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Όχι ςτθν επιςτράτευςθ των εκπαιδευτικϊν!  
 

Η ΣΣυυννάάννττθθςςθθ  ΠΠααννεεππιιςςττθθμμιιαακκϊϊνν  ΔΔααςςκκάάλλωωνν  καταγγζλλει τθν πρωτοφανοφσ αυταρχιςμοφ απόφαςθ τθσ 
κυβζρνθςθσ να προχωριςει ςτθν προλθπτικι επιςτράτευςθ των κακθγθτριϊν και των κακθγθτϊν τθσ 
Μζςθσ Εκπαίδευςθσ.  Η απόφαςθ αυτι, που ουςιαςτικά καταργεί το δικαίωμα ςτθν απεργία για ζναν 
ολόκλθρο κλάδο, είναι ζνα ακόμθ βιμα ςε ζναν αυταρχικό και αντιδθμοκρατικό κατιφορο. Ζχουμε να 
κάνουμε με μια κυβερνθτικι πολιτικι που κυνικά  αναηθτά τρόπουσ για να υπονομεφςει τθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ, να παγϊςει τισ προςλιψεισ, να προχωριςει ςε μαηικζσ απολφςεισ δθμοςίων λειτουργϊν. 
 
Ο αγϊνασ των εκπαιδευτικϊν τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ είναι ζνασ δίκαιοσ αγϊνασ για να μθν ανατραποφν 
πλιρωσ οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, για να  μθν απολυκοφν χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί, για να μθ διαλυκεί το 
δθμόςιο ςχολείο. Είναι αγϊνασ για το δικαίωμα των παιδιϊν ςτθ μόρφωςθ. 
 
Γι' αυτό και είμαςτε ςτο πλευρό τουσ, ςτθρίηουμε τον αγϊνα τουσ  ενάντια ςτθν επιςτράτευςθ και τον 
αυταρχιςμό και υπζρ τθσ δθμόςιασ και δωρεάν παιδείασ. Καλοφμε τουσ ςυλλόγουσ ΔΕΠ να ςυμμετζχουν 
μαηικά ςτισ κινθτοποιιςεισ που κα οργανωκοφν, διακζτουμε ςτουσ απεργοφσ τουσ χϊρουσ των 
Πανεπιςτθμίων ωσ ανοικτό βιμα διαλόγου και ενθμζρωςθσ. Να κυμόμαςτε ότι τϊρα βρίςκονται οι 
ςυνάδελφοι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο μάτι του κυκλϊνα. Όμωσ, κα ζλκει και θ δικι μασ θ 
ςειρά, αν δεν αμυνκοφμε ςτον πόλεμο που  ζχει εξαπολυκεί εναντίον των δθμοςιϊν λειτουργϊν, 
υπαλλιλων και αγακϊν ςτθ χϊρα μασ.  
 
Καλοφμε τθν πλειοψθφία τθσ διοίκθςθσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ να διακόψει τθ ςυνζνοχθ ςιωπι τθσ και να 
ανταποκρικεί ςτθν πρόταςθ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ που ωσ Συνάντθςθ 
Πανεπιςτθμιακϊν Δαςκάλων υποβάλαμε.  
 
Καλοφμε τθν κυβζρνθςθ να πάψει να χρθςιμοποιεί τθν αγωνία και το άγχοσ των μακθτϊν για να τςακίςει 
ζναν κλάδο δθμοςίων λειτουργϊν, να βάλει τζλοσ ςτθν καταςυκοφάντθςθ και το διαςυρμό των 
εκπαιδευτικϊν, να αποςφρει τϊρα τισ ρυκμίςεισ που διαλφουν τθ δθμόςια παιδεία και να προχωριςει ςε 
διάλογο με τουσ εκπαιδευτικοφσ μετά το τζλοσ των εξετάςεων. 
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