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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΔΩΡΕΑΝ….. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ……………. ΣΑΜΠΑ ΕΡΓΑΙΑ 

Η απάντθςθ κυβζρνθςθσ υπουργείου για τθν κάλυψθ   χιλιάδων  κενϊν  ςιμερα ςτα 

ςχολεία είναι θ αναηιτθςθ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ εκπαιδευτικϊν που κα δεχτοφν να εργαςτοφν 

δωρεάν με δόλωμα τθν επιπλζον μοριοδότθςι τουσ ςε μελλοντικοφσ διοριςμοφσ.  

 Οι δθλϊςεισ του υπουργοφ αποτελοφν πρόκλθςθ και κοροϊδία προσ τουσ χιλιάδεσ 

άνεργουσ εκπαιδευτικοφσ και προσ το λαϊκό κίνθμα που χρόνια τϊρα απαιτεί μόνιμουσ 

διοριςμοφσ και κατάργθςθ των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ. 

Παράλλθλά ανοίγει επικίνδυνουσ ατραποφσ για τθν ίδια τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

Η επίκλθςθ δε του εκελοντιςμοφ, εκτόσ από τθν τηάμπα εργαςία των δαςκάλων, ζρχεται 

ουςιαςτικά να νομιμοποιιςει ςτθ ςυνείδθςθ μασ τθν παρουςία ΜΚΟ, εκπαιδευτικϊν 

ομίλων, επιχειριςεων, φιλάνκρωπων, χορθγϊν μζςα ςτα ςχολεία, οι οποίοι  κα κζλουν να 

ζχουν και λόγο για τθ λειτουργία του ςχολείου.  

Η ρθξικζλευκθ πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ δεν είναι αποςπαςματικι οφτε λφςθ ανάγκθσ που 

επικαλείται ο υπουργόσ, αποτελεί ςυνζχεια τθσ αντιλαϊκισ επίκεςθσ ςτα εργαςιακά 

δικαιϊματα και κα αποτελζςει μοχλό πίεςθσ για τθ παραπζρα διεφρυνςθ των ελαςτικϊν 

ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν. 

Η πραγματικότθτα ζρχεται να καταρρίψει τα επιχειριματά τουσ, χρόνια τϊρα βιϊνουμε 

τουσ εκελοντζσ τροχονόμουσ, τουσ εκελοντζσ τραπεηοκόμουσ, τουσ εκελοντζσ φφλακεσ, 

τουσ εκελοντζσ κακαριςτζσ, τουσ εκελοντζσ ςυντθρθτζσ, που καλφπτουν τα κενά που ζχει 

δθμιουργιςει θ πολιτικι όλων των κυβερνιςεων μζχρι ςιμερα.    

Ο εκελοντιςμόσ που προωκοφν,  είναι ςυςτατικό ςτοιχείο του αυτόνομου, 

αποκεντρωμζνου, αυτοαξιολογοφμενου ςχολείου από τθ μια και από τθν άλλθ  αποτελεί 

ςτρατθγικι επιλογι κυβζρνθςθσ Ε.Ε. ςαν τρίτοσ πυλϊνασ,  αυτόν τθσ κοινωνικισ 

οικονομίασ.   

Η κάλυψθ των κενϊν από απλιρωτουσ – εκελοντζσ εκπαιδευτικοφσ κα είναι ο 

πολιορκθτικόσ κριόσ που κα ανοίξει το δρόμο για παρζμβαςθ ςτθ διαμόρφωςθ του 

προγράμματοσ ςπουδϊν με πρόςχθμα τθ διαφορετικότθτα και τισ ανάγκεσ τισ τοπικισ 

κοινωνία από ιδιϊτεσ επιχειρθματίεσ για να ζχουν άμεςα βραχυπρόκεςμα και 

μακροπρόκεςμα οφζλθ   . 

Καλοφμε τουσ άνεργουσ εκπαιδευτικοφσ να τουσ γυρίςουν τθν πλάτθ, να μθν τουσ 

πιςτζψουν, να μθν τςιμπιςουν ςτθ μοριοδότθςθ τουσ. Τπεφκυνθ για τθν ανεργία τουσ, για 

χιλιάδεσ κενά , για τισ ςυγχωνεφεισ καταργιςεισ, για τισ διπλζσ-τριπλζσ ανακζςεισ είναι θ 
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πολιτικι όλων των κυβερνιςεων και Ε.Ε.  Είναι οι ίδιοι που ζχουν επιβάλει τισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ λάςτιχο μζςα ςτα ςχολεία, είναι αυτοί που ετοιμάηουν χτφπθμα ςτουσ αγϊνεσ του 

λαϊκοφ κινιματοσ με το ςυνδικαλιςτικό νόμο που φζρνουν για ψιφιςθ ςτθ βουλι. 

Είναι οι ίδιοι που ςζρνουν αγωνιςτζσ μακθτζσ ςτα δικαςτιρια, ςτζλνουν ειςαγγελείσ ςτα 

ςχολεία, ποινικοποιοφν  τουσ αγϊνεσ γονιϊν μακθτϊν εκπαιδευτικϊν. 

Καλοφμε τουσ Γονείσ, τουσ ςυλλόγουσ, τισ Ενϊςεισ, τισ Ομοςπονδίεσ να ξεςθκωκοφν να 
απαιτιςουν εδϊ και τϊρα μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν για να καλυφκοφν όλα τα 
κενά μονιμοποίθςθ όλων των ςυμβαςιοφχων εκπαιδευτικϊν, χωρίσ όρουσ και 
προχποκζςεισ, γενναία χρθματοδότθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 
Να οργανϊςουν τον αγϊνα μαηί με το λαϊκό κίνθμα ενάντια ςτα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ. 

Να πάρουν αγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ καταδίκθσ του ΝΕΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ και τθσ αντιλαϊκισ 

πολιτικισ, μπροςτά ςτθν πανεργατικι απεργία ςτισ 27 Νοζμβρθ, με αποφάςεισ, 

ςυνελεφςεισ, παραςτάςεισ, ςυγκεντρϊςεισ και ςυντονιςμό. 

Η οργάνωςθ του αγϊνα και θ επιτυχία τθσ απεργίασ κα είναι θ καλφτερθ απάντθςθ ςτα 

ςχεδία τουσ.  

 

 


