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Και οι δυνάμεισ τθσ ςυνδικαλιςτικισ ανευκυνότθτασ είχαν "αυταπάτεσ"... Όχι μόνο ο 

Πρωκυπουργόσ! 

Σϊρα ηθτοφν να αποςυρκεί θ Τπουργικι απόφαςθ Φίλθ που καταργεί τα ΕΑΕΠ και 

τα Ολοιμερα, που μζχρι τϊρα ηθτοφςαν να καταργθκοφν!!! 

  

 Ζχοντασ ωσ βαςικι αρχι τθσ δράςθσ και λειτουργίασ τουσ, να λζνε ό,τι κζλουν χωρίσ να χρειάηεται και 
να προτείνουν κάτι, κακϊσ κεωροφν πωσ όποιοσ δθλϊνει ανεξάρτθτοσ (και ασ είναι ςκλθρά ενταγμζνοσ ςε 
κομματικοφσ χϊρουσ) και αντιςυμβατικόσ (και ασ είναι ζτοιμοσ μόλισ οι καταςτάςεισ γίνουν ευνοϊκζσ να 
ςυμβιβαςτεί και να γίνει παρατρεχάμενοσ Υπουργϊν ι Διευκυντισ εκπαίδευςθσ) ζχει το γνωςτό 
(εξευτελιςμζνο πια) αριςτερό θκικό πλεονζκτθμα, για πολλά χρόνια επζβαλαν ςτθ ςυνδικαλιςτικι ηωι το 
"όχι ςε όλα"! 
 Όχι ςτθν εξομοίωςθ, όχι ςτο Ολοιμερο, όχι ςτα ςχολεία ΕΑΕΠ! Σκζτο ΟΧΙ, χωρίσ αντιπρόταςθ, χωρίσ 
εναλλακτικι λφςθ, χωρίσ πολλι ςκζψθ! Ταυτόχρονα τθν ϊρα που ζλεγαν τα δικά τουσ δικεν μεγάλα ΟΧΙ 
διατθροφςαν και τθ δυνατότθτά τουσ να είναι και με τα αντίκετα, από όςα ζλεγαν! 
 Ζτςι λοιπόν ενϊ ζλεγαν όχι ςτθν εξομοίωςθ, τίποτα δεν τουσ εμπόδιηε να τθν παρακολουκιςουν 
κανονικά και ςτθ ςυνζχεια να είναι πρϊτοι και καλφτεροι ςτισ μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ ςπουδζσ, 
που χωρίσ τθν εξομοίωςθ δεν μποροφςαν να πραγματοποιθκοφν! 
 Ενϊ ζλεγαν όχι ςτα Ολοιμερα που βρικαν εργαςία χιλιάδεσ δάςκαλοι με αποτζλεςμα μζχρι και τα 
μνθμονιακά χρόνια, όποιοσ τελείωνε Παιδαγωγικι ςχολι να διορίηεται αμζςωσ, ιταν ταυτόχρονα και υπζρ 
των μαηικϊν διοριςμϊν που χωρίσ τθν φπαρξθ του Ολοιμερου δεν υπιρχε περίπτωςθ να γίνουν! 
 Ενϊ ζλεγαν όχι ςτα ςχολεία ΕΑΕΠ που βρικαν εργαςία χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων, ιταν 
ταυτόχρονα υπζρ των μαηικϊν διοριςμϊν εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων άςχετα αν χωρίσ τα ΕΑΕΠ αυτοί δεν 
υπιρχε περίπτωςθ να βρουν εργαςία ςτθν εκπαίδευςθ! 
 Ζτςι νόμιηαν πωσ υπθρετοφςαν τισ παραταξιακζσ τουσ επιδιϊξεισ και ωσ ζνα βακμό το είχαν πετφχει. 
Όλα αυτά βζβαια μζχρι τθ ςτιγμι που ο Τπουργόσ Παιδείασ και Προπαγάνδασ Νίκοσ Φίλθσ, ζκανε πράξθ τα 
μεγάλα "όχι" που διατφπωναν και διεκδικοφςαν οι δυνάμεισ τθσ ςυνδικαλιςτικισ ανευκυνότθτασ 
(Παρεμβάςεισ-ΑΝΣΑΡΤΑ και ΕΡΑ), αλλά και το ΠΑΜΕ: Κατάργθςε ςε μια νφχτα για δθμοςιονομικοφσ 
λόγουσ τα Ολοιμερα και τα ςχολεία ΕΑΕΠ! Στθ ςυνάντθςθ μάλιςτα με τθ ΔΟΕ, τουσ το είπε ξεκάκαρα: "Μη 
μου πείτε τώρα ότι θα υπεραςπιςτείτε αυτά τα ςχολεία, γιατί θυμάμαι καλά τι υποςτηρίζατε για αυτά!!!" 
 Ασ κυμθκοφμε τι ακριβϊσ τουσ υπενκφμιςε ο Υπουργόσ Παιδείασ και Προπαγάνδασ, ασ κυμθκοφμε τι 
ζλεγαν οι δυνάμεισ τθσ ςυνδικαλιςτικισ ανευκυνότθτασ για τα Ολοιμερα και τα ςχολεία ΕΑΕΠ όλα αυτά τα 
χρόνια: 

