
 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ ΚΙΝΗΕΙ ΔΕ 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν είμαστε «πειραματόζωα» ούτε αναλώσιμοι!                   

Πάνω απ’ όλα η υγεία μας – Μέτρα για τα σχολεία τώρα!                                                      

Όχι στο σχολείο της «εικονικής πραγματικότητας»! 

Η κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν εκ περιτροπισ ζναρξθ των 
μακθμάτων τθσ Γϋ Λυκείου ςτισ 11 Μαΐου, ενϊ για τισ άλλεσ τάξεισ 
του Λυκείου και για το Γυμνάςιο ςτισ 18 Μαΐου. Επίςθσ καλεί με 
παράτυπο τρόπο, με ζγγραφο τθσ  Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ τουσ κακθγθτζσ να 
επιςτρζψουν ςτα ςχολεία τθν Τετάρτθ 6/5, ενϊ θ αντίςτοιχθ ΠΝΠ 
αναςτολισ λειτουργίασ λιγει 10/5. Σα ςχολεία ζκλειςαν από τισ 
11 Μαρτίου με τθν παραδοχι ότι υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για 
διαςπορά του Covid19 ςτα παιδιά, που ωσ αςυμπτωματικόσ 
φορζασ, μπορεί να μεταφζρει τον ιό. Τα ςχολεία είναι χϊροσ 
μαηικισ ςυνεφρεςθσ πλθκυςμοφ και οι κίνδυνοι μετάδοςθσ του ιοφ 
είναι μεγάλοι. Είναι ςαφζσ ότι δεν ζχουν εκλείψει οι λόγοι που 
ζκριναν αναγκαίο το κλείςιμο των ςχολείων. Η κυβζρνθςθ, για 
δυο μινεσ επζλεξε το μοντζλο τθσ κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ, 
των απαγορεφςεων κυκλοφορίασ και ςυνάκροιςθσ και τθν 
«ατομικι ευκφνθ». Δεν πιρε ςχεδόν κανζνα μζτρο για τθ 
κωράκιςθ του «τραυματιςμζνου» και από τισ προθγοφμενεσ 
κυβερνιςεισ δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ, εκτόσ από ελάχιςτεσ 
προςλιψεισ 300 επικουρικϊν και άνοιγμα μόνο 200 ΜΕΘ. 
Αρνικθκε ςτα δθμόςια ΑΕΙ να παράγουν μαηικά τεςτ και μάλιςτα 
ςχεδόν δωρεάν, επιλζγοντασ να πριμοδοτιςει τισ ιδιωτικζσ δομζσ 
με 30 εκατ. Πολφ περιςςότερο δεν πιρε κανζνα μζτρο για τθν 
ενίςχυςθ και επζκταςθ τθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ με ςτελζχωςθ 
προςωπικοφ και του αναγκαίου υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, ενϊ 
άφθςε ακάλυπτουσ τουσ υγειονομικοφσ με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ 
ςτθν υγεία τουσ. τθν επόμενθ φάςθ μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και 
γονείσ κα αποτελζςουν τθ διευρυμζνθ ομάδα για να 
μετατραποφν ςε πειραματόηωα, με όλεσ τισ παράπλευρεσ 
απϊλειεσ, για τθν εφαρμογι τμθματικά ανοςίασ αγζλθσ, μιασ και 
τα μζτρα που ανακοινϊκθκαν δεν πείκουν για τθν αςφαλι 
παραμονι και εργαςία ςτο χϊρο του ςχολείου.   

