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Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 
Αρ. πρωτ. 402 

Προς:  Τους Καθηγητές των Σχολείων της Φ.Ε. 

Θέμα: Συμμετοχή του Σ.Κ.Φ.Ε. στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική απεργία της 16ης  

Μαρτίου 2023  

Συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. αποφάσισε στην έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας 13 

Μαρτίου 2023 ο Σύλλογός μας να συμμετάσχει στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική 

απεργία της Πέμπτης 16/03/20231.  

Δεκατρείς μέρες τώρα, είμαστε όλες και όλοι βαθιά συγκλονισμένοι και 

θυμωμένοι. Ο θυμός ανατροφοδοτείται και αντηχεί σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο 

και είναι ικανός να ταρακουνήσει θεμέλια επιφέροντας θετικές αλλαγές. Όταν 

συμβαίνουν τραγωδίες, όπως ο χαμός των συνανθρώπων μας στα Τέμπη, το 

συλλογικό σοκ είναι τόσο μεγάλο που ακόμα και η ιδέα ότι μετά από αυτό τα 

πράγματα θα συνεχίσουν όπως πριν, μοιάζει αδιανόητη. 

Συνάδελφοι, είναι ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ότι όλος αυτός ο θυμός 

και η οργή δεν θα ξεχαστεί, αλλά θα μετατραπεί σε δύναμη που θα ωθήσει τα 

πράγματα να αλλάξουν.  

Οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να δείξουμε με την στάση μας τη 

συμπαράστασή μας στους τραυματίες και τους οικείους των θυμάτων, αλλά και την 

απαίτησή μας να έρθουν στο φως όλες οι εγκληματικές πολιτικές, παραλείψεις ή 

πράξεις που οδήγησαν στην τραγωδία. 

Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια της τραγωδίας, να αποδοθούν 

ευθύνες όπου αναλογούν και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην 

ξαναζήσουμε ποτέ πια άλλη εθνική τραγωδία. 
                                                           
1 https://gsee.gr/deltia-typou/24ori-panelladiki-apergia-pempti-16-martiou/ 

https://adedy.gr/kiriji24wrisapergias1632023/ 

https://oiele.gr/i-oiele-symmetechei-stin-24ori-panelladiki-apergia-ton-syndikaton-tin-pempti-16-3-os-

edo-dikaioma-sti-zoi-echoun-oloi/ 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/410600_olme-symmetohi-stin-24ori-apergia-tis-pemptis-kai-seira-

psifismaton-ton-proedron 
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Καλούμε όλους τους  συναδέλφους να  συμμετάσχουν  στην απεργία  

 για  τις ζωές μας  

 για τα δημόσια αγαθά   

 για κοινωνική δικαιοσύνη   

 για τις νέες γενιές  

γιατί  κάθε  ζωή μετράει!!!   

Αποτελεί ελάχιστο χρέος να ενώσουμε τις φωνές μας με χιλιάδες 

άλλους εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές  και πολίτες απαιτώντας 

διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοπρεπείς  συνθήκες εργασίας και  ασφάλειας 

για όλους μας .  

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Αρχοντούλα Σαββιδάκη Αδαμαντία Ξηρίδου 

 


