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Όχι στον κυβερνητικό αυταρχισμό και τις διώξεις των εκπαιδευτικών! 
Να ανακληθεί τώρα 

η υπουργική απόφαση θέσης σε αργία της Ελισάβετ Παπαδοπούλου! 
 

Στις 30/6, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως υφυπουργός Παιδείας, ο Αλέξ. 
Δερμεντζόπουλος έθεσε σε αργία (αναδρομικά από 25/2) την αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών στο 
ΠΥΣΠΕ Λακωνίας και πρόεδρο του Σ.Ε.Π.Ε. Μολάων Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Η υπογραφή του αυτή 
αποτελεί πολιτική πράξη αυταρχισμού, ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης αλλά και 
απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων των εκλεγμένων στα υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά όργανα των 
εκπαιδευτικών. 

Γιατί η συν. Ελισάβετ Παπαδοπούλου δεν δίστασε  να ελέγξει αν παραβιάζονται από τα στελέχη της 
Διοίκησης  τα οριζόμενα από τη νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων του Σχολείου 
και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών  (τήρηση ωραρίου εκπαιδευτικών, λειτουργία συλλόγου 
διδασκόντων κ.ά.) και να προασπίσει τα δικαιώματα των συναδέλφων της, σκοπό για τον οποίο την 
εξέλεξαν αιρετό του ΠΥΣΠΕ και πρόεδρο του Συλλόγου τους οι συνάδελφοί της.  

Γιατί ο υφυπουργός Παιδείας  με την ενέργειά του αυτή επιχειρεί να ‘’τιμωρήσει’’ την Ελισάβετ 
Παπαδοπούλου, εκδικούμενος ένα ολόκληρο κίνημα αλληλεγγύης και υπεράσπισής της (περισσότεροι 
από 80 σύλλογοι εκπαιδευτικών, σύλλογοι γονέων και πολλές εκατοντάδες υπογραφές, συγκεντρώσεις 
και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Σπάρτη, Τρίπολη και Αθήνα κ. ά. ) το οποίο  δεν επέτρεψε να τιμωρηθεί 
πριν 5 μήνες από τον προκάτοχό του, στοχεύοντας παράλληλα  στην ικανοποίηση και των πολιτικών του 
φίλων  στην εκπαιδευτική ιεραρχία της Λακωνίας.  

Ο νέος υφυπουργός Παιδείας, με μια από τις πρώτες πράξεις του σ’ αυτή τη θέση, συμβάλλει στην 
περαιτέρω αυταρχικοποίηση της λειτουργίας της εκπαίδευσης, δίνοντας ταυτόχρονα ένα προμήνυμα για 
τα σχέδια της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου: ένα σχολείο που θα  αντιμετωπίζει τραγικά 
χειρότερους όρους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και εκπαιδευτικούς που θα αποδέχονται 
αδιαμαρτύρητα αυτή την κατάσταση, θα ζουν και θα εργάζονται υπό το φόβο των διώξεων και της 
απόλυσης.  

Αυτό το σχολείο της αγοράς, της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης θέλουν να επιβάλουν και με τις 
πειθαρχικές διώξεις του νέου δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα καλλιεργούν το κλίμα φόβου για να 
κάμψουν τις αντιδράσεις στην εφαρμογή του. Αλλά οι εκπαιδευτικοί, όπως έδειξαν μήνες τώρα με την 
αλληλεγγύη τους στη διωκόμενη εκπαιδευτικό, με τον αγώνα τους ενάντια στην αξιολόγηση-
αυτοαξιολόγηση, δεν θα το επιτρέψουν. 

 
Καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη θέση σε αργία της Ελισάβετ 

Παπαδοπούλου και καλούμε τον υφυπουργό Παιδείας να ανακαλέσει την υπογραφή του. 
Ζητούμε την οριστική αθώωση και απαλλαγή της συναδέλφου από κάθε κατηγορία για την άσκηση 

των καθηκόντων της. 
Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να απαιτήσει την ανάκληση της θέσης σε αργία της συναδέλφου και την 

κατοχύρωση του δικαιώματός μας στο συνδικαλίζεσθαι. 
Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., τις ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ και την ΑΔΕΔΥ να δείξουν με 

κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στη διωκόμενη εκπαιδευτικό και να συμμετέχουν στην παράσταση 
διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας, τη Δευτέρα 14/7, 10.30π.μ. 

http://www.paremvasis.gr/

