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«ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ»  ςτισ απειλζσ Κόπτςθ θ προκθρυγμζνθ και ςε πλιρθ ιςχφ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ 
από το ςωματείο μασ!! 

Κάτω τα χζρια από το ςυνταγματικό δικαίωμα ςτθν απεργία. - Χουντικά μζτρα ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ. 
Καμιά ποινικοποίθςθ ςτο δικαίωμα ςτθν απεργία. 

υνεχίηουμε ενάντια ςτθ διάλυςθ του Δθμόςιου ςχολείου! 

Καλοφμε όλεσ/όλουσ ςε ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ από τθν αξιολόγθςθ 

Απαιτοφμε τϊρα από τθ ΔΟΕ να προκθρφξει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ 

Ενϊ 3 μινεσ μετά τθν ζναρξθ των ςχολείων, το πρόβλθμα των κενϊν ςε εκπαιδευτικοφσ, για τα οποία 
διαμαρτυρόμαςτε από τθν αρχι τθσ χρονιάσ, είναι πλζον εκρθκτικό, οι εκπαιδευτικοί ζχουν γίνει 
πολυεργαλεία και φορτϊνονται με πολλζσ ϊρεσ υπερεργαςίασ, ο αυταρχιςμόσ ςτα ςχολεία ζχει 
ξεπεράςει κάκε όριο, οι κάκε είδουσ εξετάςεισ (P.I.S.A., τράπεηα κεμάτων) λειτουργοφν ωσ δαμόκλεια 
ςπάκθ για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, θ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ αποδεικνφεται φονικι, το ΤΠΑΙΘ 
ζχει επιδοκεί ςε ζνα μπαράη αγωγϊν και απειλθτικϊν μθνυμάτων ςε όςουσ και όςεσ μαχόμαςτε να 
κρατιςουμε το ςχολείο μασ όρκιο!  

Με νζο ζγγραφό του ο Γ.Γ. Κόπτςθσ, αυτι τθ φορά προσ τισ διευκφνςεισ όλθσ τθσ χϊρασ, αναηθτά 
όςουσ/όςεσ δεν «ςυμμορφϊκθκαν» απαιτϊντασ να απολογθκοφν! 

Διαμθνφουμε ςτθν κα Κεραμζωσ, ςτον κ. Κόπτςθ και ςε όλθ τθν κυβζρνθςθ ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
ζχουν να απολογθκοφν για τίποτα για τθν περιφανθ ςτάςθ τουσ να αντιςτακοφν ςτα ςχζδια διάλυςθσ 
των ςχολείων μασ. Οι Κυβερνϊντεσ πρζπει να απολογθκοφν για τθ διάλυςθ ςτθν οποία ζχουν 
οδθγιςει τθ δθμόςια εκπαίδευςθ και τθ λειτουργία των  ςχολείων.  

Ζθτά ο Γ.Γ. Κόπτςθσ ςτοιχεία, όταν ςε εςωτερικζσ ςυςκζψεισ με τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ υποςτθρίηει 
με ζπαρςθ ότι “τα κενά δεν είναι πραγματικά, είναι άδειεσ-κόψτε τισ και άδεια ςχολεία, για αυτό 
ςυγχωνεφςεισ”,“αν δεν υπάρχει ειδικότητα,να την κάνει ο δάςκαλοσ”, “ςτισ μεγάλεσ πόλεισ πωσ είναι 27 
τα τμήματα, προχωρήςτε παντοφ, να γίνουν μετακινήςεισ” “ και 3 ϊρεσ να είναι το κενό, τα καλφπτουμε 
με υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ”; Είναι λοιπόν αυτοί που προςπακοφν να καταςκευάςουν μια νζα 
«κανονικότθτα», που βαφτίηεται «εξορκολογιςμόσ» του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ με περικοπι 
χιλιάδων κζςεων εργαςίασ,  διάλυςθ ηωϊν και ςχολείων. Αυτό κζλουν να επιβάλουν ωσ ζργο τθσ 
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αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν και ακριβϊσ αυτό είναι που αρνοφνται ΠΡΟ ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ οι 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ παρά τισ απειλζσ.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν αποδζχονται να μετράνε τθν αποτελεςματικότθτα του ςχολείου με τθν ικανότθτα 
του να καλφπτουν τα κενά χωρίσ προςλιψεισ διαλφοντασ τα προγράμματα και τα διδακτικά αντικείμενα.  

Οι εκπαιδευτικοί δεν αποδζχονται να ςτεροφν από τα παιδιά αυτό που δικαιοφνται και κζλει να βάλει 
ςτθν κλίνθ του Προκροφςτθ θ κάκε Κεραμζωσ και κάκε Κόπτςθσ και θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ για να 
επιβάλουν το μοντζλο του ςχολείου τθσ αγοράσ που κα είναι φτθνό και πεικαρχθμζνο.  

