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ΝΑ ΣΑΜΑΣΗΕΙ ΚΑΘΕ ΠΕΙΘΑΡΥΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΥΑΝ 

ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΥΗ ΑΠΟ ΣΗΝ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ»! 

 

Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΕΙ! 

 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζπάεη ην έλα ξεθόξ απηαξρηζκνύ κεηά ην άιιν. Μεηά ηηο 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ηα «εληέιιεζζε» θαη ηνλ αλνηρηό εθθνβηζκό ησλ ζπλαδέιθσλ, ηώξα θάλεη θαη ην 

επόκελν βήκα. ηνρνπνηεί δηεπζπληέο/ξηεο θαη πξντζηακέλνπο/εο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ απεξγία – απνρή 

ησλ ζσκαηείσλ ηνπο. 

 

Η θπβέξλεζε θαη ην ΤΠΑΙΘ ελεξγνπνηνύλ ηηο αληηδξαζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4823/21 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 5, 6 θαη 7 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επζύλεο ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιείσλ λα 

εθαξκόδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο.  
 

πγθεθξηκέλα, κε απόθαζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ ΤΠΑΙΘ, Κόπηζε, ζηηο 17/2, πξνρσξάεη ζε «αναζηολή 

οποιαζδήποηε διαδικαζίαρ εξέλιξηρ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ αςηόμαηηρ μιζθολογικήρ εξέλιξηρ» ζε 

Δηεπζύληξηα ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. Σέηνηα έγγξαθα θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαιεί ζε αθόκα 114 

Δηεπζπληέο/ξηεο θαη πξντζηακέλνπο/εο ρνιηθώλ Μνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο.  

 

Κπβέξλεζε θαη ΤΠΑΙΘ, αληί λα αζρνιεζνύλ κε ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

κνλαδηθή ηνπο ζθέςε είλαη ε ηηκσξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ πινπνηνύλ ηα ζρέδηα γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. Αλ ζην ΤΠΑΙΘ έδεηρλαλ ηόζν ελδηαθέξνλ γηα όια ηα ππόινηπα, ζα είραλ 

θαιπθζεί ηα δεθάδεο ρηιηάδεο θελά πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, δε ζα ζηνηβάδνληαλ ηα παηδηά ζε 25, 26 ηκήκαηα, 

ζα ππήξραλ λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη όρη αζπληήξεηα θηήξηα, θαη θνληέηλεξο, ζα ππήξρε ζρεδηαζκόο ώζηε 

λα θαιπθζνύλ ηα κνξθσηηθά θελά πνπ ππάξρνπλ ζηνπο καζεηέο κεηά από ηα 2 ρξόληα παλδεκίαο θαη ηε 

δηαρείξηζή ηεο από ηελ θπβέξλεζε (ζπλερόκελα lockdown, ηειεθπαίδεπζε). Οη ζπιινγηθέο απνθάζεηο ησλ 

ζσκαηείσλ θαη ησλ Οκνζπνλδηώλ δελ αθπξώλνληαη κε εγθπθιίνπο θαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο.  

 

Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΑΙΘ γλσξίδεη πνιύ θαιά όηη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηηο ζπιινγηθέο καο 

απνθάζεηο, δελ απνδερόκαζηε, απνξξίπηνπκε ηα αληηεθπαηδεπηηθά ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο, ηε βαζηά 

αληηεθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε. Σν ΤΠΑΙΘ επηδηώθεη, ζε απηή ηε θάζε, λα ζηνρνπνηήζεη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ζπλαδέιθνπο, κε ζθνπό λα εθθνβίζεη όιν ηνλ θιάδν. Γηα κηα αθόκα θνξά 

παξαδέρνληαη όηη ηα αληηεθπαηδεπηηθά ζρέδηα ηεο ιεγόκελεο «αμηνιόγεζεο» είλαη ρξενθνπεκέλα ζηε 

ζπλείδεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θιάδνπ θαη δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ρσξίο ηνλ θόβν ησλ 

πεηζαξρηθώλ θπξώζεσλ.  

