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Τπουργόσ "προπαγάνδασ" και διάλυςθσ τθσ εκπαίδευςθσ! 

Καταργεί τα κενά τθσ εκπαίδευςθσ, καταργϊντασ και ιςοπεδϊνοντασ τα 

ςχολεία! Χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ ςτθν ανεργία! 

  

 Με μια απόφαςθ πρωτοφανι, αντιδεοντολογικι, πολιτικά ανικικθ, ιδιαίτερα για πολιτικό που 
αυτοτοποκετείται ςτον χϊρο τθσ αριςτεράσ και προζβαλλε μάλιςτα το θκικό τθσ πλεονζκτθμα, ο 
Υπουργόσ Παιδείασ και Προπαγάνδασ Νίκοσ Φίλθσ, εν μζςω των αργιϊν του Πάςχα, χωρίσ κανζνα 
διάλογο, υπζγραψε μία ακόμα απόφαςθ ουςιαςτικισ διάλυςθσ του Δθμόςιου ςχολείου, οδθγϊντασ 
χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανεργία και τθν εκπαίδευςθ ςτο παρελκόν! 
 Για όλο αυτό το τραγικό του δθμιοφργθμα, ωσ γνιςιοσ προπαγανδιςτισ, εμφανίηεται να 
πανθγυρίηει πωσ τάχα δθμιουργεί εκπαίδευςθ ίςων ευκαιριϊν, παραλείποντασ βζβαια να δθλϊςει πωσ 
το κάνει μζςω τθσ ιςοπζδωςθσ προσ τα κάτω. Τολμά μάλιςτα να ονομάηει το νζο του ςχολείο, νζου 
τφπου Ολοιμερο, ενϊ ςτθν ουςία το Ολοιμερο ςχολείο ςυρρικνϊνεται, υποβακμίηεται, οδθγείται ςε 
μαραςμό και κλείςιμο, αφινοντασ ζνα δυςαναπλιρωτο κενό ιδιαίτερα για τα παιδιά των λαϊκϊν 
ςτρωμάτων, αυτϊν που καμϊνεται πωσ ενδιαφζρεται να βοθκιςει. 
 Όλα αυτά βζβαια, τα κάνει όπωσ πάντα, χωρίσ καμία μελζτθ, χωρίσ καμία ειςιγθςθ από 
επιςτθμονικι επιτροπι, απλά και μόνο επειδι δεν του βγαίνουν οι αρικμοί και επειδι ζτςι του 
ειςθγικθκαν οι κομματικοί του φίλοι. 
 Έτςι λοιπόν, ζνα παλιό αμαρτωλό ςχζδιο, τθσ αλιςτου μνιμθσ εποχισ για τθν εκπαίδευςθ 
Μπαλτά - Κουράκθ, το οποίο μάλιςτα όπωσ είχε γραφτεί ςτον τφπο τθσ εποχισ (8 Αυγοφςτου 2015, 
http://www.kathimerini.gr/826636/article/epikairothta/ellada/ston-aera-h-leitoyrgia-twn-olohmerwn-
dhmotikwn) είχε προτακεί από ςυνδικαλιςτζσ του ΤΡΙΖΑ και εκπροςϊπουσ του τομζα Παιδείασ του 
κόμματοσ, δίνει τθ λφςθ ςτα χιλιάδεσ κενά που κα υπάρχουν τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά, 
καταργϊντασ όχι τα κενά, αλλά τα ςχολεία!!! Μεγαλοφυζσ! Αςφλλθπτο!!! 
 Συγκεκριμζνα όπωσ αναφερόταν τότε: "Όμωσ, ςφμφωνα με αςφαλείσ πλθροφορίεσ τθσ «Κ», ςε 
επανειλθμμζνεσ διευρυμζνεσ ςυςκζψεισ ςτο υπουργείο Παιδείασ με τθ ςυμμετοχι του επιτελείου του 
αρμόδιου αναπλθρωτι υπουργοφ Παιδείασ Τάςου Κουράκθ και των ςυνδικαλιςτϊν και εκπροςϊπων 
του τομζα Παιδείασ του ΥΡΙΖΑ, τζκθκε ωσ φψιςτθ προτεραιότθτα -«πάςθ κυςία» όπωσ ελζχκθ- για να 
καλφψουν τισ ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν να βρεκοφν πόροι από τον κρατικό προχπολογιςμό, τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ζςτω και με την κατάργηςη 
προγραμμάτων όπωσ του ολοήμερου Δημοτικοφ με ΕΑΕΠ και των ςχολικϊν εξοπλιςμϊν (π.χ. 
κατάργθςθ προγράμματοσ αγοράσ Η/Υ για τα ςχολεία ςτο πλαίςιο του Ψθφιακοφ Σχολείου). 
Οι ςυνδικαλιςτζσ υπογράμμιςαν ότι διαφωνοφν ςε οποιαδιποτε ςυηιτθςθ για αφξθςθ του ωραρίου των 
εκπαιδευτικϊν (τθν πρόταςθ ζκανε διερευνθτικά ο υπουργόσ Αριςτείδθσ Μπαλτάσ). Αντίθετα, 
προκρίνουν να καταργηθεί το ΕΑΕΠ ϊςτε να μη γίνουν προςλήψεισ αναπληρωτϊν ειδικοτήτων." 
 Η Υπουργικι απόφαςθ Φίλθ λοιπόν, υλοποιεί αυτόν τον ςχεδιαςμό, καταργεί ςε μία νφχτα το 
Ολοιμερο ςχολείο ΕΑΕΠ, ςτζλνει χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ ςτον Καιάδα τθσ ανεργίασ και ταυτόχρονα ο 
Τπουργόσ εμπαίηει ξεδιάντροπα τθν ελλθνικι κοινωνία παρουςιάηοντασ το μαφρο ωσ άςπρο και το 
βακφ ςκοτάδι ωσ φωσ! 
 Το Ολοιμερο ςχολείο ουςιαςτικά διαλφεται αφοφ: 