Σθν ϊρα που θ επιςτθμονικι κοινότθτα διερευνά τον βακμό 
νοςθρότθτασ των παιδιϊν και τον ρόλο τουσ ςτθ διαςπορά του ιοφ 
διατυπϊνοντασ αλλθλοςυγκρουόμενεσ απόψεισ, ο εκπρόςωποσ 
του υπουργείου υγείασ προςπάκθςε να κακθςυχάςει γονείσ και 
εκπαιδευτικοφσ, ενϊ τθν ίδια ϊρα ομολογοφςε τθν αβεβαιότθτα 
που υπάρχει ςε ςχζςθ με τα μζχρι τϊρα ςυμπεράςματα των 
επιςτθμόνων. Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ τονίηει ότι δεν 
είναι γνωςτόσ ο βακμόσ μετάδοςθσ του ιοφ από τα παιδιά, 
ανθςυχεί για το άνοιγμα των ςχολείων ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ ςτθ 
Γερμανία αυτό επανεξετάηεται. Η χριςθ μάςκασ ορίηεται ςτα 
ςχολεία προαιρετικι, όταν επιβάλλεται ςε όλουσ τουσ κλειςτοφσ 
χϊρουσ με πρόςτιμο 150 ευρϊ. Όταν ςτα μαγαηιά ςε 20 τ.μ. 
μποροφν να βρίςκονται 4 άτομα, πόςων τετραγωνικϊν μζτρων 
πρζπει να είναι θ αίκουςα για να χωρζςει 15 μακθτζσ και ζναν 
εκπαιδευτικό;  

Προκφπτουν αβίαςτα και τα εξισ ερωτιματα: Οι μακθτζσ, οι 
εκπαιδευτικοί και οι οικογζνειζσ τουσ είναι αναλώςιμοι και δε 
χρειάηεται να εφαρμοςτοφν για αυτοφσ τα αυςτθρά μζτρα 
ατομικισ προςταςίασ που ιςχφουν ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτώςεισ; 
Γνωρίηουν ςτο υπουργείο ότι είναι ανζφικτθ θ αποτροπι του 
ςυγχρωτιςμοφ των παιδιών, ιδιαίτερα κατά τα διαλείμματα; Ότι 
υπάρχουν μακθτζσ που μετακινοφνται με αςτικά ι λεωφορεία του 
ΚΤΕΛ, το ίδιο και πολλοί εκπαιδευτικοί; Ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 
είναι μεγάλθσ θλικίασ ι ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ, και μάλιςτα 
ότι οι άνω των 60 κινδυνεφουν 4 φορζσ περιςςότερο από τα παιδιά 
να κολλιςουν τον ιό, κατά τον εκπρόςωπο του υπουργείου υγείασ; 
Γνωρίηουν ότι  όχι μόνο δεν επαρκοφν οι κακαρίςτριεσ για τισ 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ των ςχολείων 
αυτι τθν περίοδο, αλλά οφτε ςε ομαλζσ ςυνκικεσ; Ότι ςε πολλά 
ςχολεία οι υποδομζσ υγιεινισ, τουαλζτεσ και βρφςεσ είναι 
ανεπαρκείσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των παιδιών; Θα 
διενεργθκοφν μαηικά τεςτ για τθ διάγνωςθ του ιοφ ςε μακθτζσ 
και εκπαιδευτικοφσ μιασ και δεν υπάρχει θ πραγματικι εικόνα 
για τουσ αςυμπτωματικοφσ φορείσ; Με ποιον τρόπο κα 
μετακινθκοφν μαηικά εκπαιδευτικοί, χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ με 
διαςφάλιςθ και τθσ δικισ τουσ υγείασ και των άλλων και ποφ κα 
διαμείνουν; Αλικεια, οι απόντεσ μακθτζσ κα παρακολουκοφν το 
μάκθμα με ηωντανι αναμετάδοςθ από τθν τάξθ, όπωσ διλωςε θ 
υπουργόσ παιδείασ; Η τθλεκπαίδευςθ αποδεικνφεται το προοίμιο 
για τθν είςοδο «του μεγάλου αδελφοφ» ςτα ςχολεία. Αυτι είναι 
μια απαράδεκτθ εξζλιξθ που δεν πρζπει να ςυμβεί! Ευκφνεσ για 
αυτι τθν εξζλιξθ ζχουν πολιτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ 
ςυλλογικότθτεσ οι οποίεσ ανοιχτά και αβίαςτα ςτιριξαν τθν 
τθλεκπαίδευςθ του υπουργείου. Εκτόσ από το παράνομο τθσ 
καταπάτθςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων των εμπλεκόμενων, 
που ζγινε και με τθν τθλεμεταφορά γνϊςθσ που ψευδεπίγραφα 
ονόμαςαν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ χωρίσ τεκμθρίωςθ, 
αναλυτικά προγράμματα, εγκεκριμζνο παιδαγωγικά υλικό κλπ, 
τϊρα ζχουμε προςπάκεια επζκταςθσ μζςα ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, 
του πανοπτικοφ τθσ ταξικισ επιβολισ, ωσ κρατικι πολιτικι, για να 
αιτιολογθκοφν οι ανεπάρκειεσ και θ περιφρόνθςθ ςτθ Δθμόςια 
υγεία και παιδεία από τθν κυβζρνθςθ. 