Από πζρςι τον Φλεβάρθ, οι εκπαιδευτικοί με τισ ςυλλογικζσ μασ αποφάςεισ, με τθν απεργία – αποχι από 

τισ διαδικαςίεσ τθσ αξιολόγθςθσ, με τισ μαηικζσ μασ κινθτοποιιςεισ, με τθν ςυγκλονιςτικι απεργία ςτισ 

11/10, με τισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ των υλλόγων Διδαςκόντων, ζχουμε κάνει ςαφζσ ότι θ αξιολόγθςθ 

κα μείνει ςτα χαρτιά. Αυτζσ τισ ςυλλογικζσ μασ αποφάςεισ υπεραςπιηόμαςτε και κάκε απόπειρα 

τρομοκράτθςθσ και επιβολισ ποινϊν είναι, πζρα από όλα τα αλλά, και παράνομθ.  

Σο Τπουργείο Παιδείασ αρνοφμενο να αναγνωρίςει τθν πραγματικότθτα, αρνοφμενο να αποδεχτεί ότι τα 

ςχζδια του βρίςκουν απζναντι τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και των 

εργαηομζνων, ςυνεχίηει τον αυταρχικό κατιφορο, τισ ςυκοφαντίεσ, τθν ανοιχτι τρομοκρατία. Μετά τισ 

δικαςτικζσ προςφυγζσ και τθν ανοιχτι καταςτολι των ΜΑΣ, προχωράει ζνα βιμα παραπζρα και ςτρϊνει 

το ζδαφοσ τθσ επιβολισ ποινϊν.  

Ο αυταρχιςμόσ και θ τρομοκρατία δε κα περάςουν!  

Δε κα επιτρζψουμε να ςτοχοποιθκεί κανζνασ ςυνάδελφοσ ςτα πλαίςια του ςυλλογικοφ αγϊνα που 

δίνουμε ενάντια ςτα αντιεκπαιδευτικά ςχζδια. 

 Να ανακλθκεί εδϊ και τϊρα θ απαράδεκτθ εγκφκλιοσ.  

 Να ςταματιςει κάκε διαδικαςία ςτοχοποίθςθσ ςυναδζλφων, κάκε απειλι επιβολισ ποινϊν. 

 

Αυτοί λοιπόν πρζπει να απολογθκοφν ςτουσ μακθτζσ ςτουσ γονείσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν 
καταςτροφικι τουσ πολιτικι που κζλουν να επιβάλουν δια ροπάλου. ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΤ ΠΕΡΑΕΙ!  

Ξζρουν πολφ καλά ότι τα ςωματεία τα οποία ςτοχοποιοφν ζχουν κθρφξει απεργία αποχι με εξϊδικο που 
ζχει επιδοκεί από τισ αρχζσ Νοζμβρθ ςτο Τπ. Παιδείασ. Ξζρουν ότι οι εκπαιδευτικοί ςτα ςωματεία αυτά 
ακολοφκθςαν τθ ςυλλογικι απόφαςθ και ςυμμετζχουν ςτθν απεργία- αποχι τθσ οποίασ ποτζ το 
Τπουργείο δεν αμφιςβιτθςε τθν κιρυξθ και τθ νομιμότθτά τθσ. 

Προςπακοφν να τρομοκρατιςουν και  να κάμψουν το θκικό των εκπαιδευτικϊν που αγωνίηονται. Με βία 
και χωρίσ ελευκερία δε γίνεται παιδεία. Αλλά αυτοί αποδεικνφουν κάκε μζρα ότι δε κζλουν Παιδεία. 
Θζλουν να φτιάξουν  το ςχολείο τθσ αγοράσ του ΟΟΑ , ζνα κατθγοριοποιθμζνο ςχολείο αναλϊςιμο και 
υποταγμζνο με «εκπαιδευτικοφσ λάςτιχο».  

Για άλλθ μια φορά λοιπόν ασ κυμίςουμε ςτον Γ.Γ. Κόπτςθ και τθν πολιτικι θγεςία του ΤΠΑΙΘ πωσ: 

1. Μια ςειρά από πρωτοβάκμια ςωματεία ζχουμε νόμιμα προκθρφξει απεργία-αποχι, με τισ 
ενζργειζσ μασ ιδθ δθμοςιευμζνεσ προσ όλουσ, θ οποία καλφπτει ςυνδικαλιςτικά τα μζλθ μασ για να μθν 
προχωριςουν ςε καμία ενζργεια ςχετιηόμενθ με τθν αξιολόγθςθ.  
2. Σο δικαίωμα ςτθν απεργία δεν ζχει καταργθκεί ακόμα. Με αγϊνεσ και με αίμα εργατικό ζχει 

