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Οι «καλζσ προθζςεισ» και οι εκφράςεισ «ςυμπάθειασ» 

δεν επιλφουν τα προβλήματα. . . 

 

Είναι ςαφζσ ότι τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρεσ μιασ βίαιησ και βάναυςησ 

αποδόμηςησ βαςικϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων και ανατροπήσ κοινωνικϊν 

κατακτήςεων οι οποίεσ χρειάςτθκαν χρόνια αγϊνων και διεκδικιςεων για να 

κεμελιωκοφν. 

Ειδικότερα ςτο κομμάτι τθσ Εκπαίδευςησ, ςωρεία μζτρων ςτο πλαίςιο μιασ 

αντιλαϊκήσ και αντιεκπαιδευτικήσ πολιτικήσ οδήγηςαν τη δημόςια και δωρεάν παιδεία 

ςτα όρια τησ απαξίωςησ.  

Με πρόςχθμα τθ δθμοςιονομικι προςαρμογι τθσ χϊρασ ςτισ επιταγζσ των 

Μνθμονίων και τισ δεςμεφςεισ των Μεςοπρόκεςμων, εφαρμόςτθκαν πολιτικζσ που 

οδιγθςαν ςε τραγικά αποτελζςματα όπωσ, ανάμεςα ςε άλλα, ςτθ ςταθερή μείωςη των 

πθγϊν χρθματοδότθςθσ με το ποςοςτό του ΑΕΠ που διατίκεται για τθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ να φτάνει μόλισ ςτο 2%, ςτο ψυχρό και ανάλγθτο φφοσ του διοικητικοφ και 

γραφειοκρατικοφ αυταρχιςμοφ με το εφαρμοηόμενο πεικαρχικό δίκαιο, ςτθν επιβολι 

τθσ «αριθμολαγνείασ» και τθσ ποςοτικισ αποτφπωςθσ κάκε δραςτθριότθτασ ςτο ςχολικό 

περιβάλλον, ςτθν προϊθηςη τησ αξιολόγηςησ - χειραγϊγηςησ των εκπαιδευτικϊν, ωσ 

διαδικαςίασ επιτιρθςθσ, ελζγχου και τιμωρίασ τουσ. 

Είναι ςαφζσ πωσ θ αλλαγι ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ αποτζλεςε για πολλοφσ 

μια ελπιδοφόρα ανατροπι και καλλιζργθςε προςδοκίεσ για παρεμβάςεισ και αλλαγζσ ςτο 

αρνθτικό ςκθνικό που ζχει δθμιουργθκεί ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ.  

Χρειάςτηκαν μόλισ δφο (2) μήνεσ για να μεταςχηματιςτεί η αίςθηςη αυτή ςε 

προβληματιςμό και αβεβαιότητα για το τι μζλλει γενζςθαι. Οι προςδοκίεσ 



 

διαψεφδονται από τα αποτελζςματα τησ διακυβζρνηςησ που καμία ςχζςη δεν ζχουν με 

τισ προγραμματικζσ εξαγγελίεσ και δεςμεφςεισ του ΤΡΙΖΑ.  

Θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ζχει ιδθ ακετιςει και μια ςειρά προεκλογικϊν τθσ 

δεςμεφςεων ςτον τομζα τθσ Παιδείασ. Ζλεγε χαρακτθριςτικά ςε ανακοίνωςθ του 

τμιματοσ Παιδείασ του ΥΡΙΗΑ και τθσ ΕΕΚΕ Παιδείασ ςτισ 18/11/2014 ότι «δεςμεφεται ότι 

κα καταργιςει τουσ Ν. 4024/2011, 4142/2913, 3848/2010 και το Π.Δ.152/2013…». Φευ!  

Ναι, μεν, δηλϊνει ότι θα ακυρϊςει το πλαίςιο τησ αξιολόγηςησ αλλά δεν 

καταργεί τα άρθρα εκείνα του νομοθετικοφ πλαιςίου που κρατοφν καθηλωμζνουσ 

βαθμολογικά και μιςθολογικά τουσ εκπαιδευτικοφσ! 

Επιπρόςκετα ςτο υπό διαβοφλευςθ (μζχρι και 24/3) νομοςχζδιο του με τίτλο 

«Εκδημοκρατιςμόσ τησ διοίκηςησ - Καταπολζμηςη Γραφειοκρατίασ και Ηλεκτρονική 

Διακυβζρνηςη - Αποκατάςταςη Αδικιών και άλλεσ διατάξεισ» που αφορά ςτισ αλλαγζσ ςτο 

πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων, παρά τισ προβλζψεισ για:  

α) κατάργθςθ του πλζγματοσ των διατάξεων που αφοροφν ςτο κεςμό τθσ 

αυτοδίκαιθσ αργίασ και  

β) τθν επάνοδο των εκπροςϊπων των εργαηομζνων ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια 

αιρετϊν που κρίνονται θετικζσ,  

εξακολουκοφν να υπάρχουν μια ςειρά ηθτθμάτων που αν μθ τι άλλο 

προβλθματίηουν τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε:  

α) τθ μθ ρφκμιςθ του κζματοσ τθσ αποκατάςταςησ των αποδοχϊν όςων εξζλκουν 

από τθν κατάςταςθ αργίασ για το διάςτθμα που βρίςκονταν ςε αυτι και 

β) το γεγονόσ ότι το αδίκημα τησ χαρακτηριςτικϊσ ανάξιασ και αναξιοπρεποφσ 

ςυμπεριφοράσ εκτόσ υπηρεςίασ ςυγκαταλζγεται μεταξφ αυτϊν που μπορεί να 

οδηγήςουν ςε οριςτική παφςη. 

Αυτό είναι, άραγε, το πολιτικό παράδειγμα διακυβζρνθςθσ που κομίηει θ νζα 

κυβζρνθςθ; 

Φαίνεται πωσ το «αίςκθμα ευκφνθσ» με το οποίο κα αντιμετωπίςει τα προβλιματα 

τθσ εκπαίδευςθσ εμπεριζχει, κυρίωσ, «δθμιουργικζσ αςάφειεσ», αοριςτολογίεσ και 

μετάκεςθ των προτάςεων και των λφςεων ςε μελλοντικό χρόνο και όχι ζμπρακτεσ και 

ςαφείσ δεςμεφςεισ  



 

Η αποκατάςταςη των αδικιϊν των μνημονιακϊν πολιτικϊν, η αναμόρφωςη του 

υφιςτάμενου θεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των ςχολείων, η θεμελίωςη ενόσ 

ςφγχρονου, δημοκρατικοφ ςχολείου παιδαγωγικήσ ελευθερίασ, η αντιμετϊπιςη 

κοινωνικϊν φαινομζνων όπωσ η ενδοςχολική βία και ο εκφοβιςμόσ, η ςχολική 

διαρροή, η ςχολική αποτυχία, η ξενοφοβία και ο ρατςιςμόσ απαιτοφν την άμεςη και 

γενναία ενίςχυςη τησ δημόςιασ εκπαίδευςησ με πόρουσ, υποδομζσ και εκπαιδευτικό 

προςωπικό.  

Απαιτοφν ζργα και όχι λόγια! 

 

 

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

   

Μάνοσ Ανδρουλάκησ  Κϊςτασ Χριςτόπουλοσ 

 


