθσ του 

δθμόςιου ςχολείου.  

Η επιλογι του υπουργείου να  επιβάλλει κυρώςεισ ςε απεργοφσ ςτοχεφει ςτθν τρομοκράτθςθ και τθν 

υποταγι. Ακόμθ και θ ελάχιςτθ κφρωςθ ςθματοδοτεί τθν προςβολι του δικαιώματοσ ςτθν απεργία.  Δθλαδι το 

ΥΠΑΙΘ και θ κυβζρνθςθ μπαίνει ςε τροχιά πλιρουσ κατάργθςθσ του Συνταγματικοφ δικαιώματοσ τθσ απεργίασ.   

Κάτω τα χζρια από τουσ αγωνιηόμενουσ-εσ  εκπαιδευτικοφσ, από όλουσ-εσ τουσ εργαηόμενουσ-εσ που μάχονται για 

τα δικαιώματά τουσ.  

Δθλώνουμε τθν αμζριςτθ ςτιριξι μασ.  

Να ακυρωκοφν ΤΩΡΑ όλεσ οι διώξεισ-ποινζσ. 

Αλλθλεγγφθ το όπλο των εργαηομζνων. 

Υπεραςπίηουμε και προςτατεφουμε το δικαίωμα ςτθν απεργία! 
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