
 
 

Στήριξη του ΣΕΕΕΗ στην απεργία των εκπαιδευτικών 

 

Η κυβέρνηση, αφού πέρασε το νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο μεταξύ άλλων 
πέταξε έξω από τις σχολές 40 χιλιάδες παιδιά μέσω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
(ΕΒΕ) και αύξησε εν μέσω πανδημίας τον αριθμό μαθητών στα τμήματα, συνεχίζει 
απειλώντας τους εκπαιδευτικούς που εδώ και δύο χρόνια κράτησαν όρθια, χωρίς 
καμία κρατική στήριξη,  τη δημόσια εκπαίδευση. 
 
Ο νέος νόμος εισάγει την αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες και 
έρχεται να “κουμπώσει” με τους προηγούμενους νόμους για την ΕΒΕ, την τράπεζα 
θεμάτων κλπ, με σκοπό την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, την πειθάρχηση των 
εκπαιδευτικών και εντέλει την στήριξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
 
Ως ερευνητές και ερευνήτριες γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνεχούς 
«αξιολόγησης»: διαρκές άγχος, επισφάλεια και ανταγωνισμό για τους εργαζόμενους, 
υποτίμηση των ιδρυμάτων με «κακή αξιολόγηση», δημιουργία ιδρυμάτων πολλαπλών 
ταχυτήτων, αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης για να βελτιωθεί η αξιολόγηση και 
γραφειοκρατία που αποσπάει τους εργαζόμενους από το πραγματικό τους έργο. 
 
Μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή από τη 
διαδικασία της αξιολόγησης, την προηγούμενη σχολική χρονιά, το ΥΠΑΙΘ νομοθέτησε 
πρωτοφανείς απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας στην τρομοκράτηση των 
εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία. Όταν συνειδητοποίησε ότι ο κλάδος 
δε σκύβει το κεφάλι ούτε υπό την αίολη απειλή των κυρώσεων αποφάσισε να σύρει 
και πάλι τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών στα δικαστήρια για να απαγορεύσει την 
απεργία. Το ΥΠΑΙΘ, μετά τις απανωτές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή 
στην αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση των εκπαιδευτικών και  
να τους επιτεθεί με αύρες, χημικά και βία. Ταυτόχρονα, επιστράτευσε τα συστημικά 
ΜΜΕ, προκειμένου να κατασυκοφαντήσει τους/τις εκπαιδευτικούς, ξεχνώντας ότι οι 
εκπαιδευτικοί είναι αυτοί/ες που κρατούν εδώ και χρόνια το Δημόσιο Σχολείο όρθιο 
απέναντι σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, που κράτησαν όρθιο το δημόσιο 
σχολείο την περίοδο της πανδημίας ενώ το ίδιο το υπουργείο δεν πήρε κανένα μέτρο 
προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. 



Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να σπρώξει πελατεία στα ιδιωτικά σχολεία και στα 
κολλέγια, προσπαθώντας να εφαρμόσει κάθε οδηγία της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ηττάται 
καθημερινά από την αταλάντευτη στάση και τον ανυποχώρητο αγώνα των μαχόμενων 
εκπαιδευτικών. 
 
Ηττώνται και βρίσκονται σε κατάσταση πανικού. Χρησιμοποιούν κάθε επαίσχυντο μέσο 
για να λυγίσουν τους εκπαιδευτικούς: απρόκλητη βία στο δρόμο, εκφοβισμούς και 
απειλές, ακόμα και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη που βγάζει παράνομες τις απεργίες  
χρησιμοποιώντας το νόμο Χατζηδάκη. Είναι σε κατάσταση πανικού από την 
μεγαλειώδη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, παρά το κλίμα τρομοκρατίας με τα 
χουντικής έμπνευσης πειθαρχικά και κυρώσεις που νομοθέτησε προκειμένου να 
κάμψει την αντίσταση των εκπαιδευτικών. 
 
Η κυβέρνηση τρέμει τη διογκούμενη αμφισβήτηση της πολιτικής της από 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές που βάζουν σε σοβαρό κίνδυνο την προώθηση 
των αντιδραστικών, αναδιαρθρώσεων στην δημόσια παιδεία.  
 
Τώρα είναι η ώρα για ενιαίο ανυποχώρητο πανεκπαιδευτικό αγώνα. 
Τώρα είναι ώρα για να στηρίξουμε όλοι και όλες τον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

 
Ο αγώνας στην εκπαίδευση 

 
-Είναι υπόθεση όλου του εργατικού λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος. 
-Είναι αγώνας για το δικαίωμα της νέας γενιάς στη μόρφωση ενάντια στους ταξικούς 
φραγμούς και στο μέλλον του φθηνού ευέλικτου εργαζομένου που της επιφυλάσσουν. 
-Είναι αγώνας ενάντια στην εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου και τη 
μετατροπή του σε επιχείρηση. 
-Είναι αγώνας ενάντια στο τερατούργημα του νόμου Χατζηδάκη που θέλει να βάλει 
στον γύψο κάθε αγωνιστική διεκδίκηση των εργαζομένων . 
 

● Όχι στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. 
● Καμία παρέμβαση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης στις διαδικασίες των 

σωματείων. Κάτω οι αντιαπεργιακοί νόμοι.   
● Καμία εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. 
● Νίκη στον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

 

Ως ΣΕΕΕΗ στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των εκπαιδευτικών 
καλούμε σε στάση εργασίας την Δευτέρα 11/10 από τις 9:00 μέχρι τις 12:00 

 

Όλες και όλοι στην πανεκπαιδευτική πορεία 
10:00 π.μ. Πλατεία Ελευθερίας 


