
Ψήφισμα αλληλεγγύης 
για τους εργαζόμενους στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Οργάνωση Προσωπικού της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (ESSA) και
οι εργαζόμενοι της Σχολής πραγματοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις.
Διεκδικούσαν  αξιοπρεπείς  συνθήκες  δουλειάς,  καθώς  μετά  την  αλλαγή  των  συμβολαίων
τους,αυξήθηκε το ωράριό τους και μειώθηκαν οι μισθοί τους, ενώ ταυτόχρονα αντιδρούσαν στην
καταπάτηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων και στον αυταρχισμό της Διοίκησης.
Έλαβαν χώρα μια σειρά ενεργειών όπως, απειλές για πειθαρχικά μέτρα, αφαίρεση καθηκόντων,
εκφοβισμός Υπεύθυνων Τμημάτων, αποστολή απειλητικών και εκβιαστικών επιστολών προς τους
εργαζόμενους, με αποκορύφωμα όλων αυτών τη διαθεσιμότητα της προέδρου του σωματείου και
την εισήγηση της διεύθυνσης για απόλυσή της.
Πριν λίγες μέρες, εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών, ξεκίνησαν οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι 3
συνδικαλίστριες εκπρόσωποί των εργαζομένων, έλαβαν επιστολή που προτείνει την απόλυσή τους.
Η εισήγηση προέρχεται από τα δύο μέλη της διευθυντικής ομάδας που ανέλαβαν την πειθαρχική
έρευνα  εναντίον  τους  και  αναμένεται  τις  επόμενες  μέρες  να  τεθεί  ενώπιον  του  διοικητικού
συμβουλίου  για  επικύρωση.  Φαίνεται  πως  η  διεύθυνση  της  Σχολής  είναι  αποφασισμένη  να
προχωρήσει σε άδικες, αυθαίρετες και παράνομες απολύσεις, παρά τις αντιδράσεις του συνόλου
των μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Κύπρου.  Η αγωνία τους να ικανοποιήσουν τον
διευθυντή,  που  άρχισε  ήδη  να  θέτει  σε  εφαρμογή  το  σχέδιο  "εκκαθάρισης"  της  Σχολής  είναι
προκλητική  και  παραβιάζει  ακόμα  και  το  Νόμο  που  δίνει  αποτελεσματική  προστασία  στους
εκπροσώπους των εργαζομένων απαγορεύοντας στον εργοδότη να προβεί σε απόλυση εάν αφορά
συνδικαλιστική δράση και ενέργεια τους.
- Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους εργαζόμενους της Αγγλικής Σχολής, που
δεν υποκύπτουν στους εκβιασμούς και τις απειλές και συνεχίζουν αποφασιστικά να αγωνίζονται και
να προασπίζονται τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.
- Καταδικάζουμε την προσπάθεια της διοίκησης να φιμώσει οποιαδήποτε φωνή αντίστασης και
υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων και να απαξιώσει τον ρόλο των σωματείων με
την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και τον εκφοβισμό.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο να απορρίψει την επαίσχυντη και αυθαίρετη εισήγηση για απόλυση των
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών και να επιδείξει επιτέλους την υπευθυνότητα που αρμόζει σε
ένα σχολείο.

Ο αγώνας  των  εκπαιδευτικών  στην  Ελλάδα  ενάντια  στα  σχέδια  για  την  κατηγοριοποίηση των
σχολείων, για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της γνώσης με τους γονείς και τους
μαθητές πελάτες, για τη φίμωση και την τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών, συναντιέται με τον
αγώνα των Κύπριων συναδέλφων μας. Ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία δε θα περάσουν.
Κάτω τα χέρια από τα σωματεία μας.

Η τρομοκρατία δε θα περάσει.
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