κατοχυρωκεί ςτο φνταγμα και προςτατεφεται. Είναι γελαςμζνοι αν νομίηουν ότι με αυκαιρεςίεσ 
μποροφν να ςτακοφν πάνω από τα δικαιϊματα και το φνταγμα. Δεν αφορά λοιπόν αμζλεια και 
ολιγωρία των διευκυντϊν/ντριϊν, προϊςταμζνων θ μθ ανάρτθςθ αποτίμθςθσ και προγραμματιςμοφ 
αλλά ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμά τουσ!   
3. Ιςχφει το τεκμιριο νομιμότθτασ που διζπει τθ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ απεργία που κακιςτά 

υποχρεωτικι για το κράτοσ – εργοδότθ τθν προςφυγι ςτα Δικαςτιρια για τθν κιρυξθ τθσ ωσ παράνομθσ.  



Μόνο ζτςι μπορεί να κρικεί θ νομιμότθτα τθσ απεργίασ αποχισ του ςυλλόγου και των άλλων 
πρωτοβάκμιων εκπαιδευτικϊν ςωματείων. 
4. Σο ςωματείο μασ ζχει κθρφξει απεργία – αποχι από τισ 10/12/21  και ζχει ακολουκιςει όλεσ τισ 

τυπικζσ διαδικαςίεσ γνωςτοποίθςθσ τθσ απόφαςισ του ςτο ΤΠΑΙΘ. Η απόφαςθ αυτι καλφπτει όλουσ 

ανεξαιρζτωσ τουσ ςυναδζλφουσ ςε κάκε φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ καλφπτονται 
πλιρωσ από τθν ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ του ςυλλόγου μασ και λειτουργοφν ςεβόμενοι/εσ τισ αποφάςεισ των 
ςυλλογικϊν οργάνων τουσ τόςο του ςχολείου, όςο και του ςωματείου τουσ.  Η απεργία – αποχι είναι ςε 
ιςχφ και δεν ζχει προςβλθκεί δικαςτικά από το ΤΠΑΙΘ.   

Η αποχι των εκπαιδευτικϊν από ςυγκεκριμζνα κακικοντα προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 

ν.1264/1982, όπωσ αυτζσ ζχουν ερμθνευτεί από τα αρμόδια Δικαςτιρια (όλωσ ενδεικτικϊσ Δ.Εφ. 

486/1995 κ.α.) και ςυνιςτά απολφτωσ νόμιμθ, ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ μορφι ςυνδικαλιςτικισ 

δράςθσ, αναγνωριηόμενθ ωσ μορφι απεργίασ. 

5. ε κάκε περίπτωςθ να γνωρίηουν καλά ότι το εκπαιδευτικό κίνθμα κα  υπεραςπίςει με όλεσ τουσ 
τισ δυνάμεισ, αποφαςιςτικά, ςυντονιςμζνα και αταλάνευτα και δεν κα τουσ επιτρζψει να ακουμπιςουν  
κανζνα εκπαιδευτικό που δεν ςυμμετζχει ςτθν αξιολόγθςθ γιατί αντιδρά ςτθ διάλυςθ του δθμόςιου 
ςχολείου, με όποιο τρόπο και με όποιο ρόλο (διευκυντζσ/ντριεσ – προϊςταμζνουσ/εσ, ςυντονιςτζσ/ριεσ 
ομάδων δράςθσ, ςυλλόγουσ διδαςκόντων)  ακόμα και αν δεν καλφπτεται με απεργία αποχι από το 
ςωματείο του.    

 

Σο μινυμά μασ είναι κακαρό: «Δεν τςιμπάμε» ςτισ απειλζσ, οι εκπαιδευτικοί δεν εκβιαηόμαςτε! 
τθρίηουμε περιφανα τθν επιλογι μασ να ςτακοφμε αταλάντευτα ςτθν ςυλλογικι μασ απόφαςθ να 
υπεραςπιςτοφμε το δθμόςιο ςχολείο και τα παιδιά! Κανείσ να μθν τολμιςει να αμφιςβθτιςει το 
δικαίωμα ςτθν απεργία! Σο ηιτθμα αυτό ξεπερνάει τα όρια των ςχολείων μασ και τθσ εκπαίδευςθσ. 
Είναι αιτία πολζμου για όλο το εργατικό κίνθμα και ΔΕΝ κα επιτρζψουμε ςε κανζνα να παίξει μϋ αυτό. 
Οφείλει όλο το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ςε πρωτοβάκμιο δευτεροβάκμιο και τριτοβάκμιο επίπεδο να 
πάρει κζςθ. Η ΔΟΕ οφείλει να δθλϊςει με πολιτικι τθσ απόφαςθ ότι κα μπει μπροςτά και  κα 
υπεραςπίςει κάκε ςυνάδελφο που δεν ςυμμετζχει ςτθν αξιολόγθςθ με όποιο τρόπο και με όποιο ρόλο 
και να ξεκακαρίςει ότι κάκε ενζργεια εναντίον ςυναδζλφων κα λογιςτεί και κα αντιμετωπιςτεί 
ςυλλογικά ωσ ενζργεια ενάντια ςτο εκπαιδευτικό και το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα.  