 Η ςυνεχισ παραμονι των μακθτϊν ςε ζνα ςχολικό χϊρο, όπου θ μία δραςτθριότθτα διαδζχεται τθν 
άλλθ με ζναν αυςτθρά προκακοριςμζνο ρυκμό, επί 8 τουλάχιςτον ϊρεσ είναι αντίκετθ με τθν ομαλι 
ψυχικι ανάπτυξθ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. (http://www.paremvasis.gr/old-
site/2003/ek160603.htm) 

 Σου μίλθςαν τότε για το ολοιμερο, τα νζα γνωςτικά αντικείμενα, τθ ςυμβολι τουσ ςτθν επίλυςθ των 
προβλθμάτων των εργαηόμενων γονζων. Σχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία ςκζφτθκεσ. Και είδεσ παιδιά 
να εργάηονται 7 π.μ. με 4 μ.μ., ςε ζνα ςχολείο ακατάλλθλο για τζτοια παραμονι. Είδεσ τον ζνα 
ςυνάδελφο να μετακινείται υποχρεωτικά - "περίςςευαν ϊρεσ". Είδεσ τισ ειδικότθτεσ και τουσ 
νεότερουσ ςυναδζλφουσ να "ςτρατωνίηονται" μαηί με τα παιδιά. (http://www.paremvasis.gr/old-
site/2003/f19/n040203.htm) 

 Το ςχολείο «ενιαίου αναμορφωμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ», είναι ζνα ςχολείο απρόςωπο, 
ζνα δθμοτικό ςχολείο που λειτουργεί με όρουσ γυμναςίου, όπου θ παιδικότθτα ςυντρίβεται κάτω από 
το βάροσ του κακθμερινοφ 7ωρου. Το χαοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, θ εντατικοποίθςθ, θ 



κινθματογραφικι αλλαγι διδαςκόντων και γνωςτικϊν αντικειμζνων, θ αβάςταχτθ κοφραςθ από τα 
εξαντλθτικά κακθμερινά ωράρια, ζχουν ολζκρια αποτελζςματα, ιδιαίτερα για μακθτζσ με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. (http://www.paremvasis.gr/old-site/2010/n071210.htm) 

 Ζνα ςχολείο που κατακερματίηει τθ γνϊςθ, τθν υποβιβάηει ςε δεξιότθτεσ, εξοντϊνει τθν παιδικι 
θλικία, καταςτρατθγεί ωράρια και εργαςιακζσ ςχζςεισ των εκπαιδευτικϊν, γιγαντϊνει ςτθν 
εκπαίδευςθ τθν επιςφαλι, ελαςτικι και κακοπλθρωμζνθ εργαςία, μειϊνει τισ οργανικζσ κζςεισ των 
ςχολείων. (http://www.e-proodos.gr/index.php/paratakseis/ane-riz-prwtob/87--800-961-.html) 

 τα ςχολεία ΕΑΕΠ ιταν το πρϊτο βιμα για το Νζο Σχολείο τθσ αγοράσ τθσ θμιμάκειασ και των 
επιχειριςεων και δεν ζγιναν για τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ 
και τθν εξάλειψθ των ανιςοτιτων. (http://www.edupame.gr/content) 

