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Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Σταθμός 

Τετάρτη 15/9 6:30 στα Προπύλαια και σε όλες τις πόλεις 

 

«Όλες και όλοι θα ζυγιαστούμε καταπολεμώντας το πρωτόγονο. 

Για το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών. 

Ενάντια στο σχολείο επιχείρηση,  

στο σύγχρονο αξιολογικό κάτεργο,  

της κατηγοριοποίησης και του ανταγωνισμού». 

Συναδέλφισσες-οι, μπροστά στις πυκνές πολιτικές εξελίξεις με τα σχολεία να ανοίγουν χωρίς κανένα μέτρο για τη 

διασφάλιση της υγείας μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, με την πρόσφατη ΥΑ για εσωτερική και εξωτερική 

αξιολόγηση που επιδιώκει να αλλάξει συνολικά το DNA του δημόσιου σχολείου και της εργασίας μας και να το 

μετατρέψει σε σχολείο επιχείρηση,  επαναφέροντας τον επιθεωρητισμό και την σκληρή ιεραρχία, δεν μας 

αντιστοιχούν τα διλλήματα. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η Κεραμέως επιχειρούν να υλοποιήσουν όλη την αντιεκπαιδευτική ατζέντα των ΟΟΣΑ-ΕΕ-έκθεση 

Πισσαρίδη-PISA. Θέλουν ένα σχολείο στρατώνα, με αντικατάσταση της γνώσης από τις δεξιότητες, εξαρτημένο 

από τους χορηγούς, με εκπαιδευτικούς υποταγμένους και πειθήνιους που θα εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της 

Διοίκησης και του «Υπουργείου διάλυσης της Παιδείας».  

Η ΥΑ και ο νόμος 4823/21 για την Αξιολόγηση, για όλες και όλους εμάς, τη μαχόμενη εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς 

της τάξης, αποτελεί αναμέτρηση ιστορικού χαρακτήρα που θα καθορίσει αν την επόμενη μέρα θα υπάρχει 

παιδαγωγική ελευθερία, γνώση, δημοκρατία, με τους συλλόγους διδασκόντων ως αποφασιστικό όργανο στο σχολείο. 

Δε χωράει καμιά αναβολή. Το 95% του κλάδου απαιτεί Απεργία-Αποχή από την Αξιολόγηση! 

Σε αυτή τη μάχη όλες οι παρατάξεις του κλάδου έχουν τεράστια ευθύνη για μια ενωτική απόφαση υπεράσπισης του 

Δημόσιου Σχολείου και των συναδέλφων/ισσών. Γι’ αυτό το ροκάνισμα χρόνου και η στάση αναμονής, από το 

προεδρείο και τις παρατάξεις ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΑΕΕΚΕ/ΕΡΑ δεν αντιστοιχεί στις περιστάσεις.  

Ως Παρεμβάσεις απαιτήσαμε άμεση σύγκλιση του ΔΣ της ΔΟΕ με την έκδοση της ΥΑ (10/9/21) , για επικαιροποίηση της 

απόφασης Απεργίας-Αποχής από την Αξιολόγηση σε αντιστοιχία της απόφασης της ΟΛΜΕ, ενσωματώνοντας όλα τα 

σημεία που αφορούν τις προβλέψεις της νέας ΥΑ για το ν. 4823/21, καλώντας σε άμεση κατάθεση εξωδίκου από τη 

νομική σύμβουλο, παράλληλα με όλα τα οργανωτικά μέτρα και βήματα για υλοποίηση της πολιτικής απόφασης. 

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κωλυσιεργεί, να δημιουργεί αμφιβολίες και ταλαντεύσεις και να πριονίζει την 

αγωνιστική ενότητα του κλάδου που εκδηλώνεται με συντριπτικά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Άμεσα να 

επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί με τα νέα δεδομένα η Απεργία Αποχή. 

Συνεχίζουμε με την ορμή της νικηφόρας περσινής μάχης, του 95% συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή, οργανώνοντας την 

οργή του κόσμου της εκπαίδευσης, σε ένα μαζικό πανεκπαιδευτικό μέτωπο αγώνα, με Γενικές Συνελεύσεις, 

επιτροπές αγώνα και απεργιακό σταθμό 20-25/9, ώστε ο νόμος Κεραμέως και οι πολιτικές διάλυσης να πεταχτούν στα 

σκουπίδια της ιστορίας 

Με πρώτο σταθμό το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 15/9 οργανώνουμε τη συλλογική μας απάντηση, σπάμε 

το φόβο και την τρομοκρατία της διοίκησης, υπερασπίζουμε το Δημόσιο Σχολείο και την Εργασία μας. 

ΌΛΟΙ/ΕΣ στους δρόμους με αποφασιστικό αγώνα συνολικής σύγκρουσης με τις αντιλαϊκές-

αντιεκπαιδευτικές πολιτικές για Υγεία-Παιδεία-Εργασία-Δικαιώματα 

http://www.paremvasis.gr/

