
 

 
 

 

 

 

Νέα δικάςιμοσ μετά την αποδοχή του αιτήματοσ τησ Δ.Ο.Ε. για αναβολή τησ 

εκδίκαςησ τησ προςφυγήσ του Υπ. Παιδείασ τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 13:15 

Στον αυταρχιςμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τησ κυβέρνηςησ απαντάμε άμεςα!  

Προχωράμε ςε ςυγκέντρωςη διαμαρτυρίασ ςτα δικαςτήρια τησ Ευελπίδων τη 

Δευτέρα 26/9/2022 ςτισ 12:30 

 

Σο Τπ. Παιδεύασ, αδυνατώντασ να αντιπαρατεθεύ ςτην εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό ουςύα τησ κριτικόσ ςε ςχϋςη με τουσ δόθεν καινοτόμουσ θεςμούσ 

των μεντόρων και των ενδοςχολικών ςυντονιςτών, ακολουθεύ, για μια ακόμα 

φορϊ, τον δρόμο των δικαςτικών προςφυγών και διώξεων.   

Αν και αναμενόμενη, με δεδομϋνα τα όςα ζόςαμε το τελευταύο διϊςτημα 

με την παρόμοια αντύδραςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Τ.ΠΑΙ.Θ. για την απεργύα-

αποχό για την αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού ϋργου, εύναι απαρϊδεκτη η ςτϊςη 

του Τπουργεύου Παιδεύασ να οδηγεύ τη Δ.Ο.Ε. για μια ακόμα φορϊ ςτισ αύθουςεσ 

των δικαςτηρύων με διαδικαςύεσ fast track που ξεπερνούν κϊθε νοςηρό 

φανταςύα. Με το εξώδικο να φτϊνει ςτα γραφεύα τησ Δ.Ο.Ε. ςτισ 11:30 και τη 

δύκη να ξεκινϊει ςτη 1 μ.μ.! Μετϊ τισ χθεςινϋσ προςφυγϋσ τησ κυβϋρνηςησ 

εναντύον των απεργιακών αγώνων ςτα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ, ςτουσ 

εργαζόμενουσ του Ε.Ο.Δ.Τ.  και του ξενοδοχεύου «Σιτϊνια», ϋρχεται η ςειρϊ του 

δικού μασ κλϊδου.  
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υναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι, 

Δεν ϋχουμε καμύα αυταπϊτη ςε ςχϋςη με την απόφαςη του δικαςτηρύου. 

ε καμύα περύπτωςη όμωσ δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τον κυβερνητικό 

αυταρχιςμό, τισ απαρϊδεκτεσ μεθοδεύςεισ και τισ προειλημμϋνεσ δικαςτικϋσ 

αποφϊςεισ ωσ μια κανονικότητα.  

 Όςη λϊςπη και αν ρύχνει το Τπουργεύο Παιδεύασ, όςα ψϋματα και αν 

χρηςιμοποιεύ για να ςυκοφαντόςει τουσ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ που δύνουν  

καθημερινό μϊχη για τη  μόρφωςη των μαθητών, που κρατϊνε όρθια τα 

ςχολεύα χωρύσ καμύα ςτόριξη Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΙΚΙΟ ΔΕ ΛΕΡΩΝΟΝΣΑΙ. Μϋςα 

ςτα ςχολεύα μασ, μϋςα ςτισ τϊξεισ, οι γονεύσ και οι μαθητϋσ μασ γνωρύζουν τι 

ακριβώσ ςυμβαύνει, κρύνουν με βϊςη την πεύρα τουσ.  

Διευκρινύζουμε πωσ η απεργία  - αποχή ιςχύει κανονικά μϋχρι την 

κοινοπούηςη  τησ όποιασ τυχόν αρνητικόσ  απόφαςησ και ωσ εκ τούτου, δεν 

προχωρϊμε ςε κανϋνα οριςμό μεντόρων και ενδοςχολικών ςυντονιςτών.   

Προχωράμε ςε διευκολυντική ςτάςη εργαςίασ τη Δευτέρα 26 

Σεπτεμβρίου 2022 από τισ 11:30 μέχρι 13:15 για το πρωινό και από 13:15 έωσ τισ 

17:30 για το ολοήμερο. 

Δυναμώνουμε τον αγώνα μασ, ςυςπειρωνόμαςτε ςτα ςωματεία μασ, 

ςυλλογικά αντιςτεκόμαςτε ςτην υποβάθμιςη του παιδαγωγικού μασ έργου, 

την απαξίωςη των ςυλλόγων διδαςκόντων, την κατηγοριοποίηςη ςχολείων, 

μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

 