 Σϊρα λοιπόν βρζκθκαν ςε μια ςτιγμι, μπροςτά ςε όλα, όςα για πολλά χρόνια υποςτιριηαν. Σϊρα 
βρζκθκαν μπροςτά ςτισ αυταπάτεσ τουσ. Σϊρα βρζκθκαν εκτεκειμζνοι ςτα μάτια αυτϊν που τουσ είχαν 
πιςτζψει. 
 Σϊρα που δεν υπάρχει το Ολοιμερο και το ΕΑΕΠ ςχολείο και μαηί με αυτά χάνονται και χιλιάδεσ 
κζςεισ εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων! Χιλιάδεσ αναπλθρωτζσ δάςκαλοι και εκπαιδευτικοί 
ειδικοτιτων τον ερχόμενο επτζμβρθ δε κα ζχουν δουλειά! Χιλιάδεσ μόνιμοι εκπαιδευτικοί κα 
μετακινθκοφν μακριά από τθν οργανικι τουσ κζςθ, γιατί κα περιςςεφουν ϊρεσ διδαςκαλίασ! Χιλιάδεσ 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί δε κα πάρουν αποςπάςεισ ςτον τόπο ςυμφερόντων τουσ! Πάρα πολλοί 
εκπαιδευτικοί (και όχι μόνο ειδικοτιτων) κα μετακινοφνται ςε περιςςότερα από ζνα ςχολεία για να 
ςυμπλθρϊνουν το ωράριό τουσ! 
 Σο ενιαίο δωδεκάχρονο ςχολείο που προζβαλαν όλεσ αυτζσ οι ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ ωσ τον 
τφπο του ςχολείου που επικυμοφν, είναι ξεκάκαρο ότι δε χωρά ςτο πρόγραμμά του (8:15-13:15) όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. Είναι ςχολείο του παρελκόντοσ. Εκτόσ αν ζχουν κάποιο καλά κρυμμζνο μυςτικό, το οποίο 
τουσ καλοφμε, αν το ζχουν, να το κατακζςουν. Να μασ πουν αναλυτικά πϊσ κα χωρζςουν ςτο κουτςουρεμζνο 
πρόγραμμα του ςχολείου που ικελαν και που δθμιουργεί ο Υπουργόσ Φίλθσ οι χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί. Όχι 
γενικολογίεσ, αοριςτίεσ παραμφκια, ψευδαιςκιςεισ, μαξιμαλιςτικζσ διεκδικιςεισ και διατφπωςθ ευχϊν... 
Όλοι πάντωσ γνωρίηουμε πια ότι δεν υπάρχουν μαγικζσ λφςεισ... 
 Ενϊ λοιπόν κα περίμενε κανείσ ι να δθλϊςουν και αυτοί τισ αυταπάτεσ τουσ δθμόςια, όπωσ ο 
Πρωκυπουργόσ, ι τουλάχιςτον να παραδεχτοφν δια τθσ ςιωπισ το λάκοσ τουσ, κεωροφν πωσ μποροφν να 
ςυνεχίηουν τθν ίδια τακτικι! 
 Σαν να μθ ςυμβαίνει τίποτα, με μια μακροςκελι τουσ ανακοίνωςθ, αφοφ αραδιάηουν τα γνωςτά 
ξεπεραςμζνα επαναςτατικά τςιτάτα τουσ για ζναν κόςμο που υπάρχει μόνο ςτο μυαλό τουσ και πουκενά 
αλλοφ, αφοφ περιγράφουν τισ χιλιάδεσ απολφςεισ και τισ κζςεισ που χάνονται λόγω του κλειςίματοσ των 
ςχολείων που οι ίδιοι πολεμοφςαν να κλείςουν, ηθτοφν τθν απόςυρςθ τθσ Τπουργικισ απόφαςθσ Φίλθ! 
Δθλαδι ηθτοφν, να μθν καταργθκεί το Ολοιμερο και το ςχολείο ΕΑΕΠ!! Δθλαδι να μθν καταργθκοφν τα 
ςχολεία που πάλευαν οι ίδιοι να καταργθκοφν και τα αποκαλοφςαν παιδοφυλακτιρια και ςχολεία 
κάτεργα!!! Εκτόσ αν επικυμοφν, με βάςθ τα όχι που ζχουν διατυπϊςει για τα πάντα, να επιςτρζψουμε ςτο 
αλλθλοδιδακτικό ςχολείο, το οποίο απ’ όςο γνωρίηουμε (δεν είμαςτε βζβαια και πολφ ςίγουροι) είναι το μόνο 
ςχολείο που δεν ζχουν ακόμα ηθτιςει τθν κατάργθςι του...   
 Ο απόλυτοσ παραλογιςμόσ, θ απόλυτθ διαςτροφι τθσ πραγματικότθτασ! Η ανευκυνότθτα ςε όλο 
τθσ το μεγαλείο ςτθ Χϊρα των Λωτοφάγων και των ςφγχρονων ανοφάγων...  
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ είναι θ μόνθ παράταξθ που διαχρονικά ςτιριξε το κεςμό του 
ολοιμερου δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου από το 1985 όταν με δικι τθσ πρόταςθ, που υιοκζτθςε ο 
κλάδοσ, θ κακιζρωςι του μπικε ςτα αιτιματά του. Ωσ παράταξθ ςτθρίξαμε και τα ςχολεία ΕΑΕΠ 
διεκδικϊντασ τθ γενίκευςι τουσ ςε όλα τα δθμοτικά τθσ Χϊρασ. Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι τόςο τα 
Ολοιμερα όςο και τα ΕΑΕΠ δεν είχαν προβλιματα. Είναι άλλο όμωσ να ηθτάσ τθ βελτίωςι τουσ κι άλλο τθν 
κατάργθςι τουσ. Τϊρα που ο κφριοσ Φίλθσ ωσ υπουργόσ Παιδείασ και Προπαγάνδασ αξιοποιεί τα 
επιχειριματα των οπαδϊν του "Όχι ςε όλα", τι ζχουν να πουν όλοι αυτοί ςτουσ χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ που 
του χρόνου κα είναι άνεργοι;   
 Το "Όχι ςε όλα" μακροπρόκεςμα φζρνει εντελϊσ αντίκετα αποτελζςματα από αυτά που επιδιϊκει! Το 
"Όχι ςε όλα" είναι μόνο για αυτοφσ που κζλουν να κρφψουν τθ γφμνια των επιχειρθμάτων τουσ! Το "Όχι ςε 
όλα" είναι μόνο για αυτοφσ που δεν ζχουν πρόταςθ, που δεν ξζρουν ποιο ςχολείο κζλουν! Σο "Όχι ςε όλα" 
δεν ζχει κζςθ ανάμεςά μασ!  
 ΝΑΙ, ςτθ ςφνκεςθ, ςτθν πρόταςθ, ςτθν ενότθτα, ςτον Αγϊνα!  
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