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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πράγματι, «έπεσαν οι μάσκες» 

 

Πέντε ολόκληρα χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουμε βιώσει μια απίστευτα βάρβαρη πολιτική. 

Περικοπές μισθών, στα όρια της εξαθλίωσης για τους νεότερους υπηρεσιακά συναδέλφους μας, 

αξιολόγηση νεοφιλελεύθερης κοπής, που έφερε στα σχολεία μας:  

 το φόβο, τον ανταγωνισμό και τη διχόνοια,  

 ένα αλλοπρόσαλλο «πειθαρχικό δίκαιο», που στερούσε ακόμα και το τεκμήριο της 

αθωότητας από τους εκπαιδευτικούς και τους άφηνε ανυπεράσπιστους, βορά στην 

ανθρωποφαγία του κοινωνικού αυτοματισμού, που τόσα χρόνια καλλιεργήθηκε 

συστηματικά από αρμόδιους και αναρμόδιους,  

 τις διαθεσιμότητες – απολύσεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, που πετάχτηκαν στο δρόμο μαζί με τους μαθητές τους κυριολεκτικά μέσα σε 

μια νύχτα,  

 τον ωμό αυταρχισμό μιας διοίκησης που κινήθηκε με γνώμονα το περίφημο «θα δείτε τι 

εστί βερίκοκο»,  

 την απίστευτη υποκρισία των κυβερνώντων απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 

και την τύχη του δημόσιου σχολείου, ενός σχολείου που έχει κυριολεκτικά βιαστεί από τις 

νεοφιλελεύθερες αποφάσεις των μνημονιακών κυβερνήσεων Ν.Δ.– ΠΑΣΟΚ, 

 τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις τμημάτων και σχολείων,  

 τη διάλυση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  

 την «Τράπεζα Θεμάτων» και το υπέρμετρα αυστηροποιημένο σύστημα προαγωγής στο 

Λύκειο,  

 την αύξηση της μαθητικής διαρροή ως φυσική συνέπεια όλων των προηγουμένων,  

και πόσα άλλα ακόμα… 

Αυτές τις μέρες ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 

με το οποίο καταργούνται οι διαθεσιμότητες και επιστρέφουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ στις 

οργανικές τους θέσεις. Καταργούνται επίσης η αυτοδίκαιη αργία και το μνημονιακό «πειθαρχικό 

δίκαιο», καθώς και η πολιτική επιστράτευση των απεργών. 

Καταργείται δηλαδή αυτή η πολιτική που βιώσαμε τόσο οδυνηρά στο πετσί μας στα σκληρά χρόνια 

της βαρβαρότητας. Κάποιοι, μάλιστα, από μας πάρα πολύ ακριβά. Είναι  πραγματικά αδιανόητο να 

πιστεύει κανείς ότι έχουμε ξεχάσει πού βρισκόμασταν μόλις πριν λίγους μήνες. 

Προφανώς, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά.  Τα τραύματα που άφησαν αυτές οι πολιτικές στην 

εκπαίδευση και την κοινωνία είναι αμέτρητα και βαθιά. Όμως, πήραμε μια ανάσα. 



Κάποιοι, που φαίνεται ότι ανακάλυψαν όψιμα το συνδικαλισμό, βγαίνουν ξαφνικά στα κάγκελα. 

«Έπεσαν οι μάσκες», μας «αποκαλύπτει» η ΔΑΚΕ στο προεκλογικό της υλικό. Μόνο που οι 

πράγματι πεσμένες μάσκες αφορούν τη Ν.Δ. και τους συμμάχους της στις μνημονιακές πολιτικές. 

«Φυσικά όχι»!, αναφώνησε ειρωνικά ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε αν 

ψηφίζει επί της αρχής το σχετικό νομοσχέδιο. 

 «Φυσικά όχι», λοιπόν, στην επιστροφή των διαθέσιμων. 

 «Φυσικά όχι» στην κατάργηση της διαθεσιμότητας. 

 «Φυσικά όχι» στην κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας. 

 «Φυσικά όχι» στην κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών. 

Ευτυχώς που μας θυμίζουν οι ίδιοι την πολιτική τους, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι από την ηγεσία 

της ΔΑΚΕ ξεχνούν πολύ γρήγορα. Δεν ξεχνάμε όμως εμείς… 

Αυτό όμως που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η στάση του ΚΚΕ. Σε ένα τόσο σημαντικό και 

θετικό επί της αρχής νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, οι βουλευτές του ΚΚΕ 

ψηφίζουν «παρών». Τι έχουν να πουν αλήθεια γι’ αυτό οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ στους 

εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα; 

Από το «Ποτάμι», πάλι, η στάση τού «παρών» ήταν αναμενόμενη. 

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - κατά διαβολική σύμπτωση ήταν ο κ. Λοβέρδος - αποχώρησε 

για… ηθικούς λόγους. 

Τελικά είχε απόλυτο δίκιο η ηγεσία της ΔΑΚΕ:  

«Οι μάσκες έπεσαν…» 
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