
 

 

 

 

Προς τους Γενικούς Γραμματείς των Ομοσπονδιών: 

ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

11 Οκτωβρίου 2021 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, 

Σας γράφουμε ως κοινοί Γενικοί Γραμματείς της Εθνικής Ένωσης Εκπαιδευτικών για να στείλουμε 
χαιρετισμούς αλληλεγγύης στα μέλη των συνδικάτων σας, καθώς συμμετέχουν σήμερα σε 
συντονισμένες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. 

Χαιρετίζουμε τη στάση των συνδικάτων σας και την αντίσταση των Ελλήνων εκπαιδευτικών στις 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Υπουργός Παιδείας και οι οποίες θα επιφέρουν 
υποχρεωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων. 

Λυπούμαστε για τις νομικές ενέργειες που έλαβε η Υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα για να κηρύξει 
την απεργιακή σας δράση παράνομη. 

Γνωρίζουμε από την πικρή εμπειρία στην Αγγλία και την Ουαλία ότι η εξωτερική επιθεώρηση των 
σχολείων και των εκπαιδευτικών μπορεί να οδηγήσει στην τυποποίηση της διδασκαλίας, καθώς τα 
σχολεία προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των εξωτερικών αξιολογητών αντί να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους.  

Συμπαραστεκόμαστε στο διακηρυγμένο στόχο σας να αποτρέψετε αυτές τις αχρείαστες 
μεταρρυθμίσεις που θα βλάψουν την εκπαίδευση, θα υπονομεύσουν την επαγγελματική αυτονομία 
των εκπαιδευτικών και θα κλιμακώσουν τα μέτρα προς την εμπορευματοποίηση και την 
ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Χαιρετίζουμε τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε σήμερα για την υπεράσπιση της δημόσιας 
εκπαίδευσης και υποσχόμαστε τη συνεχή αλληλεγγύη μας. 

Με εκτίμηση 

     
 
Mary Bousted     Kevin Courtney 
Joint General Secretary    Joint General Secretary 
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The General Secretaries of Teachers’ Unions in Greece: 
DOE, OLME, OIELE, POSEEPEA 
 

 
11 October 2021 
 
 
Dear Comrades, 
 
 
We write as Joint General Secretaries of the National Education Union to send solidarity 
greetings to members of your unions as they take coordinated national strike action 
across Greece today. 
 
We salute the stand taken by your unions and the resistance of Greek teachers to the 
education reforms proposed by the Education Minister which would bring about 
mandatory evaluations of teachers and schools. 
 
We deplore the legal action taken by the Education Minister in Greece to declare your 
industrial action unlawful. 
 
We know from bitter experience in England and Wales that external inspection of 
schools and teachers can result in the standardisation of teaching as schools seek to 
meet the expectations of external evaluators rather than meet the needs of their 
students.  
 
We stand with you in your declared aim to prevent these unnecessary reforms which 
would damage education, undermine the professional autonomy of educators and 
escalate measures towards the marketisation and privatisation of public education.  
 
We salute the actions you are taking today in defence of public education and pledge 
our continuing solidarity. 
 
Yours sincerely 

     
 
Mary Bousted     Kevin Courtney 
Joint General Secretary    Joint General Secretary 
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