Η κυβζρνθςθ διακθρφττει ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι 
προτεραιότθτά τθσ είναι θ διενζργεια των πανελλαδικϊν 
εξετάςεων. Για άλλθ μια φορά, θ κυβζρνθςθ εμπαίηει γονείσ, 
μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Κρφβει το γεγονόσ ότι από δικι τθσ 
ευκφνθ υπάρχουν αρκετά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ςτα οποία δεν ζχει 
καλυφκεί ςε κάποια μακιματα οφτε αυτι θ φλθ που ζχει 
ανακοινωκεί, λόγω κακυςτζρθςθσ ςυμπλιρωςθσ κενϊν, αλλά και 
δεν μειϊνει τθν φλθ και πάλι, όπου χρειάηεται. Επιπλζον, προτιμά 
να ριςκάρει ανκρϊπινεσ ηωζσ για να μθ κίξει το «ιερό 
διςκοπότθρο» των πανελλαδικϊν εξετάςεων. Είναι φανερό ότι ςτθ 
φάςθ αυτι επιλζγεται το μοντζλο τθσ ανοςίασ τθσ αγζλθσ 
παράλλθλα με τθν «ατομικι ευκφνθ», από τθ ςτιγμι που κα 
αποφαςίηουν οι ίδιοι οι γονείσ για το αν κα ςτείλουν τα παιδιά 
τουσ ςτο ςχολείο. Γονείσ που με φόβο πθγαίνουν ςτθ δουλειά τουσ 
γιατί κι εκεί δεν υπάρχει καμία μζριμνα και ζλεγχοσ για τισ 
ςυνκικεσ υγιεινισ και αςφάλειασ, όπωσ αποκαλφφκθκε και από 
τον τραγικό απολογιςμό τθσ πανδθμίασ. Όλα όςα υποκριτικά 
ακοφςτθκαν ςτθν προθγοφμενθ φάςθ για τθν αξία τθσ υγείασ και 
τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, υποχωροφν μπροςτά ςτθν προτεραιότθτα 
επαναφοράσ των εργαηομζνων ςτο χϊρο εργαςίασ για να 
εξυπθρετθκοφν τα ςυμφζροντα των επιχειριςεων, μεταξφ αυτϊν 
και των ιδιοκτθτϊν ιδιωτικϊν ςχολείων. Η απάνκρωπθ ριςθ του 
Σόιμπλε «Όταν ακοφω ότι όλα υποχωροφν μπροςτά ςτθν 
προςταςία τθσ ανκρώπινθσ ηωισ, πρζπει να πω ότι αυτό δεν είναι 
απόλυτο» και οι ανικικεσ πολιτικζσ του ιςχυρϊν τθσ γθσ, ο νόμοσ 
τθσ φυςικισ επιλογισ και τθσ εξόντωςθσ των ευπακϊν και των 
αδυνάτων, που είναι τροχοπζδθ για τθν κερδοφορία των 
επιχειριςεων,  γίνονται κοινόσ τόποσ και ςτθν Ελλάδα. Πολιτικζσ 
ςκοπιμότθτεσ επιβάλλουν τθ δθμιουργία εικόνασ επιςτροφισ 
ςτθν «κανονικότθτα»,  μπροςτά ςτθ μεγάλθ φφεςθ τθσ 
οικονομίασ που αναμζνεται, τα νζα μνθμόνια και τα ςκλθρά 
αντιλαϊκά μζτρα για τα οποία ιδθ ζχουν κζςει τισ βάςεισ με τθν 



καταβαράκρωςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων το τελευταίο 
δίμθνο. Οι ςκοπιμότθτεσ αυτζσ κακόριςαν το άνοιγμα των 
ςχολείων, ςτο τζλοσ μάλιςτα τθσ ςχολικισ χρονιάσ, και όχι οι 
μορφωτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν, τισ οποίεσ δεν μπορεί να 
καλφψει θ εκ περιτροπισ λειτουργία των τμθμάτων που ςτθν 
καλφτερθ περίπτωςθ κα φτάςει ςτισ εννζα μζρεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ. Η κυβζρνθςθ, αντί να πάρει ουςιαςτικά μζτρα 
για αςφαλι λειτουργία των ςχολείων τθν περίοδο του 
κορωνοϊοφ, προωκεί για ψιφιςθ νζα αντιεκπαιδευτικά μζτρα! 
Και δε μετανιϊνει για αυτι τθν τακτικι. 
Στθν πρόςφατθ ςυνάντθςθ μελϊν των ΔΣ ΟΛΜΕ και ΔΟΕ με τθν 
πολιτικι θγεςία του ΥΠΑΙΘ, που θ κυβζρνθςθ κζλθςε να 
χρθςιμοποιιςει ωσ άλλοκι διαλόγου για να ιςοφαρίςει 
επικοινωνιακά τισ αντιδθμοκρατικζσ και αντιλαϊκζσ τθσ πρακτικζσ, 
το ΥΠΑΙΘ όχι μόνο υπερκεμάτιςε τθσ τακτικισ να ανοίξουν όπωσ-
όπωσ Γυμνάςια και Λφκεια, ϊςτε να εξυπθρετθκοφν τα 
ςυμφζροντα τθσ οικονομικισ αναςυγκρότθςθσ και τθσ επιβολισ 
νζων μζτρων, δίνοντάσ τουσ μια ψεφτικθ ζγκριςθ των 
υγειονομικϊν αρχϊν που θ ίδια διαφεντεφει, αλλά και επανζλαβε 
το γνωςτό μότο ότι το αντιεκπαιδευτικό νομοςχζδιο που θ 
κατάκεςι του επίκειται, είναι το πρόγραμμα τθσ ΝΔ «λζξθ προσ 
λζξθ για το οποίο εκλζχτθκε», παίρνοντασ όμωσ, ςτθν 
πραγματικότθτα, μόνο το 23%,  των ψιφων του πλθκυςμοφ. τθν 
κατεφκυνςθ του νεοφιλελεφκερου ολοκλθρωτιςμοφ 
κυβερνιςεων, Ε.Ε., ΟΟΑ, ΕΒ το αντιεκπαιδευτικό νομοςχζδιο 
ζρχεται να ςαρϊςει τα μορφωτικά δικαιϊματα των παιδιϊν, 
αλλά και τα εργαςιακά των εκπαιδευτικϊν, είναι ζνα ακόμα 
ςοβαρό βιμα ςτθν αλυςίδα των αντιεκπαιδευτικϊν 
αναδιαρκρϊςεων των πολιτικϊν των προθγοφμενων    
κυβερνιςεων ΝΔ/  ΠΑΟΚ/ΤΡΚΖΑ και περιλαμβάνει:  Αφξθςθ των 
εξεταηόμενων μακθμάτων με βάςθ προαγωγισ 10 για όλεσ τισ 
τάξεισ, τράπεηα κεμάτων ςε όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου, θ 
ειςαγωγι «κόντρα μακιματοσ» ςτισ ομάδεσ προςανατολιςμοφ, 
επαναφορά τθσ διαγωγισ και αφξθςθ ποινών για τουσ μακθτζσ, 
νζεσ κεματικζσ από το νθπιαγωγείο και ειςαγωγι «εργαςτθρίων 
δεξιοτιτων», αξιολόγθςθ ςχολικισ μονάδασ με άξονεσ και ςχζδια 
δράςθσ, εςωτερικι και εξωτερικι, από τον Σεπτζμβρθ του 2020, 
κεςμοκζτθςθ με ΠΔ τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ, αφξθςθ 
του αρικμοφ των προτφπων, μείωςθ κατά το 1/3 των μακθτών των 
ΕΠΑΛ λόγω θλικιακοφ ορίου 17 ζτθ ςτισ εγγραφζσ, αφξθςθ των 
μακθτών ανά τμιμα ςε δθμοτικά και νθπιαγωγεία. Ποινζσ 
τουλάχιςτον 2ετοφσ αποκλειςμοφ για τουσ αναπλθρωτζσ, μείωςθ 
μετεγγραφών και ειςακτζων από του χρόνου ςτα ΑΕΙ, ίδρυςθ 
ξενόγλωςςων τμθμάτων με δίδακτρα κλπ.  

