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Οι λιγότερεσ μεταθζςεισ εκπαιδευτικϊν που ζγιναν ποτζ! 

Σο ςχολείο των ΤΡΙΖΑΝΕΛ "δεν χωράει" τουσ εκπαιδευτικοφσ που δοφλευαν τα 

τελευταία χρόνια! 

  

 Σο νεομνθμονιακό ςχολείο του Τπουργοφ "Προπαγάνδασ και διάλυςθσ τθσ εκπαίδευςθσ" Νίκου 
Φίλθ και τθσ ςυγκυβζρνθςθσ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ, δεν μπόρεςε οφτε ωσ "αριςτερό παραμφκι" να πείςει πωσ 
δεν είναι αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ υποταγισ των πρώθν "αγζρωχων" και "αςυμβίβαςτων" 
αντιπολιτευόμενων που όταν ζγιναν Κυβζρνθςθ ξεποφλθςαν με τον πιο αγοραίο τρόπο αρχζσ, αξίεσ, 
διαδρομζσ προκειμζνου να διατθρθκοφν ςτθν εξουςία. 
 Όςο και αν το ςχολείο των περικοπών προκειμζνου να χωρζςει ςτο μεταμοντζρνο μνθμονιακό 
κοςτοφμι, προςπάκθςαν να το παρουςιάςουν ωσ το ςχολείο των ίςων ευκαιριών και τθσ αριςτερισ 
κεώρθςθσ των πραγμάτων, υπάρχει και θ πραγματικότθτα που τουσ εκκζτει κακθμερινά. 
 Η κατάργηςη των ςχολείων ΕΑΕΠ, η διάλυςη των Ολοήμερων, το κλείςιμο νηπιαγωγείων, η 
εξαφάνιςη διδακτικϊν ωρϊν, τα φτηνά κολπάκια τησ αφξηςησ του χρόνου διαλειμμάτων(!!) και του 
χρόνου ςίτιςησ των μαθητϊν(!!), είχαν ζνα και μοναδικό ςτόχο, την μείωςη του αριθμοφ των 
εκπαιδευτικϊν.  
 Η πρακτικι αυτι είχε άμεςο αντίκτυπο και ςτισ φετινζσ μεταθζςεισ των εκπαιδευτικϊν, οι 
οποίεσ είναι οι λιγότερεσ που ζχουν γίνει ποτζ εξαιτίασ όλων των παραπάνω αλλά και του τρόπου 
αποτφπωςθσ των κενών. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ από τισ 4056 αιτήςεισ μετάθεςησ γενικήσ αγωγήσ 
ικανοποιήθηκαν οι 356, ποςοςτό 8,78%!! Σο ποςοςτό πζρςι ήταν 38%!! 
 τθν όλθ διαδικαςία αξιοςθμείωτθ είναι η "προθυμία" των διοριςμζνων Περιφερειακϊν 
Διευθυντϊν εκπαίδευςησ αλλά και των διοριςμζνων μελϊν του ΚΤΠΕ και ιδιαίτερα του Προζδρου 
του, να προςφζρουν τισ υπηρεςίεσ τουσ, ςτην πολιτική ηγεςία του Τπουργείου που τουσ διόριςε.  
Είναι ενδεικτικό ότι ςτουσ δαςκάλουσ το ηλεκτρονικό ςφςτημα του Τπουργείου ζδινε 2750 κενά και οι 
Περιφερειακοί Διευθυντζσ, προφανϊσ εκτελϊντασ εντολζσ, τα μετζτρεψαν ςε 980!! Ο δε Πρόεδροσ 
του ΚΤΠΕ, πρώθν "αςυμβίβαςτο" ςτζλεχοσ τθσ ΕΡΑ, το οποίο ςτισ Γενικζσ υνελεφςεισ του κλάδου με 
ςτεντόρεια φωνι υπεραςπιηόταν(!!) τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, επικφρωςε χωρίσ χρονοτριβι τα 
980 κενά!! Σα πράγματα προφανώσ άλλαξαν τώρα που ο ίδιοσ διορίςτθκε να αςκεί τθν εξουςία... 
 Σαυτόχρονα ο Πρόεδροσ του ΚΤΠΕ, ωσ αυκεντικόσ εκπρόςωποσ τθσ διαφάνειασ ςτθ δθμόςια 
ηωι και του αριςτεροακροδεξιοφ ικουσ τθσ ςυγκυβζρνθςθσ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ(!!), αρνικθκε να δώςει 
ςτουσ αιρετοφσ του ΚΤΠΕ το θλεκτρονικό αρχείο με τισ μετακζςεισ -κάτι που αποτελεί κατάκτθςθ εδώ 
και 5 χρόνια- κακώσ με τθν άμεςθ δθμοςιοποίθςθ, οι εκπαιδευτικοί πλθροφοροφνται τα αποτελζςματα 
χωρίσ διαμεςολαβθτζσ. Διλωςε δε, ότι δεν  ζχει τζτοια εντολι(!!),  αποδεικνφοντασ ςτθν πράξθ ότι είναι 
εντολοδόχοσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ κι όχι πρόεδροσ του ΚΤΠΕ. 
 Είναι βζβαιο ότι τα αποτελζςματα των ςημερινϊν μεταθζςεων αποτελοφν τον προάγγελο 
των όςων θα ςυμβοφν και ςτισ υπόλοιπεσ υπηρεςιακζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν. τισ 
αποςπάςεισ και ςτισ προςλήψεισ των αναπληρωτϊν. Χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί θα βρεθοφν μακριά από 
τον τόπο των ςυμφερόντων τουσ και χιλιάδεσ αναπληρωτζσ θα οδηγηθοφν ςτην ανεργία. Αυτό τον 
ςτόχο υλοποιεί το δικεν νζο ςχολείο Φίλθ! 
 Αυτοί που υποςχζκθκαν καλφτερεσ θμζρεσ πουλώντασ ελπίδα ςτθν ελλθνικι κοινωνία, 
αποδεικνφονται ανίκανοι, υποτελείσ και χειρότεροι από όλουσ όςοι προθγικθκαν. Σα παραμφκια που 



πουλοφςαν όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να ζχουν γίνει εφιάλτεσ για τον ελλθνικό λαό αλλά ζχει ζρκει θ 
ώρα που τα βρίςκουν και οι ίδιοι με οδυνθρό τρόπο μπροςτά τουσ. 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, καταγγζλλει για μια 
ακόμθ φορά τισ πολιτικζσ που εφαρμόηουν  ςτθν εκπαίδευςθ ο Τπουργόσ Προπαγάνδασ και διάλυςθσ 
τθσ εκπαίδευςθσ Νίκοσ Φίλθσ και θ ςυγκυβζρνθςθ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίεσ ςυρρικνώνουν τον 
δθμόςιο και δωρεάν χαρακτιρα τθσ και δθλώνει ότι κα δώςει τον αγώνα μαηί με όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ και τθσ κοινωνίασ για τθν ανατροπι τουσ. 
   
 
 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


