
 

 

Θϋμα: «Ο πόλεμοσ λϊςπησ δεν κρύβει τα πραγματικϊ κενϊ ςτην εκπαύδευςη» 

    

         9 Φεβρουαρύου 2016. Σε μια ςχολικό χρονιϊ που το χϊοσ εξ αιτύασ των 

χιλιϊδων κενών ςυνεχύζεται με πϊνω από 2.000 κενϊ ςτην Πρωτοβϊθμια 

Εκπαύδευςη, ο Υπουργόσ Παιδεύασ από το βόμα τησ Επιτροπόσ Μορφωτικών 

Υποθϋςεων τησ Βουλόσ προςπϊθηςε όχι να ωραιοποιόςει (όπωσ ϋκανε μϋχρι 

τώρα) την κατϊςταςη αλλϊ να εμφανύςει ωσ υπεύθυνουσ τουσ ύδιουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ. Αόριςτεσ κατηγορύεσ για πλαςματικϊ κενϊ τη ςτιγμό που 

ακόμη και ςόμερα πϊρα πολλϋσ τϊξεισ δεν ϋχουν το δϊςκαλο ό τη δαςκϊλα 

τουσ. Υπαινιγμού για ώρεσ που κρύβονται μυςτηριωδώσ και για ατϋλειωτεσ ώρεσ 

γραμματειακόσ υποςτόριξησ τη ςτιγμό που κϊτι τϋτοιο ςτην Πρωτοβϊθμια 

Εκπαύδευςη πολύ απλϊ δεν υφύςταται και οι διευθυντϋσ των ςχολεύων 

πνύγονται ςτην ατελεύωτη γραφειοκρατύα.  

     Άμεςη όταν η απϊντηςη των εκπροςώπων τησ Δ.Ο.Ε. ςτην Επιτροπό 

Μορφωτικών Υποθϋςεων. Απαιτόςαμε από το Υπουργεύο παιδεύασ να βγϊλει 

ςτο φωσ όλα τα ςτοιχεύα για τη λειτουργύα των ςχολεύων ςτη φετινό χρονιϊ. Αν 

ϋχει να εμφανύςει «παρατυπύεσ» εκ μϋρουσ εκπαιδευτικών τησ Π.Ε. να το κϊνει. 

Να εμφανύςει όμωσ, όπωσ οφεύλει, την πραγματικότητα που λϋει πωσ οι 

εκπαιδευτικού τησ Π.Ε. από την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ ϋχουν διδϊξει για 

πολύ μεγϊλα χρονικϊ διαςτόματα ςε δύο ό και παραπϊνω τμόματα,  ϋχουν 

δουλϋψει εκατοντϊδεσ ώρεσ πϋρα από το διδακτικό τουσ ωρϊριο (απλόρωτεσ, 

φυςικϊ, υπερωρύεσ) κι ϋχουν υποςτεύ υποχρεωτικϋσ ό «προαιρετικϋσ» (νϋοσ 

όροσ) μετακινόςεισ για να λειτουργόςουν τα ςχολεύα και να ϋχουν οι μαθητϋσ 

εκπαιδευτικό ςτην τϊξη. Την πραγματικότητα που μιλϊει για παραβύαςη του 

1:25 ςε τϊξεισ με μαθητϋσ που δεν ϋχουν παρϊλληλη ςτόριξη, που δεν μπορούν 
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να φοιτόςουν ςτα κλειςτϊ Τμόματα Ένταξησ, ςε τϊξεισ με πλόθοσ αλλοδαπών 

μαθητών που δεν παρακολουθούν Τϊξεισ Υποδοχόσ. 

    Ωσ εκπαιδευτικό κύνημα εύχαμε μιλόςει από την ϋναρξη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 

για κενϊ που θα ϋφταναν τισ 25.000. Τότε το Υπουργεύο Παιδεύασ (βλϋπε 

δηλώςεισ κ. Χαςϊπη) μασ ϋλεγε ψεύτεσ και περιόριζε τα κενϊ ςτισ 17.000. Το 

ύδιο Υπουργεύο ϋχει προςλϊβει μϋχρι ςόμερα 22.000 αναπληρωτϋσ 

διαψεύδοντασ τα κορυφαύα ςτελϋχη του.  

    Η επιχεύρηςη λϊςπησ από την πλευρϊ του κ. Υπουργού δεν μασ εκπλόςςει. 

Προηγόθηκε η αμφιςβότηςη τησ ςυμμετοχόσ των εκπαιδευτικών ςτη μεγϊλη 

απεργύα τησ 4-2-2016 όταν με μεγϊλη αγωνύα ϋςπευδε να την κατεβϊςει ςτο 18% 

ενώ γνώριζε το πραγματικό μϋγεθοσ (πϊνω από 50% ςτην Πρωτοβϊθμια 

Εκπαύδευςη).  Εύναι όλα αυτϊ κρύκοι τησ ύδιασ αλυςύδασ τησ αμφιςβότηςησ τησ 

πραγματικότητασ που τρομϊζει την πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου. Οι 

εκπαιδευτικού λοιδορούνται και ςτοχοποιούνται ώςτε να δικαιολογούνται οι 

παραβιϊςεισ των εργαςιακών δικαιωμϊτων τουσ με τισ υποχρεωτικϋσ 

μετακινόςεισ και να μην αποκαλύπτεται το μϋγεθοσ των ευθυνών των 

εκϊςτοτε κυβερνώντων απϋναντι ςτουσ μαθητϋσ. Των ευθυνών για τισ χιλιϊδεσ 

χαμϋνεσ ώρεσ διδαςκαλύασ, για τισ τϊξεισ που ακόμη και ςόμερα δεν ϋχουν 

εκπαιδευτικούσ, για την υποβϊθμιςη των μορφωτικών δικαιωμϊτων των 

μαθητών αλλϊ και την ανεργύα των εκπαιδευτικών (14.671 εύναι αυτό τη ςτιγμό 

οι ϊνεργοι εκπαιδευτικού, δϊςκαλοι και νηπιαγωγού,  που θα ϋπρεπε να 

εργϊζονται ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη). Δυςτυχώσ, η πολιτικό ηγεςύα 

επιλϋγει να ακολουθόςει το δρόμο των μνημονύων και τησ προςαρμογόσ ςτισ 

εκθϋςεισ του ΟΟΣΑ, πιςτό ςτα βόματα των προηγούμενων πολιτικών ηγεςιών. 

Για να το καλύψει αυτό επιλϋγει τη ςυνηθιςμϋνη τακτικό τησ ςτοχοπούηςησ 

των εκπαιδευτικών. 

     Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγϋλλει την απαρϊδεκτη και υβριςτικό προσ τουσ 

μαχόμενουσ εκπαιδευτικούσ, επύθεςη του κ. Υπουργού. Εντϊςςεται, προφανώσ, 

και αυτό ςτην ιδιόμορφη αντύληψό του περύ του διαλόγου και των κανόνων 

του. Η Δ.Ο.Ε. ϋδωςε, δύνει και θα ςυνεχύςει να δύνει ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα και 

να καταθϋτει τεκμηριωμϋνεσ προτϊςεισ. Περιμϋνουμε από την πολιτικό ηγεςύα 

να πρϊξει κϊτι ανϊλογο. 

 