Δεν είμαςτε διατεκειμζνοι να επιτρζψουμε να κινδυνεφςει θ 
υγεία και θ ηωι κανενόσ και αν δε διαςφαλιςτοφν όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ, τα ςχολεία δεν 
μπορεί να λειτουργιςουν. Η κυβζρνθςθ να αναλάβει τισ ευκφνεσ 
τθσ και να ικανοποιιςει ΣΩΡΑ όλα τα αιτιματα τθσ εκπαιδευτικισ 
κοινότθτασ, τα οποία δεν αποτελοφν προχπόκεςθ μόνο για το 
άνοιγμα των ςχολείων άμεςα, αλλά και για τθ λειτουργία των 
ςχολείων τον επτζμβρθ με μζτρα που πρζπει να παρκοφν από 
τϊρα και είναι ο μόνοσ τρόποσ να εξαςφαλιςτεί θ υγεία του 
λαοφ. 

 Δωρεάν μαηικι παροχι μαςκϊν, αντιςθπτικϊν, 
διαγνωςτικϊν τεςτ, τεςτ αντιςωμάτων, κερμομετριςεισ, 
προςλιψεισ κακαριςτριϊν, τιρθςθ των αποςτάςεων που 
κακορίςτθκαν για όλουσ τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ.  

 Μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί και προςλιψεισ αναπλθρωτϊν 
τϊρα, ανανζωςθ με 12μθνεσ ςυμβάςεισ για τουσ 
αναπλθρωτζσ 30/6, λιγότεροι μακθτζσ ςε όλα  τα τμιματα, 
εξαςφάλιςθ αικουςϊν και όλων των απαραίτθτων 
ςοβαρϊν ςφγχρονων κτιριακϊν και άλλων υποδομϊν. 

 Να παρκοφν πίςω τϊρα όλεσ οι άτυπεσ (ι τυπικζσ αν 
γίνουν) εντολζσ του ΤΠΑΚΙ για ηωντανι αναμετάδοςθ 

μακιματοσ από τισ ςχολικζσ τάξεισ από υπολογιςτζσ, 
κινθτά, κάμερεσ. Απαιτοφμε παιδαγωγικι ελευκερία ςτθν 
τάξθ και δθμοκρατία ςτουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων! Όχι 
ςτθν «εκελοντικι» απάτθ τθσ τθλεκπαίδευςθσ. 

 Να δοκοφν ειδικζσ άδειεσ ευπακϊν ομάδων, οι οποίεσ 
πρζπει να διευρυνκοφν και για άλλα νοςιματα (χαπ, 
άςκμα κ.ά.) και οι άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ για όλουσ τουσ 
ςυναδζλφουσ. Να δοκοφν και ςτουσ αναπλθρωτζσ ΕΠΑ 
άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ χωρίσ να πλθρϊνουν, όπωσ οι 
υπόλοιποι αναπλθρωτζσ και μόνιμοι. Οι εκπαιδευτικοί, που 
κα μετακινθκοφν προσ ςτα ςχολεία τουσ από άλλεσ 
περιοχζσ πρζπει να απαλλάςςονται, όπωσ γινόταν μζχρι 
ςιμερα για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ, για εφλογο χρονικό 
διάςτθμα από κάκε είδουσ κακικοντα. 

 Κκανοποίθςθ όλων των αιτθμάτων των υγειονομικϊν, που 
κα δίνουν για πολφ καιρό ακόμα τθ μάχθ για τθ Δθμόςια 
υγεία. Κακοριςτικι ενίςχυςθ του ΕΤ, μαηικοφσ μόνιμουσ 
διοριςμοφσ υγειονομικοφ προςωπικοφ, 2000 ΜΕΙ ΚΑΚ 1500 
ΜΑΦ, επίταξθ όλου του ιδιωτικοφ τομζα υγείασ κ.ά. 

Να αποςυρκεί το αντιεκπαιδευτικό νομοςχζδιο και όλεσ οι 
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ κυβζρνθςθσ μζςα ςτθ λαίλαπα τθσ 
πανδθμίασ. Οι ΕΛΜΕ να πάρουν τθν υπόκεςθ ςτα χζρια τουσ. Να 
οργανϊςουν τθν απάντθςθ του κλάδου ενιαία κατά του 
αντιεκπαιδευτικοφ νομοςχεδίου. 

