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Εικόνα «διάλυςθσ» παρουςίαςαν τα ςχολεία τθσ χϊρασ  

τθν θμζρα του Αγιαςμοφ - Χιλιάδεσ τα κενά εκπαιδευτικϊν…  

 

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

εφχεται ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ καλι ςχολικι και ςυνδικαλιςτικι χρονιά.  

Η ζναρξθ και τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ βρίςκει τθν εκπαίδευςθ με οξφτατα 

προβλιματα, παρά τισ διαβεβαιϊςεισ ανκρϊπων που υπθρζτθςαν και υπθρετοφν ςτο 

Υπουργείο Ραιδείασ ότι όλα κα είναι καλά ςτθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ. 

Η εικόνα που παρουςίαςαν τα ςχολεία τθσ χϊρασ τθν θμζρα του Αγιαςμοφ ιταν 

κακόλα απογοθτευτικι και επιβεβαίωςε με τον πιο εμφατικό αλλά και δραματικό 

τρόπο τθν πλιρθ ανικανότθτα και ανεπάρκεια όλων όςοι είχαν τθν πολιτικι ευκφνθ 

ςτο Τπουργείο Παιδείασ από τον Ιανουάριο του 2015.  

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

τόςο μζςω των μελϊν τθσ ςτο Ρροεδρείο τθσ Δ.Ο.Ε. και τισ παρεμβάςεισ τουσ ςτισ 

ςυναντιςεισ με τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, όςο και με πολλζσ 

ανακοινϊςεισ τθσ είχε ζγκαιρα επιςθμάνει τθν εκρθκτικι κατάςταςθ που προμινυαν, οι 

ελάχιςτοι ωσ μθδενικοί διοριςμοί μόνιμων εκπαιδευτικϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ χιλιάδεσ 

ςυνταξιοδοτιςεισ εκπαιδευτικϊν τθν τελευταία πενταετία αλλά και θ απόφαςθ του  

Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ ςχετικά με τον τρόπο πρόςλθψθσ εκπαιδευτικϊν. 

Πμωσ θ κυβζρνθςθ τθσ «πρϊτθσ φοράσ Αριςτερά» δεν ςτάκθκε, δυςτυχϊσ, ςτο 

φψοσ των περιςτάςεων. Αντιμετϊπιςε τα προβλιματα ωσ απλόσ παρατθρθτισ, επζδειξε 

απαράδεκτθ βραδφτθτα ςτθν πραγματοποίθςθ όλων των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν 

(μετακζςεισ – αποςπάςεισ), αναλϊκθκε ςε εξαγγελίεσ δίχωσ περιεχόμενο περί διοριςμϊν 

και, ωσ κορυφαία πράξθ ανευκυνότθτασ, δεν φρόντιςε καν για τθν τυπικι ορκότθτα τθσ 



 

προκιρυξθσ για τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν. Αποτζλεςμα τθ ςθμερινι εικόνα των 

ςχολείων ςε όλθ τθ χϊρα. 

Χιλιάδεσ είναι τα κενά των εκπαιδευτικϊν. Πάνω από 25.000 είναι τθν πρϊτθ 

θμζρα ζναρξθσ των ςχολείων όπωσ ανακοίνωςε θ υπθρεςιακι Υπουργόσ Ραιδείασ όταν 

δθλϊνει ότι πζρα των 19.000 εγκεκριμζνων πιςτϊςεων (12.000 από το ΕΣΡΑ, 2.000 από 

τον τακτικό προχπολογιςμό, 4.000 από το εκνικό ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων και 1.000 λόγω των αδειϊν άνευ αποδοχϊν που ζχουν χορθγθκεί ςε 

εκπαιδευτικοφσ) τα επιπλζον κενά προσ πλιρωςθ υπολογίηονται ςε 6.000.  

Αν ςε αυτι τθν εικόνα ςυνυπολογίςουμε και το γεγονόσ ότι οι πρϊτοι 

εκπαιδευτικοί κα πάνε ςτα ςχολεία μετά τισ εκλογζσ, και μάλιςτα ςε φάςεισ, θ 

πραγματικότθτα δεν αφινει κανζνα περικϊριο αιςιοδοξίασ.  

