
Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις 
 

Αλλεπάλληλα χτυπήματα μέχρι την πλήρη ισοπέδωση  

εκπαιδευτικών και σχολείων 
 

Ακόμα και ο πιο δύσπιστος συνάδελφος δεν μπορεί να έχει πια καμία επιφύλαξη για τις 

επιπτώσεις της καταστροφικής, νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής που ακολουθεί η 

κυβέρνηση. Μετά τις δηλώσεις που έγιναν από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας τις 

τελευταίες μέρες σχετικά με την κάλυψη των κενών στα σχολεία και τους τρόπους αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών και σχολείων ο στόχος αποκαλύφθηκε πλήρως: 

 

Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα -  αναλώσιμοι - φοβισμένοι – υποταγμένοι – χειραγωγήσιμοι. 

 

Ο υπουργός Παιδείας, μετά τους «εθελοντές» εκπαιδευτικούς, που θα καλύπτουν τα κενά χωρίς 

μισθό αλλά με «μόρια», ανακάλυψε μια νέα κατηγορία εκπαιδευτικών που δεν «αξιοποιούνται» 

στην τάξη: όσους / όσες έχουν γονική άδεια. Ρίχνει λοιπόν τη φαεινή ιδέα να τους 

επιστρατεύσει και αυτούς, για να δουλεύουν, παράλληλα με τη φροντίδα των παιδιών, για 

κάποιες ώρες με 300 ευρώ το μήνα επιπλέον. Η κοινωνική αναλγησία σε όλο της το μεγαλείο: 

το δικαίωμα της μητρότητας και της γονεϊκής φροντίδας στο σφυρί για 300 αργύρια, που δεν θα 

μπορείς να τα πετάξεις στα μούτρα της κυβέρνησης, γιατί σε έχει εξαναγκάσει να μην μπορείς 

να ζεις χωρίς αυτά. Κι ας είναι χιλιάδες οι άνεργοι νέοι που μάταια περιμένουν μια θέση 

εργασίας. 

Από την άλλη ο πρωθυπουργός σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφημερίδα με ακραίο κυνικό 

τρόπο αποκαλύπτει αυτό που δεν μπόρεσε κανένας υπουργός να παραδεχτεί μέχρι τώρα, αλλά 

το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών το είχε επισημάνει από την αρχή: ότι δηλαδή «η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων θα συνδέεται με τις επιδόσεις των μαθητών, 

γιατί μόνο έτσι στο σχολείο θα γίνεται πραγματικό μάθημα και οι γονείς δεν θα πληρώνουν 

ιδιαίτερα και φροντιστήρια».   

Έπεσαν λοιπόν οι μάσκες. Τέλος στις αυταπάτες. Από ’δώ και πέρα με αυτό το 

αυτοματοποιημένο κοινωνικό μοντέλο, με όχημα την αξιολόγηση, για όλα τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης και του σχολείου θα φταίει ο εκπαιδευτικός και όχι οι ασκούμενες πολιτικές. 

Το Λύκειο με τις αλλεπάλληλες εξετάσεις του (νέος νόμος) θα διώχνει μαθητές και οι βαθμοί 

των μαθητών σε αυτές τις εξετάσεις θα οδηγούν στην απόλυση εκπαιδευτικούς τσαλαπατώντας 

κξάθε εργασιακό δικαίωμα που έχει απομείνει.  

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος: 
 ΟΛΟΙ στην Απεργία στις 27 Νοέμβρη, όλοι στους δρόμους του Αγώνα για την 

Ανατροπή αυτής της πολιτικής 

 Χωρίς αναστολές και φόβο, με τη συμμετοχή μας στην απεργία – αποχή, για να μην 

περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση 

 Όχι στις διαθεσιμότητες / απολύσεις 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών  

 Κανένας εκπαιδευτικός - κανένας μαθητής δεν περισσεύει  

  

Αθήνα, 21-11-2014 

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ 


