
 

 

Θέμα: Συνεχίζουμε τον αγώνα ενιαία, αγωνιςτικά, αποφαςιςτικά. Πάνω από 

3.500 Σύλλογοι Διδαςκόντων πορεύονται ςτον αγωνιςτικό δρόμο ακύρωςησ 

τησ αξιολόγηςησ – διάλυςησ του Δημόςιου ςχολείου. 

 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. χαιρετύζει τισ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ που με την περόφανη και αγωνιςτικό ςτϊςη τουσ 

ςτισ ςυνεδριϊςεισ των Συλλόγων Διδαςκόντων, πόραν αποφϊςεισ που κρατούν 

όρθιο το Δημόςιο Σχολεύο και υπεραςπύζονται τουσ μαθητϋσ και το καθολικό 

δικαύωμϊ τουσ ςτη μόρφωςη. 

Χαιρετύζουμε τουσ/τισ χιλιϊδεσ εκπαιδευτικούσ – διοικητικϊ ςτελϋχη που 

επϋλεξαν τη ςυλλογικό ςτϊςη ευθύνησ και δεν παρϋδωςαν τα «κλειδιϊ» του 

Σχολεύου ςτην εμπορευματοπούηςη και τον φόβο. 

Χαιρετύζουμε τουσ χιλιϊδεσ γονεύσ, ςε όλη τη χώρα, που ςτηρύζουν τουσ/τισ 

εκπαιδευτικούσ και τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων ςτο ϋργο τουσ, μϋςα ςτισ 

αντύξοεσ και δυςμενεύσ ςυνθόκεσ των υγειονομικών ελλειμϊτων, των 

λειτουργικών κενών, τησ ϋλλειψησ υποδομών, τησ ακρύβειασ. 

Η ενιαύα αγωνιςτικό ςτϊςη των εκπαιδευτικών ϋχει δημιουργόςει πανικό 

ςτα επιτελεύα τησ κυβϋρνηςησ και του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τρεισ παρατϊςεισ ςτισ 

Αρ. Πρωτ. 2036 Αθόνα 14/12/2021 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



προθεςμύεσ των αναρτόςεων, που ςυνοδεύτηκαν από ϋγγραφα απειλών, από 

περιφερειακϋσ ςυςκϋψεισ του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. όπου εκτοξεύονταν 

«προειδοποιόςεισ» για διοικητικϋσ κυρώςεισ, βομβαρδιςμόσ πονημϊτων από το 

Ι.Ε.Π. για την αξιολόγηςη, διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ, εκ μϋρουσ του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

μϋςω «διαρροών» και παραπληροφόρηςησ από «ϋγκυρα» site που ϋςπερναν 

φόμεσ. 

Όςο κι αν το Υ.ΠΑΙ.Θ. κινεύται ςτον δρόμο του εκφοβιςμού και των 

αυθαύρετων οδηγιών εφαρμογόσ τησ αντιεκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, ΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΝΤΑΙ. Ο αγώνασ μασ ϋχει αποτϋλεςμα. Μϋχρι ςόμερα 

καμύα από τισ επιδιώξεισ του Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν ϋχει υλοποιηθεύ. Οι μοναδικού 

ςύμμαχοι του Υπουργεύου εύναι κϊποια δημοςιογραφικϊ επιτελεύα ςε 

διατεταγμϋνη υπηρεςύα.  

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. με ϋνα ακόμη κρεςϋντο παραπληροφόρηςησ ϋδωςε ςτη 

δημοςιότητα «ςτοιχεύα», που αναφϋρουν ότι «πϊνω από 500 ςχολεύα» 

ακολουθούν τα κεύμενα τησ ΔΟΕ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. φοβάται να εκςτομίςει τον 

πραγματικό αριθμό.  

Σύμφωνα με ςτοιχεύα των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. που 

ςυγκεντρώνονται ςτην Ομοςπονδύα, πάνω από 3.762 Σύλλογοι Διδαςκόντων 

ακολουθούν τισ αποφϊςεισ τησ Δ.Ο.Ε. και ϋπεται ςυνϋχεια… 

Συνεχύζουμε αταλϊντευτα. 

Τισ αμϋςωσ επόμενεσ ημϋρεσ θα ςυνεδριϊςει το Δ.Σ. τησ Ομοςπονδύασ για να 

καταλόξει ςτα νϋα ενιαύα κεύμενα – δρϊςεισ για την επόμενη φϊςη (Β2) του 

Συλλογικού προγραμματιςμού, τα οπούα θα ςταλούν ςτουσ Συλλόγουσ Π.Ε. και 

ςτα ςχολεύα. Υπενθυμύζουμε ότι η φϊςη Β2 θα εύναι ανοιχτό ϋωσ τισ 12 

Ιανουαρύου 2022. Άρα μετϊ τισ γιορτϋσ των Χριςτουγϋννων θα προχωρόςουμε 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ςυλλογικϊ ςτην ανϊρτηςη των νϋων ενιαύων κειμϋνων – δρϊςεων 

που θα ϋχει ςτεύλει η Δ.Ο.Ε. 

Διερευνούμε τη δυνατότητα πραγματοπούηςησ διαδικτυακόσ ςυνϊντηςησ με 

τουσ Συντονιςτϋσ Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.). 



 Καλούμε τουσ Σ.Ε.Π.Ε. όλησ τησ χώρασ να βρύςκονται ςε διαρκό επικοινωνύα 

και ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών, να προχωρόςουν ςε τοπικϋσ δρϊςεισ – 

διαδικτυακϋσ ενημερώςεισ εκπαιδευτικών και γονϋων. 

Προετοιμϊζουμε μεγϊλη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για την υποςτόριξη του αγώνα 

μασ και του Δημόςιου ςχολεύου, μετϊ τισ διακοπϋσ των Χριςτουγϋννων. 

Καλούμε όλουσ/εσ τουσ/τισ ςυναδϋλφουσ να ςυνεχύςουν απτόητοι το ϋργο 

που επιτελούν. Συνεχύζουμε τον αγώνα αποδομώντασ την αντιεκπαιδευτικό 

πολιτικό, αντιςτεκόμενοι ςτην εμπορευματοπούηςη τησ εκπαύδευςησ και ςτην 

αντιδημοκρατικό χειραγώγηςη ςχολεύων – εκπαιδευτικών. 

 

 


