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Τα επικοινφνιακά πσροηετνήμαηα δεν μπορούν να κρύυοσν όηι “ο βαζιλιάς είναι γσμνός”. 

 

Σπλάδειθνη, 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 26 Απγνύζηνπ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ησλ δύν 

εθπαηδεπηηθώλ Οκνζπνλδηώλ ΟΛΜΔ – ΓΟΔ κε ηε ζπκκεηνρή θαη αξθεηώλ εθπξνζώπσλ 

πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ θαη αηξεηώλ ησλ δύν θιάδσλ. Αίηεκα ησλ δύν Οκνζπνλδηώλ ήηαλ ε 

απόζπξζε ησλ εγθπθιίσλ  ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε νπνία 

πξνζπαζεί κε πξαμηθνπεκαηηθό ηξόπν, ελεξγνπνηώληαο όιν ην αληηδξαζηηθό πιαίζην ηεο δηνίθεζεο 

ηεο Δθπαίδεπζεο, λα θέξεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλόησλ αθνύ σο 2/9 ζα 

πξέπεη λα έρνπλ γίλεη όιεο νη ηνπνζεηήζεηο θαη 5/9 λα έρνπλ ζηαιεί θελά θαη πιενλάζκαηα ζηηο 

Πεξηθέξεηεο. Τν αζθπθηηθό ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ππνπξγείνπ επηδηώθεη ηε δεκηνπξγία ηερλεηώλ 

θελώλ θαη πιενλαζκάησλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ αλαπιεξσηώλ, αθνύ αθόκε θαη 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σπιιόγσλ δηδαζθόλησλ 1/9 δε ζα ππάξρνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζε όηη 

αθνξά ην πξαγκαηηθό καζεηηθό δπλακηθό θαη ηα ηκήκαηα ησλ ζρνιείσλ,. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα 

θιεζνύλ λα θάλνπλ δειώζεηο ζε θελά ηα νπνία ζα δνζνύλ 29/8 κε θιεηζηά ηα ζρνιεία θαη ρσξίο λα 

έρνπλ ππόςε ηνπο όια ηα θελά κεηά  θαη ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σπιιόγσλ Γηδαζθόλησλ. Αλνίγεη 

δηάπιαηα ηελ πόξηα γηα αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηηο ηνπνζεηήζεηο. Γηαηεξεί ηελ πξόβιεςε γηα 

ηνπνζεηήζεηο από ηνπο Γ/ληεο Δθπαίδεπζεο κε ην απηαξρηθό, αληηεθπαηδεπηηθό θαζεθνληνιόγην. 

Απέλαληη ζ’ απηά ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο είρε - θαη απ’ όηη θαίλεηαη εμαθνινπζεί λα έρεη 

– έλα θαη κόλν άγρνο. Να ζηήζεη κε επηθνηλσληαθά ηερλάζκαηα κηα θηέζηα όηη δήζελ ηα ζρνιεία 

είλαη αλνηρηά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όινπο ζηηο ζέζεηο ηνπο, αλεμάξηεηα από ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

θαη από ηα αλ κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζα πεξηθέξνληαη από ζρνιείν ζε ζρνιείν 

γηα θαηξό θαη αλ νη καζεηέο κέρξη ην Ννέκβξην ζα αιιάδνπλ εθπαηδεπηηθνύο. 

 

Σπλάδειθνη, 

Σηε ζπλάληεζε ησλ δύν Οκνζπνλδηώλ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ θαη απέλαληη 

ζην θνηλό αίηεκα γηα λα απνζπξζεί ε εγθύθιηνο ε νπνία δεκηνπξγεί επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα ζηα 

ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη απαληήζεηο ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο ήηαλ “εθηός ζέκαηος”. Οη 

απαληήζεηο ηνπ ππνπξγνύ αξθέζηεθαλ ζε επηθνηλσληαθά ηζηηάηα όπσο “ηο ςποςπγείο Παιδείαρ 

μελεηά και δεν μαθαίνει ζηος Καζίδη ηο κεθάλι”(!!), “ηο Σεπηέμβπη κάθε ηάξη θα έσει ηο δάζκαλό 

ηηρ”,  “μέζα ζηα μνημόνια μποπεί να ςπάπσει κανονικόηηηα ζηην εκπαίδεςζη”. Καη όια απηά κέζα 

ζε θιίκα ιεθηηθώλ πξνθιήζεσλ θαη επηζέζεσλ απέλαληη ζηα κέιε ησλ ΓΣ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο 

ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, ηόζν από ηνλ ίδην όζν ηνλ ππνπξγό όζν θαη από ηνπο απιηθνύο ηνπ. 

Αμίδεη λα ζηαζνύκε κόλν ζηε ρπδαία θαη πξνθιεηηθή ζηάζε ηνπ δ/ληε ηνπ πνιηηηθνύ γξαθείνπ ηνπ 

ππνπξγνύ, Τ. Καηζαξνύ ν νπνίνο “μεζπάζσζε” ελαληίσλ ησλ δύν Οκνζπνλδηώλ ραξαθηεξίδνληάο 

ηεο σο “πολιηικά εκθςλιζμένα Σςνδικάηα” γηα λα θαιύςεη ηελ πιήξε άγλνηά ηνπ θαη ηελ αδπλακία 

ηνπ λα απαληήζεη ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ έζεζαλ νη δύν Οκνζπνλδίεο. Η ρπδαία απηή 

επίζεζε από ηε κεξηά ηνπ ππνπξγείνπ, νδήγεζε ζηελ θαηαγγειία θαη ηελ απνρώξεζε όισλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, πιελ ησλ εθπξνζώπσλ ΣΥΝΔΚ θαη ΓΑΚΔ από ην ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ νη νπνίνη νύηε 

είδαλ, νύηε άθνπζαλ ηίπνηα.  