 καταργείται θ πρωινι ηϊνθ (7-8πμ) όπου οι εργαηόμενοι γονείσ μποροφςαν να αφιςουν τα 
παιδιά τουσ ϊςτε να μποροφν να πάνε ςτθν εργαςία τουσ. 

 απαιτείται ελάχιςτοσ αρικμόσ 14 μακθτϊν, οι οποίοι όμωσ κα ζχουν και τουσ δφο γονείσ 
εργαηόμενουσ και κα προςκομίηουν ςχετικό παραςτατικό για αυτό. Αντιλαμβάνεται κανείσ 



εφκολα ότι ςε μια χϊρα με εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ανζργουσ και με μεγάλο ποςοςτό ευκαιριακισ 
μαφρθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ, πόςοι γονείσ μποροφν να προςκομίςουν τα παραςτατικά αυτά 
και ςε ποιουσ πραγματικά απευκφνεται το ςχολείο που πανθγυρίηει ότι δθμιουργεί ο Υπουργόσ 
προπαγάνδασ. 

 καταργείται ο δάςκαλοσ - υπεφκυνοσ Ολοιμερου ςχολείου και αυτό κα γίνεται εκ περιτροπισ 
από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου, ανάλογα με το πϊσ ταιριάηει το πρόγραμμά τουσ! Οι 
εκπαιδευτικοί μάλιςτα κα υποχρεϊνονται να μζνουν από το πρωί μζχρι και το τζλοσ τθσ ηϊνθσ 
του Ολοιμερου ελαςτικοποιϊντασ το ωράριο εργαςίασ τουσ. 

 το ςχολείο κα λειτουργεί χωρίσ κεντρικι εκπαιδευτικι κατεφκυνςθ, αφοφ ο κάκε φλλογοσ 
διδαςκόντων κα ορίηει τισ ειδικότθτεσ που κα εργάηονται ςτο Ολοιμερο, όχι με βάςθ ζναν 
κεντρικό ςχεδιαςμό, αλλά ςτθ λογικι του τι ϊρεσ περιςςεφουν και πρζπει να καλυφκοφν, 
από τουσ διακζςιμουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων! Είναι ξεκάκαρο λοιπόν πωσ ςτόχοσ του 
Υπουργείου είναι όχι ζνα ςχολείο με ςτόχουσ, πρόγραμμα και προςανατολιςμό, αλλά ζνα 
ςχολείο απαςχόλθςθσ των μακθτϊν. Όςων τελικά μπορζςουν να φοιτιςουν ςε αυτό μετά τουσ 
αποκλειςμοφσ Φίλθ! 
Με το νζο ςχολείο του κυρίου Φίλθ: 

 Χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί κα οδθγθκοφν ςτθν ανεργία, αφοφ το νζο ςχολείο, ζρχεται για να 
υπθρετιςει τισ πιο ςκλθρζσ μνθμονιακζσ πολιτικζσ περικοπϊν, κακϊσ ζχει ςθμαντικά λιγότερεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ, τόςο για τουσ δαςκάλουσ όςο και για τισ ειδικότθτεσ. Είναι χαρακτθριςτικό 
πωσ ζνα δωδεκακζςιο ςχολείο ΕΑΕΠ είχε 65 ϊρεσ τθν εβδομάδα (μαηί με τθν πρωινι ηϊνθ) 
περιςςότερεσ ϊρεσ από το νζο ςχολείο! 

 Κάποια εκπαιδευτικά αντικείμενα (κεατρικι αγωγι, εικαςτικά, πλθροφορικι) είναι βζβαιο 
πωσ οδθγοφνται ςε ζξοδο από το ςχολείο, αφοφ εφκολα μπορεί να αντιλθφκεί κάποιοσ πωσ με 
τόςεσ χιλιάδεσ κενά ςτθν εκπαίδευςθ, δε κα αποτελεί προτεραιότθτα θ πρόςλθψθ 
αναπλθρωτϊν με τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ. Αυτό αποτελεί μία ακζατθ (για τουσ μθ 
γνϊςτεσ), αλλά υπαρκτι πλευρά του ηθτιματοσ. 

 Χιλιάδεσ οργανικζσ κζςεισ κα χακοφν δθμιουργϊντασ προβλιματα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που 
τισ κατζχουν, οι οποίοι κα βρεκοφν ςε νζο κακεςτϊσ αναςφάλειασ και πολλοί, ιδιαίτερα ςε 
κορεςμζνεσ περιοχζσ, κα αναγκαςτοφν να μετακινθκοφν ακόμα και εκτόσ νομοφ. 

 Εξ αιτίασ τθσ μείωςθσ των ωρϊν πολλοί εκπαιδευτικοί (δάςκαλοι και ειδικότθτεσ) κα βρίςκονται 
ςε αδυναμία να καλφπτουν το ωράριό τουσ ςε μία ςχολικι μονάδα και κα αναγκάηονται να 
μετακινοφνται ςε γειτονικζσ. 

 Οποιοδιποτε ςχζδιο για διαδικαςίεσ μελλοντικισ πιςτοποίθςθσ εντόσ του δθμόςιου ςχολείου 
τθσ επάρκειασ ςε γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, πλθροφορικισ κλπ, δεν μπορεί να υφίςταται πια 
και θ ελλθνικι οικογζνεια κα ςυνεχίςει να αιμορραγεί πλθρϊνοντασ δυςβάςταχτα ποςά ςε 
εξωςχολικοφσ φορείσ. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ακόμα και ςτισ 
ςκλθρζσ εποχζσ του ςυνδικαλιςτικοφ λαϊκιςμοφ, δε δίςταςε να υψϊςει φωνι υποςτιριξθσ του 
Ολοιμερου και του ςχολείου ΕΑΕΠ. Το ίδιο κάνει και τϊρα. Παρά το γεγονόσ ότι τα ςχολεία είχαν πολλά 
προβλιματα, είναι βζβαιο πωσ χρειάηονταν βελτιϊςεισ και όχι κατάργθςθ. 
 Καλοφμε, όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, όλθ τθν ελλθνικι κοινωνία που πλιττεται από αποφάςεισ 
ςαν κι αυτι, να υψϊςει φωνι αντίςταςθσ. Ωσ εδϊ, κφριε Φίλθ! Ωσ εδϊ, κφριοι και κυρίεσ τθσ 
ςυγκυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ! Αφιςτε το ςχολείο ζξω από τα πολιτικά δείγματα πλιρουσ 
υποτζλειασ και υποταγισ τα οποία πρόκυμα παρουςιάηετε, προκειμζνου να κρατθκείτε ςτισ 
κυβερνθτικζσ ςασ καρζκλεσ. 
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