
 

 

Άλλα πράγματα χρειάηεται θ εκπαίδευςθ κφριε Μθτςοτάκθ... 
  

 Με γενικολογίεσ, ςυνκιματα, χωρίσ επεξεργαςμζνεσ κζςεισ και προςπακώντασ να 
παρουςιάςει ζνα δικεν προοδευτικό μεταρρυκμιςτικό προφίλ, ο αρχθγόσ τθσ αξιωματικισ 
αντιπολίτευςθσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ, παρουςίαςε ςτθ ΔΕΘ το "όραμά του" για τθν εκπαίδευςθ, 
το οποίο δεν ιταν τίποτα περιςςότερο από ςκόρπιεσ κζςεισ που προςεγγίηουν εντελώσ 
επιφανειακά τα ηθτιματα και ςτοχεφουν μόνο ςτο επικοινωνιακό ςκζλοσ προςπακώντασ να 
εκμεταλλευτοφν τθν παντελι αδυναμία των κυβερνώντων να εφαρμόςουν και ςτθν παιδεία τισ 
προοδευτικζσ αλλαγζσ που απαιτοφνται. 

 Ένα ακόμα "όραμα"  λοιπόν, ζρχεται να προςτεκεί ςτα πολλά άλλα που κατά καιροφσ ζχουν 
κατατεκεί από πολιτικοφσ όλων των αποχρώςεων και που ζχουν τα γνωςτά αποτελζςματα, τα οποία 
βιώνουν τα παιδιά του ελλθνικοφ λαοφ, αλλά αφινουν ανζγγιχτα τα παιδιά των πλουςίων κακώσ 
και πολλών πολιτικών προςώπων όλου του πολιτικοφ φάςματοσ, που παριςτάνουν πωσ 
ενδιαφζρονται για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, αλλά πθγαίνουν τα παιδιά τουσ ςτα ιδιωτικά ςχολεία! 

 Ο κφριοσ Μθτςοτάκθσ προφανώσ κεωρώντασ πωσ για τα προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ 
ευκφνεται ςε μεγάλο βακμό και θ μθ φπαρξθ δυνατότθτασ ελεφκερθσ επιλογισ διδακτικοφ 
προςωπικοφ, τθν εξιγγειλε με ςτόμφο και μάλιςτα ωσ προτεραιότθτα αφοφ ςτθ ςφντομθ 
αναφορά του επζλεξε να τθν αναδείξει, προκειμζνου να δείξει ςτο ακροατιριό του τθ ςαφι του 
επιλογι δικεν τομών και ριξεων. Δεν μπικε βζβαια ςτον κόπο να φανερώςει ποιασ ζρευνασ 
αποτζλεςμα ιταν αυτι του θ διαπίςτωςθ, ποια επιτροπι του το ειςθγικθκε. Πολφ περιςςότερο 
δεν εξιγθςε με ποιο τρόπο και ποια διαδικαςία κα το κάνει.  

 Οι γνωρίηοντεσ βζβαια αντιλαμβάνονται ότι αυτό ςθμαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν κα 
προςλαμβάνονται πια με αντικειμενικζσ - αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ, αλλά από τισ ςχολικζσ 
επιτροπζσ ι τουσ υλλόγουσ γονζων με ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ και οι οποίοι φυςικά κα 
τουσ απολφουν όποτε κζλουν! Σζρμα πια θ μονιμότθτα του προςωπικοφ! Ζοφγκλα και οι 
εργαςιακζσ ςχζςεισ των εκπαιδευτικών!  

 Δίκαια λοιπόν ζχει ξεκινιςει ιδθ ςυηιτθςθ για το βακφτερό ςκεπτικό του Προζδρου τθσ 
Νζασ Δθμοκρατίασ, με δεδομζνθ και τθν προθγοφμενθ ςτάςθ του ςτο κζμα των απολφςεων 
προςωπικοφ, ωσ υπουργόσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ. Σε αυτι τθ ςυηιτθςθ οφείλουν να πάρουν 
ξεκάκαρθ κζςθ όλεσ οι ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ των εκπαιδευτικών κακώσ και θ Διδαςκαλικι 
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 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δθλώνει τα 
ακόλουκα: 

 Όποιοσ βλζπει "οράματα" κάκε είδουσ καλό κα είναι να επιςκεφτεί τον γιατρό του. Η 
πραγματικότθτα είναι εντελώσ διαφορετικι από αυτι που αντιλαμβάνονται όςοι βρίςκονται 
"ζξω από τον χορό" και αν κζλουν να γίνουν χριςιμοι, κα πρζπει πρώτα απ όλα να 
αντιλθφκοφν ότι θ εκπαίδευςθ δεν μπορεί να είναι αντικείμενο πολιτικισ αντιπαράκεςθσ. 
Το διαρκζσ "ράβε - ξιλωνε" δεν είναι χριςιμθ πολιτικι πράξθ 

 Οι απόλυτεσ αλικειεσ που τάχα κατείχαν κάποιοι, ζχουν καταρρεφςει και για αυτό 
χρειάηεται διαρκισ διάλογοσ, ςαφζσ ςτίγμα, προοδευτικόσ εκπαιδευτικόσ προςανατολιςμόσ. 
Κανείσ δεν μπορεί μόνοσ του να δώςει τισ απαιτοφμενεσ λφςεισ. Χρειάηονται ευρφτατεσ 



ςυναινζςεισ και όχι αποφάςεισ που παίρνονται μονομερώσ μετά από ειςθγιςεισ κφκλων 
που δεν ζχουν κανζνα ειλικρινζσ ενδιαφζρον για τθν εκπαίδευςθ 

 Καλοφμε όλεσ τισ πολιτικζσ δυνάμεισ, τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, τισ εκπαιδευτικζσ 
ομοςπονδίεσ και όλουσ όςοι πραγματικά ενδιαφζρονται για τθν Παιδεία να απαιτιςουν τθν 
δθμιουργία μιασ μόνιμθσ εκνικισ επιτροπισ με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων, θ 
οποία κα εργαςτεί χωρίσ ςκοπιμότθτεσ για τθ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, το οποίο 
όλοι κα ζχουν δεςμευτεί ότι κα αποδεχτοφν και κα εφαρμόςουν. Σθ κζςθ του Τπουργοφ Παιδείασ 
να αναλαμβάνει με ςυγκεκριμζνθ κθτεία, πρόςωπο κοινισ αποδοχισ που δεν κα αλλάηει όταν 
αλλάηουν οι κυβερνιςεισ. Μόνο ζτςι μποροφμε να ελπίηουμε ςε ζνα καλφτερο αφριο. 

  Η ςυνζχιςθ επιλογών του παρελκόντοσ οδθγεί ςε αδιζξοδεσ καταςτάςεισ τισ οποίεσ 
πλθρώνει ολόκλθρθ θ ελλθνικι κοινωνία. 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