 Να ςυνεδριάςουν όλοι οι φλλογοι Διδαςκόντων και να 
αποφαςίςουν ότι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να 
λειτουργιςουν τα ςχολεία είναι να ζχουν λθφκεί όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ. ε περίπτωςθ που αυτά 
δεν υπάρχουν, να γίνουν διαμαρτυρίεσ από τουσ Δ, γονείσ, 
μακθτζσ και ΕΛΜΕ ςτισ οικείεσ ΔΔΕ και ΠΔΕ. 

Με τα πρωτοβάκμια εκπ/κά ςωματεία, ΕΛΜΕ και ΕΠΕ, το 
μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνθμα ζχει αρχίςει να αντιδρά και κα 
ςυνεχίςει να αντιδρά απζναντι ςε αυτό το οπιςκοδρομικό, 
εκδικθτικό και εξεταςτικολάγνο ν/ς. Θδθ ζγιναν οι πρϊτεσ 
διαμαρτυρίεσ τθν Πζμπτθ, 16/4 και ακολοφκθςαν μαηικζσ 
δράςεισ ςτισ 24/4 και 30/4 ςε όλθ τθ χϊρα. Σαυτόχρονα πολλζσ 
ΕΛΜΕ ςυμμετείχαν ςτισ μαηικζσ κινθτοποιιςεισ για τθν υγεία 7/4 
και 28/4, τα εργαςιακά 14/4, και τθν Εργατικι Πρωτομαγιά, που 
προςπάκθςε να απαγορεφςει θ κυβζρνθςθ.  

 Επιδιϊκουμε, ςτθ ςυνζχεια, να υλοποιθκεί μια ςειρά 
αγωνιςτικϊν κινθτοποιιςεων με πολφμορφεσ δράςεισ, 
ςυνεντεφξεισ τφπου, ενθμερϊςεισ, αφιςοκολλιςεισ, πανό 
κ.ά. και με νζα πανελλαδικι κινθτοποίθςθ Πζμπτθ ι 
Παραςκευι για να αποςυρκεί το αντιεκπαιδευτικό 
πολυνομοςχζδιο, να παρκοφν μζτρα υγειονομικισ 
προςταςίασ και παιδαγωγικισ ελευκερίασ, χωρίσ ηωντανι 
αναμετάδοςθ ςτα ςχολεία. 

Σε ςυντονιςμό ΕΛΜΕ & ΣΕΠΕ, ΟΛΜΕ & ΔΟΕ, γονείσ και μακθτζσ, 
πανεπιςτθμιακοί και φοιτθτζσ, να προχωριςουν με αγωνιςτικι 
αλλθλεγγφθ, ςτο δρόμο του παρατεταμζνου αγώνα. Κινθτοποιιςεισ 
κάκε βδομάδα ςε όλθ τθ χώρα ςε Βουλι, Υπουργείο, ΥΜΑΘ, ΠΔΕ, 
ΔΔΕ κλπ, με ςαφι ςτόχο να αποςυρκεί το πολυνομοςχζδιο τθσ 
κυβζρνθςθσ, Γενικζσ Συνελεφςεισ των ΕΛΜΕ τθσ χώρασ ςτα 
προαφλια των ςχολείων από 11 ζωσ 15 Μάθ και γενικι ςυνζλευςθ 
προζδρων των ΕΛΜΕ ςτισ 16 Μάθ, για απόφαςθ για 48ωρθ 
απεργιακι κινθτοποίθςθ. Να επιςθμάνουμε, τζλοσ, ότι για το 
ηιτθμα τθσ αξιολόγθςθσ τόςο των ςχολείων, όςο και των 
εκπαιδευτικών, υπάρχουν αποφάςεισ από 77 ςωματεία, ΕΛΜΕ και 
ΣΕΠΕ, που κα πρζπει να ενιςχυκοφν και να τα ενεργοποιιςουν 
ακόμθ περιςςότερο. Συνολικά, με ςυντονιςμζνεσ κι οργανωμζνεσ 
δράςεισ μποροφμε να τα καταφζρουμε και να ζχουμε νικθφόρουσ 
αγώνεσ για τθ δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ!  

3 Μάθ του ϋ20 