 

Σπλάδειθνη,  

Ο Σεπηέκβξεο ζε κεξηθέο κέξεο κπαίλεη. Τα ζρνιεία, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

βξεζνύλ γηα πνιινζηή ζπλερή ρξνληά αληηκέησπνη κε ηα ίδηα ηξαγηθά αδηέμνδα. Μάηαηεο νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ ππνπξγνύ Παηδείαο, Ν. Φίιε, λα πείζεη ηελ θνηλσλία πσο κπνξεί λα ππάξρεη 

“κανονικόηηηα” ζηελ εθπαίδεπζε κέζα ζην θαζεζηώο ησλ κλεκνλίσλ, ηεο θηώρεηαο θαη ησλ 

δξακαηηθώλ πεξηθνπώλ. Γηα 7ε ζπλερή ρξνληά ινηπόλ έρνπκε κεδεληθνύο δηνξηζκνύο 

εθπαηδεπηηθώλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ  ειιείςεηο θαη ηα θελά δηνγθώλνληαη. Καηακεζήο ηνπ ζέξνπο 

ζαλ ηνλ “δηαξξήθηε” πνπ ρηππά κέζα ζην θαινθαίξη ν ππνπξγόο Παηδείαο Ν. Φίιεο απνθάζηζε λα 

επηβάιιεη ζεηξά επηπξόζζεησλ κέηξσλ όκνησλ κε ησλ πξνθαηόρσλ ηνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηε 



ζπξξίθλσζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (θιείζηκν ηκεκάησλ, νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνύ θιπ) ώζηε λα 

“εμαθαλίζεη” από ην ράξηε ηκήκαηα, ζρνιεία θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα πξαγκαηηθά θελά. Αο κελ 

μερλάκε πσο κόιηο ζηα ηέιε ηεο πεξαζκέλεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαηόξζσζε κε έλα ινγηζηηθό ηεξηίπη, 

θαηαξγώληαο ηνπο ππεύζπλνπο εξγαζηεξηώλ, λα δεκηνπξγήζεη λέεο “δεμακελέο” πιενλαδόλησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Τελ ίδηα ζηηγκή ηνικά λα παλεγπξίδεη γηα πξνζιήςεηο 20.000 αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίεο είλαη αηζζεηά κεησκέλεο αθόκα θαη από ηα πεξζηλά επίπεδα. Βέβαηα 

μέραζε πσο κόιηο πξηλ από έλα αθξηβώο ρξόλν παλεγύξηδε γηα 20.000 δηνξηζκνύο κνλίκσλ 

εθπαηδεπηηθώλ! Αληί γηα ηε κόληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία, ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο 

επηιέγεη επζέσο ηελ πνιηηηθή ηεο ειαζηηθήο θαη επηζθαινύο εξγαζίαο παξά ηηο ππνθξηηηθέο 

δηαθεξύμεηο ηεο γηα ην αληίζεην. 

Φαίλεηαη πσο ην ζξάζνο θαη ε ππνθξηζία ηνπ ππνπξγνύ θαη ζύζζσκεο ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο πεξηζζεύεη, όηαλ ν ίδηνο επηρείξεζε λα ξίμεη ην θηαίμηκν γηα ηε 

κε ιεηηνπξγία εθαηνληάδσλ ζρνιείσλ ηελ πεξαζκέλε ζρνιηθή ρξνληά, ιόγσ ησλ ειιείςεσλ ζε 

εθπαηδεπηηθνύο, ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα! Τνπ επηζηξέθνπκε όιε ηε δήισζε! Υπελζπκίδνπκε 

ζηνλ ππνπξγό πσο, γηα ηα δεθάδεο θιεηζηά ζρνιεία κέρξη ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξε αιιά θαη γηα ηα 

θελά πνπ ζα ππάξμνπλ έηζη θη αιιηώο θαη θέηνο, ε επζύλε αλήθεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηόζν ζηελ 

ζεκεξηλή εγεζία όζν θαη ζε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, νη νπνίεο έρνπλ θέξεη ζηα ζρνιεία θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηε ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε, επηβάιινληαο ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ησλ 

κλεκνλίσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Το εθπαηδεσηηθό θίλεκα θόληρα ζηελ αληηεθπαηδεσηηθή θαη 

αληηιαϊθή ποιηηηθή αγωλίδεηαη θαζεκερηλά λα δηαηερήζεη ηα ζτοιεία αλοητηά. 

 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (καζεηέο – 

γνλείο) λα κελ επηηξέςνπλ λα κεηαηξαπνύλ ζε καξηνλέηεο ζηελ επηθνηλσληαθή θηέζηα πνπ επηρεηξεί 

λα ζηήζεη θπβέξλεζε θαη ππνπξγείν Παηδείαο. Να κελ επηηξέςνπκε λα αισζνύλ ηα εξγαζηαθά καο 

θεθηεκέλα δηθαηώκαηα ζην βσκό ηεο αληηεθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ επηβάιιεη ην ππνπξγείν 

Παηδείαο. Είλαη αλάγθε λα σπεραζπίζοσκε από θοηλού ηο δηθαίωκα ηο θάζε παηδί λα έτεη 

πραγκαηηθά ηο Δάζθαιό ηοσ θαη ο θάζε Δάζθαιος ηο Στοιείο ηοσ. 
 

Οη εθπρόζωποη ηωλ 

Παρεκβάζεωλ 

ζηο ΔΣ ηες ΟΛΜΕ 

θαη ζηο ΔΣ ηες ΔΟΕ 

 

Άλλα Μπαρηή 

Φξίζηνο Σόθεο 

Σηαύξνο Καιιώλεο  

Αηκηιία Τζαγθαξάηνπ 


