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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, κεηά ηνλ απηαξρηζκό, ηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη 

ζπθνθάληεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζπλερίδεη αθάζεθην ην «κεηαξξπζκηζηηθό» ηνπ έξγν. 

Αθνύ δηεπζέηεζε: 

 ην ζέκα ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαηαξγώληαο ηνπο, κεηά από εθαηό ρξόληα 

 ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ κε δνηνύο, βνπβνύο θαη άιαινπο εθπαηδεπηηθνύο, νη 

νπνίνη ςεθίδνπλ αλεξπζξίαζηα ό,ηη ηνπο δεηήζεη ε δηνίθεζε θαη δελ δηαθσλνύλ ζε ηίπνηα 

 ηελ παξάηαζε ζεηείαο ησλ δηνξηζκέλσλ Δηεπζπληώλ Εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα 

ππεξεηνύλ αμηνθξαηηθά θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο «αξηζηείαο», ην έξγν πνπ ηνπο αλαζέηνπλ 

απνθάζηζε 45 εκέξεο, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, λα δηαηαξάμεη κε απαξάδεθην θαη 

αληηπαηδαγσγηθό ηξόπν, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαιώληαο ηνπο «πξνζσξηλνύο» Γηεπζπληέο 

Δθπαίδεπζεο λα πξνρσξήζνπλ ζε θαηάξγεζε ηκεκάησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηνλ 

κεγάιν αξηζκό θελώλ πνπ ππάξρνπλ. 

Δίλαη πξσηνθαλήο ε αδηαθνξία κε ηελ νπνία ην Τπνπξγείν Παηδείαο αληηκεησπίδεη ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη, ήδε, αληηκεησπίδνπλ απμεκέλα πξνβιήκαηα ιόγσ 

ηεο ηειεθπαίδεπζεο θαη ησλ αληζνηήησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε δεδνκέλν όηη δελ είραλ όινη 

ηελ ίδηα δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο. 

Αληί λα πξνρσξήζεη ζε έλα εθηεηακέλν πξόγξακκα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, δηαηαξάζζεη πεξηζζόηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θιείλνληαο 

ηκήκαηα, κεηαθηλώληαο εθπαηδεπηηθνύο θαη αιιάδνληαο εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο. 

ρνιεία ππνβηβάδνληαη θαη νινήκεξα ηκήκαηα θιείλνπλ, ρσξίο θαλείο λα κπεη ζηνλ θόπν λα 

ελεκεξώζεη γηαηί ζπκβαίλεη απηό θαη γηαηί απηό δελ έγηλε ζηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αιιά 

γίλεηαη ζαξάληα πέληε εκέξεο κεηά. Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηνρεύνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε πξνζσπηθνύ, 

θάηη πνπ δηαπηζηώζεθε θαη κε ηηο ειάρηζηεο πξνζιήςεηο ηεο Β΄ θάζεο αλαπιεξσηώλ. Σελ αληθαλόηεηα 

ζρεδηαζκνύ θαη ηελ αλαιγεζία θάπνησλ δελ κπνξεί λα ηελ πιεξώλνπλ νη καζεηέο θαη ηα ζρνιεία. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαγγέιιεη ηελ 

απαξάδεθηε πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απαηηεί λα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη ζπκπηύμεηο 

ηκεκάησλ θαη ζα πάξεη κέξνο ζηελ παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζπιιόγσλ ζηε ΔΙ.Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, 

ηελ Πέκπηε 14 Οθησβξίνπ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζώο θαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά θελά πνπ 

εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ελάκηζε κήλα από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

   Γηα ην Γ.. 
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