Με βάςθ τα παραπάνω τα ςωματεία μασ ςυλλογικά, μαχθτικά, ςυντονιςμζνα:  

1. Παρζχουμε πλιρθ ςτιριξθ και κάλυψθ για οτιδιποτε χρειαςτεί (νομικά οικονομικά κ.λπ.) και 
απευκυνόμαςτε με αίτθμά μασ προσ τθ ΔΟΕ με αντίςτοιχο κάλεςμα για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ. 

2. τθν πολφ ακραία περίπτωςθ που το υπουργειο κα επιχειριςει - με χουντικό τρόπο πζρα από τθ 
νομιμότθτα - να προχωριςει ςε πεικαχικζσ κυρϊςεισ θ ενδεχόμενθ αυτι αυκαιρεςία κα 
αντιμετωπιςτεί αποφαςιςτικά και ςυλλογικά και δεν κα είναι υπόκεςθ ατομικι του/τθσ κάκε 
ςυναδζλφου/ιςςασ. Πζρα όμωσ από τθ δεδομζνθ ςυνδικαλιςτικι αντιμετϊπιςθ κα υπάρχει με 
ευκφνθ των ςωματείων και κάκε μορφισ  κάλυψθ (νομικι, οικονομικι κ.λπ.) -ςθμειϊνουμε ότι 
υπάρχει κετικό προθγοφμενο δεδικαςμζνο-. 

 

Καλοφμε: 

 Σα Α/κμια ςωματεία Π.Ε και Δ.Ε. να υπεραςπιςτοφν το ρόλο τουσ, να ςυντονιςτοφμε και να 
μπουν ςτθ μάχθ, προκθρφςςοντασ κι αυτά απεργία αποχι.  Αυτό καλοφμε να κάνουν και τϊρα τα 
Πρωτοβάκμια ςωματεία. Μποροφμε! Αυτό αποδεικνφεται και από τα τωρινά νοφμερα: Σουλάχιςτον 30 
ΕΠΕ (όπωσ αποδεικνφεται από τισ ανακοινϊςεισ) και 43 ΕΛΜΕ (όπωσ καταγράφθκαν ςτθν Γ προζδρων 
ςτισ 27/11) καλοφν τθν ΔΟΕ και τθν ΟΛΜΕ να κθρφξουν Α-Α. Η δυνατότθτα και θ επιτυχία του 
ςυντονιςμοφ ζχει αποδειχτεί από το ςυντονιςμό των 77  ΕΠΕ/ΕΛΜΕ που υποχρζωςαν τισ 
ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ να προχωριςουν ςε απεργία αποχι. 

 Σισ ομοςπονδίεσ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ να προκθρφξουν νζα απεργία αποχι κόντρα ςε απειλζσ, δικαςτικζσ 
αποφάςεισ και τθ νομιμότθτα του ν. Χατηθδάκθ με αποφαςιςτικι ςυνζχιςθ ακόμα και αν τθ βγάλουν 
παράνομθ. 



 Σισ ομοςπονδίεσ ΔΟΕ/ΟΛΜΕ να καλζςουν τθν ΑΔΕΔΤ να επαναπροκθρφξει τθν απεργία αποχι 
υλοποιϊντασ τθν απόφαςθ του Γενικοφ τθσ υμβουλίου για μθ αποδοχι του ν. Χατηθδάκθ 

Σο εκπαιδευτικό κίνθμα (πρωτοβάκμια-δευτεροβάκμια-τριτοβάκμια) να ςτθρίξει και να 
υπεραςπιςτεί  κάκε εκπαιδευτικό που αντιδράει ςτθν αξιολόγθςθ με όποιο τρόπο.   
υνολικά το εργατικό κίνθμα να είναι ςε ετοιμότθτα να αντιδράςει άμεςα ςε περίπτωςθ που το Τπ 
Παιδείασ επιχειριςει να κίξει το δικαίωμα ςτθν απεργία. 

Ανοίγουμε ελπιδοφόρα χαραμάδα φωτόσ, διδάςκοντασ πωσ οι ελεφκεροι άνκρωποι 
 μποροφν το ςκοτάδι να διαλφουν! 

Ναι, μποροφμε να νικιςουμε! 

 

 

 


