
 

«Η καλή ςχολική χρονιά από το Σεπτζμβριο φαίνεται» 

Η φετινι ςχολικι χρονιά ξεκινά με τουσ χειρότερουσ οιωνοφσ. Απ’ ότι φαίνεται για πρϊτθ 

φορά  με το πρϊτο κουδοφνι δεν κα ζχει προςλθφκεί οφτε ζνασ αναπλθρωτισ αλλά και δεν 

κα ζχει γίνει οφτε ζνασ μόνιμοσ διοριςμόσ, μζνοντασ πιςτοί ςτθν μνθμονιακι παράδοςθ 

των προθγοφμενων ετϊν.  

Οι αναπλθρωτζσ υφίςτανται μια απαράδεκτθ ταλαιπωρία, κακϊσ κλικθκαν να 

ξανακάνουν αιτιςεισ εξ αιτίασ μιασ γραφειοκρατικισ αβλεψίασ. Δε δικαιολογείται τζτοια 

προχειρότθτα με ζνα ηιτθμα το οποίο κεωρείται κομβικό για τθ φετινι λειτουργία των 

ςχολείων. 

 Μεσ το καλοκαίρι είδαμε το Υπουργείο να παίηει διάφορα παιχνίδια με τα κενά. Άλλαηε 

το νοφμερα, ενϊ «πετοφςε» και ιδζεσ για εκελοντικι εργαςία ι αφξθςθ του ωραρίου των 

εκπαιδευτικϊν. Αυτά που μασ ζβγαλαν ςτουσ δρόμουσ το προθγοφμενο διάςτθμα φρόντιςε 

θ κυβζρνθςθ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μασ τα νομιμοποιιςει ωσ δυνατότθτεσ. 

Από τθν  άλλθ  μεριά υπάρχει θ τάςθ να ςτοιβαχτοφν οι μακθτζσ ςε 27άρια, και αν 

χρειαςτεί και ςε 30άρια τμιματα. Σε αυτό το πλαίςιο είναι ξεκάκαρθ και θ διάκεςθ τθσ 

διοίκθςθσ ςτο νομό μασ να προβεί εξ αρχισ ςε περικοπζσ τμθμάτων με μοναδικό κριτιριο 

να φανεί ότι λειτουργοφν τα ςχολεία. Αυτι θ ενζργεια δθμιουργεί πολλά προβλιματα 

μετακίνθςθσ ςε ςυναδζλφουσ, οι οποίοι αντιμετωπίηονται ωσ περιφερόμενοι κίαςοι. 

Υποβακμίηουν με τον χειρότερο τρόπο τισ παιδαγωγικζσ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ με  λογιςτικζσ 

αλχθμείεσ για να καλφψουν τθν ανεπάρκεια του υπουργείου ςχετικά με τθν κάλυψθ των 

κενϊν όλων των ειδικοτιτων, τα οποία ανζρχονται περίπου ςε 150 ςε όλο το νομό. 

Όςον αφορά τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ  των ςχολείων είναι ξεκάκαρο ότι κα ςυνεχιςτεί 

και κα εμβακφνει θ προγενζςτερθ  μνθμονιακι μιηζρια, κακϊσ ςτισ υποςχόμενεσ 

προτεραιότθτεσ προσ τουσ δανειςτζσ είναι και θ μείωςθ του ιδθ πενιχροφ κόςτουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

Τζλοσ υπάρχει και ςαφισ δζςμευςθ από τθν απερχόμενθ κυβζρνθςθ για επαναφορά του 

προθγοφμενου κλίματοσ τρομοκρατίασ  ςτα ςχολεία, με επαναφορά τθσ αξιολόγθςθσ ςε 

όλα τα επίπεδα, αλλά και τθν υπονόμευςθ του δθμόςιου ςχολείου με υιοκζτθςθ τθσ 

αντιδραςτικισ εργαλειοκικθσ του ΟΟΣΑ, που ωσ γνωςτόν επιδιϊκει να μετατρζψει τθν 

εκπαίδευςθ ςε προϊόν προσ πϊλθςθ, με γονείσ και μακθτζσ ςτον ρόλο του πελάτθ. 

Δθλϊνουμε ξεκάκαρα ότι κα ςυνεχίςουμε να αγωνιηόμαςτε μζχρι τζλουσ  για τθ 

διαφφλαξθ του δθμόςιου ςχολείου. Δεν κα πτοθκοφμε από τθν «ςοκαριςτικι» μετάλλαξθ 

όςων επικράτθςαν ςτθν πολιτικι ηωι ωσ υπεραςπιςτζσ των δικαιωμάτων και εν μια νυκτί 

μετατράπθκαν ςε κεματοφφλακεσ των μνθμονίων. Θα πάρουμε τθν υπόκεςθ ςτα χζρια 

μασ. 



Τζλοσ καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυλλόγουσ των ςχολείων να μθν αποδεχτοφν άκριτα 

τισ άλογεσ περικοπζσ τμθμάτων που τυχόν επιχειρθκοφν ςτα ςχολεία τουσ. 

Ο διαρκήσ αγώνασ για αξιοπρεπή εκπαίδευςη είναι αναπόφευκτοσ! 

 

 


