
 

 

 

Η ςυνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ ςτισ 15/9/2016 και η 

Γκεμπελικό ςυνϋχεια τησ από την πλευρϊ του Υπουργού. 

Στην ανεργύα οδηγεύ το ΥΠ.Π.Ε.Θ. χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ 

 

Η ςυνϊντηςη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Παιδεύασ και το 

επιτελεύο του πραγματοποιόθηκε, από πλευρϊσ Δ.Ο.Ε., ςτη βϊςη των 

αιτημϊτων τησ 24ωρησ απεργιακόσ κινητοπούηςησ. Δόθηκε, παρϊλληλα, η 

ευκαιρύα να τεθούν για μια ακόμη φορϊ όλα τα ζητόματα που απαςχολούν τον 

Κλϊδο αλλϊ και να τονιςτεύ η χαώδησ κατϊςταςη που ϋχει δημιουργηθεύ ςε 

Νηπιαγωγεύα και Δημοτικϊ Σχολεύα εξ αιτύασ τησ εφαρμογόσ των Υπουργικών 

Αποφϊςεων για το Ολοόμερο Νηπιαγωγεύο και Δημοτικό Σχολεύο. 

Οι απαντόςεισ από την πλευρϊ του Υπουργού Παιδεύασ κινόθηκαν ςτην 

τροχιϊ τησ αρχόσ ότι η εκπαύδευςη δεν μπορεύ να κινηθεύ εκτόσ των ορύων που 

θϋτει η οικονομικό ςυγκυρύα, δηλαδό τα μνημόνια.  

  Εντόσ του πλαιςύου αυτού κινούμενοσ: 

 Δεν απϊντηςε ςτο πότε και πόςοι μόνιμοι διοριςμού πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν, με το ςιβυλλικό ευφυολόγημα «θα γύνουν από την 

επόμενη κυβϋρνηςη». 

 Προςπϊθηςε να ντύςει με παιδαγωγικό μανδύα (ξεχνώντασ ότι 

ςυνομιλούςε με εκπαιδευτικούσ) τισ υπουργικϋσ αποφϊςεισ που διαλύουν το 

ολοόμερο Νηπιαγωγεύο και Δημοτικό, χρηςιμοποιώντασ παρϊλληλα φρϊςεισ 

όπωσ: «ικανοποιόθηκε, επιτϋλουσ, το αύτημα του ωραρύου των νηπιαγωγών», 

«υπϊρχει αντύδραςη απ’ τισ νηπιαγωγούσ γιατύ ξεβολεύονται», «μόνο ςτην 

πρωινό βϊρδια (των δημοτικών) θα υπϊρχει ςταθερό εργαςιακό ςχϋςη», 

«υπϊρχουν δϊςκαλοι που περιςςεύουν», «υπόρχε ςπατϊλη πιςτώςεων πϋρυςι. 

Έγινε πϊρτι», «με βϊςη τα ςτοιχεύα που ϋχουμε δεν υπϊρχει ανϊγκη για 14.000 

διοριςμούσ που ϋγιναν πϋρυςι», «υπϊρχει πληθώρα οργανικών θϋςεων 
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ιδιαύτερα ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη», «η εκπαύδευςη μπορεύ να λειτουργόςει 

με λιγότερουσ εκπαιδευτικούσ», « του χρόνου μπορούμε να  μαζϋψουμε κι ϊλλο 

τα πρϊγματα», «οι οργανικϋσ θϋςεισ εύναι πολλϋσ , ϋχουν δοθεύ 

ρουςφετολογικϊ, θα πρϋπει να δούμε τι θα κϊνουμε με αυτϋσ». 

 Έκανε ςαφϋσ ότι ελϊχιςτεσ πιςτώςεισ για προςλόψεισ αναπληρωτών 

πρόκειται να διατεθούν από εδώ και πϋρα ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη, 

κατϊ κύριο λόγο ειδικόσ αγωγόσ  και  ειδικοτότων (όςων θα χρειαςτούν μετϊ 

από την αξιοπούηςη όλων των ωρών που θα περιςςϋψουν από τη 

δευτεροβϊθμια).  

 Ξεκαθϊριςε ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεύ το ςύνολο των 

αιτημϊτων για παρϊλληλη ςτόριξη επειδό εύναι πϊρα πολλϊ. 

 Τόνιςε ότι δε θεωρεύ απόλυςη τη μη πρόςληψη αναπληρωτών, ειδικϊ αν 

αυτού ϋχουν εργαςτεύ για ϋνα χρόνο ό λιγότερο. 

 Για τισ οργανικϋσ θϋςεισ των ειδικοτότων ανϋφερε ότι θα δοθούν ςτισ 

διευθύνςεισ κι ότι αν κϊποιοι «περιςςεύουν» θα τύθενται ςταδιακϊ ςτη διϊθεςη 

τησ Περιφϋρειασ. 

