
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για την Υπουργό Παιδείας 

 

Θέμα: «Επαναπροκήρυξη της απεργίας/αποχής για το θέμα των μεντόρων και των 

ενδοσχολικών συντονιστών» 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή της 

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος με τίτλο «Στις απειλές και την τρομοκρατία της 

πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. απαντάμε δυναμικά, ΔΕΝ προσαρμοζόμαστε - ΔΕΝ 

τρομοκρατούμαστε! Επαναπροκηρύσσουμε την Απεργία – Αποχή από τους μέντορες και τους 

ενδοσχολικούς συντονιστές.» 

Η Υπουργός φαίνεται να έχει αποφασίσει να πυροβολεί τους εκπαιδευτικούς και οτιδήποτε 

ζωντανό και δημοκρατικό ζει ακόμα στο χώρο του δημόσιου σχολείου, όπως οι Σύλλογοι 

Εκπαιδευτικών που εγγυώνται ελευθερία, ισονομία και ισοτιμία στους λειτουργούς της 

εκπαίδευσης. Ο νέος θεσμός μεντόρων και συντονιστών εκπαίδευσης που επιβάλλεται χωρίς 

προηγούμενη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μετατρέπεται σε βασικό παράγοντα 

επιβολής παιδαγωγικής ανελευθερίας και διάσπασης των συλλόγων, της ισοτιμίας στην 

αμοιβή και στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά και σε μηχανισμό ακύρωσης των θεμελιωδών 

εργασιακών και δημοκρατικών κατακτήσεων των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης δεν υποχωρούν, συσπειρώνονται 

στα σωματεία τους και την Ομοσπονδία, και συλλογικά αντιστέκονται στην υποβάθμιση του 

παιδαγωγικού έργου, την απαξίωση των συλλόγων διδασκόντων, την κατηγοριοποίηση και 

το στιγματισμό σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Αγωνίζονται για δημόσιο δωρεάν 

σχολείο για όλο τον λαό. 

Επισυνάπτεται η επιστολή ΔΟΕ. 

 Η Υπουργός θεωρεί ότι υπηρετεί την ελληνική κοινωνία και το δημόσιο σχολείο 

ποινικοποιώντας κάθε πράξη των εκπαιδευτικών και των Ομοσπονδιών, διασύροντάς τους 

με ψεύδη στην κοινή γνώμη μέσα από τα εξαγορασμένα ΜΜΕ; 

Έχει περάσει από το μυαλό της Υπουργού η δυνατότητα συνεννόησης για τα θέματα ουσίας 

της εκπαίδευσης άμεσα με τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παρά τις 

αποφάσεις των Δικαστηρίων επιμένουν στην απεργία/αποχή σε ποσοστά άνω του 70%; 
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Πέρα από τη νομική υπηρεσία η οποία αναλώνεται σέρνοντας τους λειτουργούς της 

εκπαίδευσης ασταμάτητα στα δικαστήρια υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας άνθρωποι που 

να έχουν μελετήσει τις παιδαγωγικές παραμέτρους των καταναγκαστικών έργων που 

επιβάλλονται με το θεσμό των μεντόρων/συντονιστών στους εκπαιδευτικούς;  

Μπορεί να δώσει στο Σώμα η Υπουργός τις επιστημονικές εκείνες μελέτες που πιστοποιούν 

ότι ο θεσμός των μεντόρων συντονιστών έχει κάποια συγκεκριμένη λειτουργική δομή, κάποιο 

παιδαγωγικό στόχο,  τον οποίο αδυνατεί να κατανοήσει το 70% των μαχόμενων 

εκπαιδευτικών και κατανοεί η ίδια και το νομικό επιτελείο της; 

                              

Αθήνα, 11/10/2022          

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 



 

 

 

 

 

 






