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Αλαθνίλσζε 
 

Με κηα (λ)ηξνπνινγία βγαικέλε από ην ρξνλνληνύιαπν ηεο ηζηνξίαο ε Κπβέξλεζε ηεο Ν.Δ. θαη ε ππνπξγόο 

Παηδείαο ε θ. Κεξακέσο, καο επαλαθέξνπλ ζηηο αιήζηνπ κλήκεο επνρέο ηνπ 2004. Σόηε πνπ, ζε κηα λύρηα, 

«θαξαηόκεζαλ» όια ηα ζηειέρε ηεο Δηνίθεζεο ηεο Εθπαίδεπζεο θαη ηνπνζέηεζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ηα «δηθά» ηνπο 

παηδηά. 

Η θπξία Κεξακέσο, εδήισζε ηηο "δάθλεο" ηεο θπξίαο Γηαλλάθνπ θαη πξνρσξά 16 ρξόληα κεηά, κε ηηο ίδηεο 

αλαμηνθξαηηθέο θαη θνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηνξηζκνύ ησλ «εκεηέξσλ». Οη πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο Ν.Δ. γηα δηαθάλεηα θαη αμηνθξαηία ζηε ζηειέρσζε ηεο Δηνίθεζεο δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν, παξά κόλν ιόγηα ηνπ 

αέξα. 

Η ππνπξγόο Παηδείαο -πνπ δηαηπκπάληδε από πέξπζη πσο ηάρα ήηαλ έηνηκε- έλα ρξόλν ηώξα δελ θαηάθεξε λα 

εηζάγεη ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε έλα λνκνζρέδην γηα ηελ επηινγή ζηειερώλ πνπ λα εγγπάηαη ηελ αμηνθξαηία! Είλαη 

ε ίδηα ε θ. Κεξακέσο πνπ, ελ κέζσ παλδεκίαο, ρσξίο θαλέλα δηάινγν κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ςήθηζε, κόιηο 

ηνλ Θνύλην, ην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ Παηδεία ην νπνίν πξνέβιεπε θαη ηελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο ησλ 

ππεξεηνύλησλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο!!! 

Απνδεηθλύεηαη, έηζη, πσο θαλέλα ζρέδην, θαλέλα όξακα γηα ηελ Παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε δελ έρεη. Ννκνζεηεί 

"σο έηπρε" θάζε θνξά, αλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη. Πηέδνπλ νη ζρνιάξρεο, ςεθίδεη λόκν γηα απνιύζεηο 

ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, πηέδνπλ θνκκαηηθά ζηειέρε ηεο ΝΔ, δηνξίδεη ηα ζηειέρε ηεο Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο. 

Έλα δηνξηζκέλν από ηελ ππνπξγό πεληακειέο ζπκβνύιην (ζην νπνίν νύηε θαλ νη αηξεηνί ζα ζπκκεηέρνπλ) ζα 

απνθαζίζεη κέζα ζε πέληε κέξεο, από ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ -ρσξίο θαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζην 

ζπκβνύιην- πνηνη είλαη νη θαηαιιειόηεξνη γηα Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο. Πξόθεηηαη γηα επηειηζκό θαη 

γεινηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Έηζη αληηιακβάλεηαη ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαη ε θ. Κεξακέσο ηε ζηειέρσζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο. Με θαηάξγεζε ησλ κνξηνδνηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο, κε απνπνκπή ησλ αηξεηώλ από ηα 

ζπκβνύιηα θαη κε δηνξηζκό ζηηο ζέζεηο ησλ "δηθώλ ηεο παηδηώλ". Δίλαη απηή ε λννηξνπία πνπ δηαρξνληθά 

δηαηξέρεη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ λα αληηκεησπίδνπλ ην θξάηνο σο ιάθπξν θαη ηηο ζέζεηο σο "ηκάηηα" γηα ηνπο 

«εκέηεξνπο». 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο», θαηαγγέιιεη ηηο απαξάδεθηεο κεζνδεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο 

ηεο ΝΔ θαη ηεο θ. Κεξακέσο πνπ γπξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ρξόληα πίζσ, ζηελ επνρή ησλ «Μαπξνγηαινύξσλ». 

Καινύκε ηε Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδαο λα ηνπνζεηεζεί γηα ην ζέκα θαη λα θαηαγγείιεη ηελ πνιηηηθή 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηνλ απαξάδεθην, γηα κηα αθόκε θνξά, εκπαηγκό. Επίζεο, λα απαηηήζεη ηελ 

θαζηέξσζε ελόο αδηάβιεηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο ζηειερώλ κε αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα θξηηήξηα πνπ ζα 

εγγπάηαη ηελ αμηνθξαηία θαη ηε δηαθάλεηα.  
 

Γηα ην Δ.. 
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