 

Μόλν ε ελόηεηα ηνπ θιάδνπ, ε θνηλή ζηάζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε εληαία έθθξαζε ηεο αληίζεζεο κε 

ην βαζηά αληηεθπαηδεπηηθό ζρέδην παλειιαδηθά, κπνξεί λα θέξεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. Οη 

Οκνζπνλδίεο ρξεηάδεηαη λα αλαιάβνπλ άκεζα ηηο επζύλεο ηνπο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε! 

 

Από πέξζη ηνλ Φιεβάξε, νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο ζπιινγηθέο καο απνθάζεηο, κε ηελ απεξγία – απνρή από ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αμηνιόγεζεο, κε ηηο καδηθέο καο θηλεηνπνηήζεηο, κε ηελ ζπγθινληζηηθή απεξγία ζηηο 

11/10/21, κε ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ησλ πιιόγσλ Δηδαζθόλησλ, έρνπκε θάλεη μεθάζαξν όηη ε 

αμηνιόγεζε ζα κείλεη ζηα ραξηηά. Απηέο ηηο ζπιινγηθέο καο απνθάζεηο ππεξαζπηδόκαζηε θαη θάζε 

απόπεηξα ηξνκνθξάηεζεο θαη επηβνιήο πνηλώλ είλαη, πέξα από όια ηα αιιά, θαη παξάλνκε. 
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Σν Τπνπξγείν Παηδείαο αξλνύκελν λα αλαγλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αξλνύκελν λα απνδερηεί όηη ηα 

ζρέδηα ηνπ βξίζθνπλ απέλαληη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζπλερίδεη ηνλ απηαξρηθό θαηήθνξν ελεξγνπνηώληαο ηηκσξεηηθέο δηαηάμεηο, πνηληθνπνηώληαο 

νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα αλαγλσξηζκέλε κνξθή αγώλα.  

 

Εδώ θαη ηώξα: 

● Να αλαθιεζνύλ νη πεηζαξρηθέο δηώμεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο 114 Δηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ. Να 

κελ ηνικήζνπλ λα ζηνρνπνηήζνπλ θαλέλα ζπλάδειθν/θηζζα. 
● Σα Δ.. ΔΟΕ θαη ΟΛΜΕ νθείινπλ λα θαιύςνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο κε θάζε δπλαηό ηξόπν, λα 

θαηαγγείινπλ ηηο δηώμεηο, λα αλαιάβνπλ όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππεξάζπηζεο ησλ ζπλαδέιθσλ. 
● Να ππάξμεη άκεζε απάληεζε ζηνλ απηαξρηζκό ηνπ ΤΠΑΙΘ κε παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ΔΟΕ – 

ΟΛΜΕ, ζην ΤΠΑΙΘ, κε απαίηεζε γηα ζπλάληεζε κε ηνλ Γ.Γ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
● ΔΟΕ – ΟΛΜΕ λα ζηεξίμνπλ κε όια ηα κέζα ηνπο ζπλαδέιθνπο, λα νξγαλώζνπλ ηελ εληαία 

απάληεζε ηνπ θιάδνπ απέλαληη ζηελ αληηεθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε! 
● Η ΟΛΜΕ λα πξαγκαηνπνηήζεη έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ κέζα ζην Μάξηε 

θεξύζζνληαο Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεύζεηο ζε όιεο ηηο ΕΛΜΕ κε ζέκα ηελ πξνθήξπμε λέαο 

απεξγίαο – απνρήο από ηελ αληηεθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε. 
 

Ο ΑΤΣΑΡΥΙΜΟ ΚΑΙ Η ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ! 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

ΚΟΚΛΑ ΜΠΑΜΠΗ 

Γηα ην Δ  ηεο Γ΄ ΕΛΜΕ  

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

             

 

ΣΟΤΛΑ ΠΑΤΑΝΙΑ 


