
 

 

 

 

 

 

 

 

13 Μαΐου 2020 ώρα 13:00, Προπύλαια 

Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. – Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.  

Λέμε ΟΧΙ ςτο αντιεκπαιδευτικό νομοςχέδιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Λέμε ΟΧΙ ςτον Μεγάλο Αδελφό μέςα ςτισ αίθουςεσ διδαςκαλίασ 

Τπεραςπιζόμαςτε τη Δημοκρατία, το δημόςιο ςχολείο, τουσ εκπαιδευτικούσ  και τα 

μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μασ 

 

 

Για ακόμη μια φορϊ Κυβϋρνηςη και Υπ. Παιδεύασ ϋδειξαν ξεκϊθαρα τον 

απαρϊδεκτο και αντιδημοκρατικό τρόπο με τον οπούο ϋχουν αποφαςύςει να αςκούν την 

αντιεκπαιδευτικό πολιτικό τουσ ςτον ευαύςθητο χώρο τησ εκπαύδευςησ, ςτρϋφοντασ 

εναντύον τησ όχι μόνο τουσ εκπαιδευτικούσ αλλϊ τουσ γονεύσ των μαθητών μασ και 

ςυνολικϊ την κοινωνύα. Το βρϊδυ τησ Παραςκευόσ 8-5-202ο ψηφύςτηκε από τουσ 

κυβερνητικούσ βουλευτϋσ τησ Ν.Δ.,  τροπολογύα που ςχετύζεται με την ανεπανόρθωτη 

αλλούωςη των χαρακτηριςτικών τησ παιδαγωγικόσ διαδικαςύασ ςτη ςχολικό τϊξη. Με 

αυτόν, μετατρϋπει τη διδαςκαλύα ςε τηλεοπτικό παρϊςταςη βϊζοντασ ςτισ τϊξεισ μασ τον 

Μεγϊλο Αδελφό και επιχειρώντασ να αλλοιώςει τη ζωντανό εκπαιδευτικό διαδικαςύα. 

Τόςο το αντιεκπαιδευτικό νομοςχϋδιο, όςο και η τροπολογύα αποτελούν, εκ 

μϋρουσ τησ Κυβϋρνηςησ, προςπϊθεια εκμετϊλλευςησ τησ κρύςησ τησ πανδημύασ με 

επιδύωξη να ςυνεχιςτούν οι αντιεκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ ςε βϊροσ τησ Δημόςιασ 

Εκπαύδευςησ, των μορφωτικών δικαιωμϊτων των μαθητών και των εργαςιακών 

κατακτόςεων των εκπαιδευτικών. Απϋναντι ςε αυτϊ τα ςχϋδια ϋχουμε κοινωνικό χρϋοσ, 

μαζύ με όλη την κοινωνύα ςτο πλευρό μασ να αντιδρϊςουμε και να παλϋψουμε ώςτε να 

αποςυρθούν όλεσ οι προςπϊθειεσ χειροτϋρευςησ των όρων τησ εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ και τησ παραπϋρα απαξύωςησ του Δημόςιου Σχολεύου.  

Σύςςωμη η  εκπαιδευτικό κοινότητα καταδικϊζει και αντιςτρατεύεται το ϊκρωσ 

νεοφιλελεύθερο και αντιεκπαιδευτικό περιεχόμενο των νομοθετικών πρωτοβουλιών τησ 

κυβϋρνηςησ. Δε θα επιτρϋψουμε τη μετατροπό τησ παιδαγωγικόσ διαδικαςύασ ςε μια 
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μονοδιϊςτατη μετϊδοςη πληροφοριών. Δε θα επιτρϋψουμε την αύξηςη του αριθμού των 

μαθητών ανϊ τμόμα, τισ ςυγχωνεύςεισ, καταργόςεισ, κατηγοριοποιόςεισ ςχολικών 

μονϊδων, τισ μαζικϋσ μετακινόςεισ μαθητών ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ, τουσ 

επιχειρηματύεσ ςτα ςχολεύα, την αντιδραςτικό αξιολόγηςη. Θα αντιςταθούμε και θα 

αντιδρϊςουμε ςτην προςαρμογό του αναλυτικού και ωρολόγιου προγρϊμματοσ ςε 

δεύκτεσ και κατευθύνςεισ που καμύα ςχϋςη δεν ϋχουν με την ολόπλευρη μόρφωςη και τισ 

κοινωνικϋσ ανϊγκεσ. Δε θα επιτρϋψουμε την, ενϊντια ςε κϊθε επιςτημονικό δεδομϋνο, 

ςχολειοπούηςη του νηπιαγωγεύου. Δε θα ανεχτούμε και θα ακυρώςουμε ςτην πρϊξη την 

προςπϊθεια δημιουργύασ Οργουελικού περιβϊλλοντοσ ςτα ςχολεύα μασ και μετατροπόσ 

τησ ςχολικόσ τϊξησ ςε τηλεοπτικό ςτούντιο. 

Απαιτούμε να μην κατατεθεύ το απαρϊδεκτο, αντιεκπαιδευτικό και επιθετικό προσ 

τη δημόςια εκαπαύδευςη, τουσ εκπαιδευτικούσ και τα μορφωτικϊ δικαιώματα των 

μαθητών μασ, πολυνομοςχϋδιο. Να μην τολμόςει η ηγεςύα του υπουργεύου παιδεύασ να 

θϋςει ςε εφαρμογό τη (ν)τροπολογύα που μετατρϋπει τη διδαςκαλύα ςε τηλεοπτικό 

παρϊςταςη και βϊζει ςτισ τϊξεισ μασ τον Μεγϊλο Αδελφό. Καλούμε τουσ Συλλόγουσ 

Διδαςκόντων και τουσ εκπαιδευτικούσ να μην εφαρμόςουν το μϋτρο τησ μετϊδοςησ των 

μαθημϊτων. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. παρϋχει πλόρη ςυνδικαλιςτικό κϊλυψη. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. από κοινού με τισ ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ ομοςπονδύεσ Ο.Λ.Μ.Ε. και 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. καλεύ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν δυναμικϊ και μαζικϊ ςτην 

πανεκπαιδευτική κινητοποίηςη τησ Σετάρτησ 13-5-2020 ςτα Προπύλαια. 

 

ΔΙΝΟΤΜΕ ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΤΜΑ  
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