 Δεν μπόρεςε να δώςει απϊντηςη όταν του αναφϋρθηκαν όλεσ οι 

παρϊνομεσ ενϋργειεσ που ϋχουν γύνει ςε εκτϋλεςη τησ απαρϊδεκτησ και 

παρϊνομησ εγκυκλύου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ςτην ϋναρξη τησ χρονιϊσ καθώσ και για το 

απύςτευτο θϋατρο του παραλόγου που επικρατεύ ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ 

με τισ αλλεπϊλληλεσ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών. 

 

Ο κύριοσ Υπουργόσ δεν παρϋλειψε, βϋβαια, να αμφιςβητόςει, επύ τησ ουςύασ, 

το δικαύωμα τησ 85ησ Γ.Σ. του Κλϊδου να αποφαςύςει την απεργιακό 

κινητοπούηςη και ςτη ςυνϋχεια να την απαξιώςει επικαλούμενοσ χαμηλϊ 

ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ (κϊτι που επανϋλαβε το ύδιο βρϊδυ το επιτελεύο του με τη 

«διαρροό» επιλεγμϋνων ποςοςτών ςε εκπαιδευτικϋσ ιςτοςελύδεσ). Εύναι 

τουλϊχιςτο θλιβερό για μια κυβϋρνηςη (που ετοιμϊζει το δρόμο για τον 

περιοριςμό των ςυνδικαλιςτικών ελευθεριών μϋςω του επερχόμενου 

εκλογικού νόμου) να επιχαύρει όταν οι εξαθλιωμϋνοι μιςθολογικϊ και 

υπερφορολογημϋνοι (εξ αιτύασ τησ βϊναυςησ οικονομικόσ πολιτικόσ τησ) 

εργαζόμενοι δυςκολεύονται να ςυμμετϋχουν ςε απεργύεσ.  

Αντικατοπτρύζει όμωσ πλόρωσ τη Γκεμπελικό φιλοςοφύα τησ η οπούα 

γύνεται ακόμη πιο κραυγαλϋα όταν ο κύριοσ Υπουργόσ ςε ςυνϋντευξό του ςε 

εφημερύδα δηλώνει ότι  : «Οι αλλαγϋσ αυτϋσ (ςτο νηπιαγωγεύο και ςτο 

δημοτικό) εύναι αποτϋλεςμα του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την 

Παιδεύα που προηγόθηκε και ςυζητόθηκαν με τουσ εκπρόςωπουσ τησ ΔΟΕ. 

Αντιλαμβανόμαςτε τισ ςυνδικαλιςτικϋσ αδρϊνειεσ και τα κομματικϊ 

ςυμφϋροντα που εξυπηρετούν αλλϊ όλοι πρϋπει να αλλϊξουμε και να 

προςβλϋπουμε ςτη ςυνεργαςύα για το κοινό καλό». 



Πότε αλόθεια ςυζότηςε το Υπουργεύο με τη Δ.Ο.Ε. για όλα τα παραπϊνω; 

Ξϋχαςε, ϊραγε, ο κύριοσ Υπουργόσ ότι η Δ.Ο.Ε. δεν κλόθηκε ποτϋ να εκφρϊςει 

την ϊποψό τησ ενώ το Υπουργεύο νομοθετούςε ακϊθεκτο ςε βϊροσ τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ και των εκπαιδευτικών; Όςο για τισ φρϊςεισ απαξύωςησ 

τησ φυςιογνωμύασ και τησ λειτουργύασ τησ Δ.Ο.Ε. εύναι απόλυτα αντύςτοιχεσ με 

τισ μεθόδουσ χειραγώγηςησ τησ κοινόσ γνώμησ μϋςω πεζοδρομιακού λαώκιςμού 

που χρηςιμοποιεύ ο κύριοσ Υπουργόσ την ύδια ώρα που βαφτύζει το κρϋασ ψϊρι 

και φτιαςιδώνει το χϊοσ που ϋχει προκαλϋςει πλαςϊροντϊσ το ωσ καινοτομύα 

ενώ ςτην πραγματικότητα πρόκειται για καταςτροφικό «κενο … τομύα». 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ εκπαιδευτικούσ να ςυμμετϋχουν μαζικϊ και 

δυναμικϊ ςτισ Γ.Σ. των Συλλόγων και ςτισ δρϊςεισ τησ Ομοςπονδύασ. Όλοι μαζύ 

μπορούμε να αγωνιςτούμε και να διαφυλϊξουμε το δημόςιο χαρακτόρα τησ 

εκπαύδευςησ. 

 

 