Ήδθ, εκατοντάδεσ είναι οι ςχολικζσ μονάδεσ που είναι κλειςτζσ ι ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ υπολειτουργοφν ςε όλθ τθ χϊρα, ενϊ ςε αυτζσ που λειτουργοφν υπάρχουν 

ςοβαρότατοι κίνδυνοι για τθν υγεία των μακθτϊν αφοφ οι κακαρίςτριεσ… 

αναμζνονται.  

Η προςωρινι αναςτολι και θ μθ λειτουργία των ολοιμερων, οι λειτουργικζσ 

ςυμπτφξεισ τμθμάτων, ο λειτουργικόσ υποβιβαςμόσ ςχολικϊν μονάδων, οι 

μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν για δίμθνο με εντολι των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και 

άλλα «μζτρα» που υιοκετοφνται από τθ διοικθτικι πυραμίδα τθσ εκπαίδευςθσ, όχι μόνο 

δεν λφνουν το πρόβλθμα αλλά δθμιουργοφν κλίμα αυταρχιςμοφ και καταςτρατιγθςθσ 

εργαςιακϊν δικαιωμάτων.  

Σε όλα αυτά ζρχεται να προςτεκεί θ επικίνδυνθ άςκθςθ πολιτικισ ςτο κριςιμότατο 

ηιτθμα τθσ απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία του εξωτερικοφ, με το κρίαμβο 

τθσ κομματικισ αγκφλωςθσ (εκ μζρουσ του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου) επί τθσ 

ανάγκθσ ςτελζχωςθσ των ςχολείων αλλά και του προγραμματιςμοφ τθσ ηωισ των 

εκπαιδευτικϊν. 

Οι ευκφνεσ για τθν κατάςταςθ αυτι βαρφνουν αποκλειςτικά τθν πιο επιπόλαια 

και επιηιμια για τθν εκπαίδευςθ πολιτικι θγεςία που γνϊριςε τα τελευταία χρόνια ο 

πολφπακοσ χϊροσ τθσ Παιδείασ.  



 

Δυςτυχϊσ, θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Ραιδείασ με τα λάκθ, τισ ιδεολθψίεσ, 

τισ αγκυλϊςεισ, τισ παραλείψεισ αλλά και τθν απουςία ςτοιχειϊδουσ προγραμματιςμοφ 

και ςχεδιαςμοφ ςκόρπιςε τθν απογοιτευςθ και γφριςε τθν εκπαίδευςθ πολλά χρόνια 

πίςω.  

Οι προεκλογικζσ υποςχζςεισ τθσ «πρϊτθσ φοράσ Αριςτερά» για αλλαγζσ και 

παρεμβάςεισ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ζμειναν λόγια «κενά 

περιεχομζνου». Το περίφθμο πολυνομοςχζδιο που, υποτίκεται ότι, κα περιελάμβανε 

προτάςεισ για όλα τα μεγάλα ηθτιματα (αξιολόγθςθ, διοριςμοί κλπ.) ζμεινε, όπωσ 

φαινόταν ξεκάκαρα ότι κα γίνει, γράμμα κενό. Τελικά το μόνο το οποίο άλλαξε θ 

κυβζρνθςθ αυτι ςτθν καταςτροφικι τθσ διαδρομι ιταν οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ 

Εκπαίδευςθσ και κάποιοι διευκυντζσ των ςχολείων. 

Μπροςτά ςε αυτι τθν πραγματικότθτα, θ Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ 

Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δθλϊνει προσ κάκε κατεφκυνςθ ότι 

ςυνεχίηει αταλάντευτα τθν ανεξάρτθτθ και διεκδικθτικι τθσ πορεία υπθρετϊντασ τουσ 

Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοφσ και τα ςυμφζροντα τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, 

παρακολουκϊντασ από κοντά τισ εξελίξεισ και κα παρζμβει για να αποτρζψει τθν 

περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
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