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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ζπλερίδεη αθάζεθην ην «κεηαξξπζκηζηηθό» ηνπ έξγν θαη απνθάζηζε, κε 

ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, λα δηαηαξάμεη κε απαξάδεθην θαη αληηπαηδαγσγηθό ηξόπν ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαιώληαο ηνπο «πξνζσξηλνύο» Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο λα πξνρσξήζνπλ ζε 

θαηάξγεζε ηκεκάησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, κέξνο ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνύ ησλ θελώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππάξρνπλ αλά ηελ επηθξάηεηα. 

  

Είλαη 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 ηελ παλδεκία. Σν Τπνπξγείν 

Παηδείαο κε ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή δηαηαξάζζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαηαξγώληαο/ζπκπηύζζνληαο ηκήκαηα, κεηαθηλώληαο εθπαηδεπηηθνύο θαη αιιάδνληαο 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο. 

 

Είλαη πξνθαλέο όηη απνηειεί πνιηηηθή επηινγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ζηνρεύεη ζηελ εμνηθνλόκεζε 

πξνζσπηθνύ, θάηη πνπ δηαπηζηώζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνύ έηνπο, όπνπ είρακε 

αλάινγεο ελέξγεηεο π.ρ. ζύκπηπμε ηκεκάησλ ζην 91ν Δ.. Αζελώλ θαη κεησκέλεο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηώλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο.  

 
Πξνθύπηεη μεθάζαξα όηη ζηξαηεγηθή θαη ζηόρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη ε θάιπςε ησλ ρηιηάδσλ 

θελώλ εθπαηδεπηηθώλ λα επηηεπρζεί κε ηνλ απαξάδεθην θαη αληηπαηδαγσγηθό ηξόπν ηεο ζπγρώλεπζεο ή/θαη ηεο 

θαηάξγεζεο ηκεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο όιεο ηεο ρώξαο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

 

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

πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απαηηεί λα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη αληηπαηδαγσγηθέο 

ζπκπηύμεηο ηκεκάησλ, κεηαμύ απηώλ θαη ζρνιεία ηνπ ζπιιόγνπ καο (96ν Δ.. Αζελώλ, 1ν Δ.. 

Δάθλεο) θαη θαιεί ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. λα αλαδείμεη θαη λα ζέζεη ην ζέκα ζηε ζπλάληεζε κε ηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηελ Πέκπηε 23 Ινπλίνπ.  

 

Σελ αληθαλόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη ηελ αλαιγεζία θάπνησλ δελ κπνξεί λα ηελ 

πιεξώλνπλ νη καζεηέο θαη ηα ζρνιεία. 

 

   Γηα ην Δ.. 
 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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