
 

 

 

 

 

 

Καλή χρονιά ,καλή αρχή σε όλους/ες  

Όσο κι αν μοιάζουν απλώς ευχές οι παραπάνω λέξεις, το μέλλον γράφεται από τη διάθεση όλων μας για 

όνειρα κι αγώνες. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι θα έχουμε μια δύσκολη σχολική χρονιά. Δεν είναι 

δύσκολο να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές των τελευταίων 40 ετών στην εκπαίδευση ,της λιτότητας ,των 

περικοπών, του αυταρχισμού διέλυσαν  τη δημόσια εκπαίδευση και γιγάντωσαν τα προβλήματα . 

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει το άνοιγμα των σχολείων με  υπηρεσιακή κυβέρνηση , με χιλιάδες κενά 

μιας και τα τελευταία πέντε χρονιά δεν έχει γίνει κανένας διορισμός ,πλην ελαχίστων που διορίστηκαν πρόπερσι. 

Και γι’ αυτή την κατάσταση τόσο το μιντιακό όσο και το πολιτικό σύστημα διαπλοκής δείχνει με το δάχτυλο την 

ολίγων μηνών κυβέρνηση, ξεχνώντας ότι ακόμα και στην “καλή εποχή” την προ μνημονίων τα κενά στα σχολεία 

το Σεπτέμβρη ήταν χιλιάδες.  

Πέρσι έγιναν 18000 προσλήψεις αναπληρωτών και φέτος χρειάζονται περίπου τόσοι ίσως και 

περισσότεροι μιας και σε αυτά έχουν προστεθεί περίπου 3.500 νέες συνταξιοδοτήσεις. Οι προσλήψεις των 

αναπληρωτών θα γίνουν μετά τις εκλογές και στα σχολεία θα πάνε προς το τέλος του Σεπτέμβρη, αφού 

προσφυγές στο ΣτΕ μπλόκαραν νομικά τη διαδικασία και έγιναν νέες αιτήσεις αναπληρωτών από την αρχή. 

Προφανώς η μνημονική λαίλαπα που συνεχίζεται με ένα νέο μνημόνιο έχει αντίκρισμα και στην 

εκπαίδευση. Προφανέστατα τα σχολεία θα υποχρηματοδοτηθούν άλλη μια χρονιά- ο προϋπολογισμός για την 

παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνει εδώ και χρόνια μειούμενος- τα προβλήματα θα διογκωθούν και όλοι θα 

κληθούμε να διαχειριστούμε άλλη μια χρονιά λιτότητας. Όμως, για   άλλη μια χρονιά επίσης,  κακοδαιμονίες του 

συστήματος, όπως οι αποσπάσεις σε φορείς ή σε κόμματα και τα κομματικά ρουσφέτια, αφυδατώνουν τα σχολεία 

και κηλιδώνουν τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Ποιο μνημόνιο επί παραδείγματι επέβαλλε την απόσπαση 5 

εκπαιδευτικών στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου Καρδίτσας με πληθυσμό 1.500 κατοίκους, στερώντας τα 

αντίστοιχα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς τους; Ποιοι πήραν την απόφαση; Μα, το περιβόητο ΚΥΣΠΕ των 

αιρετών ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ και των διορισμένων μελών του από την προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ποιος 

κατηγορείται σήμερα για τα κενά στα σχολεία; Μα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην τραγική κατάσταση της εκπαίδευσης της χώρας μας και στα 

συσσωρευμένα προβλήματα/γάγγραινες των τελευταίων δεκαετιών. Από την άλλη επίσης δεν κλείνουμε τα μάτια 

για ό,τι σημαντικό έγινε το τελευταίο εξάμηνο. Γιατί  σταμάτησε το κλίμα τρομοκρατίας και καταπάτησης κάθε 

δημοκρατικού δικαιώματος που είχε επιβληθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις , γιατί επανιδρύθηκαν  τομείς 

και ειδικότητες από επαγγελματικά Λύκεια και τις επαγγελματικές σχολές  που είχαν καταργηθεί πετώντας εκτός 

εκπαίδευσης 14.000 μαθητές, γιατί επαναπροσλήφθηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από διαθεσιμότητα , γιατί  

καταργήθηκε η διαθεσιμότητα των σχολικών φυλάκων, γιατί σταμάτησε το πογκρόμ διώξεων μέσω του πιο 

αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου, γιατί φύσηξε άνεμος δημοκρατίας στα σχολεία με την αναβάθμιση του 



συλλόγου διδασκόντων σε εκλεκτορικό σώμα, γιατί καταργήθηκε η “τράπεζα θεμάτων” στο Λύκειο, γιατί 

καταργήθηκε η καρατόμηση μέσω του μ.ο. για την προαγωγή των μαθητών, γιατί σταμάτησαν οι 

καταργήσεις/συγχωνεύσεις σχολείων κι επανιδρύθηκαν καταργημένα σχολεία όπως το 6ο ΕΠΑΛ Πειραιά, γιατί 

σταμάτησαν οι τρομοκρατικές διαδικασίες της αξιολόγησης, κ.α.  

Με αφορμή όλα τα παραπάνω το παλιό πολιτικό κατεστημένο δείχνει τάσεις ρεβανσισμού.  Αποκαλεί 

τους δημόσιους υπάλληλους “άχρηστους” κι επιχειρεί την κατασυκοφάντησή μας προκειμένου να τροφοδοτηθεί 

ο κοινωνικός αυτοματισμός και να επιβληθούν εκ νέου διαθεσιμότητες, απολύσεις και πειθαρχικές διώξεις, που 

με βάση το νόμο Κατρούγκαλου καταργήθηκαν. Πρόκειται για ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις και για 

πρακτικές που οδήγησαν στη διάλυση του Δημόσιου τομέα και αποδοκιμάστηκαν από τους εργαζόμενους και την 

ελληνική κοινωνία . 

Μπροστά στις νέες συνθήκες οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να χαράξουν τη δική τους γραμμή 

αντίστασης, λαμβάνοντας υπόψη τους όλη τη πορεία της χώρας και του χώρου της εκπαίδευσης. Δεν είμαστε 

Λωτοφάγοι, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα αντικρούσουμε τις 

παλαιοκομματικές αντιλήψεις και τις συνακόλουθες πρακτικές της, θα σταθούμε εμπόδιο στη νεοφιλελεύθερη 

επέλαση των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας, θα υπερασπίσουμε  τη δουλειά μας με τη δουλειά μας στο 

δημόσιο σχολείο.  
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