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 Γηα κηα αθόκε θνξά γίλακε κάξηπξεο κηα ζεηξάο πξσηνζέιηδσλ δεκνζηεπκάησλ ε-
θεκεξίδσλ (βι. «ΕΘΝΟ», άββαην 13/04/13 κε πξσηνζέιηδν «Νέν σξάξην γηα όινπο 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο» θαη «ΣΤΠΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ», Κπξηαθή 14/04/13 κε πξσηνζέιηδν 
«Σν Σειηθό ρέδην γηα ηηο απνιύζεηο ζην Δεκόζην – ην ζηόραζηξν 2.408 δάζθαινη θαη θα-
ζεγεηέο πνπ θξίλνληαη αλεπαξθείο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα») θαη άιισλ ειε-
θηξνληθώλ κέζσλ πνπ επηθαινύκελα «πεγέο, ζρέδηα, θύθινπο ηνπ Τπνπξγείνπ» «απνθαιύ-
πηνπλ» ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ζπληεξώληαο, παξάιιεια, έλα… «πεξίεξγν» θιίκα 
ζηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο Εθπαίδεπζεο ζήκεξα.  

Δίναι γεγονόρ όηι ηα ζσολεία ζήμεπα λειηοςπγούν και εξακολοςθούν να 
παπάγοςν έπγο μόνο σάπη ζηην τςσή, ηο θιλόηιμο και ζηην πποζπάθεια ηηρ ζς-
νηπιπηικήρ πλειοτηθίαρ ηυν εκπαιδεςηικών κηαο θαη ε ππνρξεκαηνδόηεζε, ηα θελά 
ζε εθπαηδεπηηθνύο, νη ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή βάδνπλ εκπόδηα ζηελ εθπαηδεπηη-
θή δηαδηθαζία.  

Σα ηειεπηαία ρξόληα ν Έιιελαο Εθπαηδεπηηθόο ζθπξνθνπείηαη αλειέεηα θαη ζηνρν-
πνηείηαη δηαξθώο. Οη ζθνδξέο επηζέζεηο ζηα εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα (κείσζε απνδνρώλ, 
απνπζία νπζηαζηηθήο επηκόξθσζεο, έιιεηςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, θαηεδάθηζε 
αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ, δηαζεζηκόηεηα θαη απνιύζεηο, εθαξκνγή 
αμηνιόγεζεο - ρεηξαγώγεζεο θ.α.) δελ έρνπλ ηέινο.  

Μέζα ζε απηό ην δνθεξό θιίκα, ηε ζηηγκή πνπ όινη πεξηκέλνπλ πξνηάζεηο ζηήξημεο 
θαη πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηα κόλα πνπ «δηαξξένπλ» είλαη κηα ζεηξά 
«ινγηζηηθώλ» κέηξσλ - όπσο ε αύμεζε σξαξίνπ, νη θαηαξγήζεηο νξγαληθώλ ζέζεσλ, νη π-
πνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, νη απνιύζεηο «επίνξθσλ» θαη «αλεπαξθώλ» - πνπ 
ζηνρεύνπλ απνθιεηζηηθά ζε κηα «δηαρεηξηζηηθνύ ηύπνπ» αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 
αδηαθνξώληαο πιήξσο γηα ηηο επηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο.  

Αο ηειεηώζεη ην παηρλίδη ησλ δηαξξνώλ πνπ γίλνληαη γηα λα «δεκηνπξγήζνπλ θιίκα», 
λα «κεηξήζνπλ αληηδξάζεηο» θαη κεηά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα δξάζνπλ. ΑΝ θευ-
πείηε αναγκαία και έσεηε αποθαζίζει ηελ αύμεζε ηνπ σξαξίνπ, ηηο θαηαξγήζεηο νξγα-
ληθώλ, ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, ΑΝ έσεηε ενηοπίζει «επίνξθνπο» 
θαη «αλεπαξθείο» εθπαηδεπηηθνύο πείηε ην θαζαξά! 

Πάτηε να κπαηάηε ζε ομηπία έναν ολόκληπο κλάδο! 

Πάτηε να ζηοσοποιείηε σιλιάδερ δαζκάλοςρ πος καθημεπινά βπίζκονηαι 
ζηα ζσολεία και ηιρ ηάξειρ ηοςρ! 
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Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηηο πξάμεηο ηεο απνδεηθλύεηαη θαηώ-
ηεξε ησλ πεξηζηάζεσλ.  

Είλαη θαηξόο λα αληηιεθζεί όηη ε εκπαιδεςηική πολιηική δεν αζκείηαι με διαπ-
ποέρ και θήμερ.  

Έρεη απνγνεηεύζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη νιόθιεξε ηελ θνηλσλία κε 
πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη θξηηήξηα, ζηα πιαίζηα 
κηαο θαζαξά «δηαρεηξηζηηθήο ινγηθήο».  

Η «ηερλνθξαηηθή» θαη «ινγηζηηθή» αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ επηδηώθεη λα 
εθαξκόζεη απέρεη «παξαζάγγαο» από ηελ αλζξσπηζηηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ 
πξέπεη λα είλαη ε θπξίαξρε.  

Πίζυ από ηοςρ απιθμούρ κπύβονηαι άνθπυποι.  

Πίζυ από ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία κπύβονηαι παιδικέρ τςσέρ.  

 

Γηα ηε Δ.Α.Κ.Ε. «ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» 
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