
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ Αρκαδίας  ενηµερώνει τους συναδέλφους , αλλά και 

όλους τους συµ$ολίτες  µας ότι η κυβέρνηση µέσα στο καλοκαίρι έχει 

$ροκαλέσει τα εξής στο χώρο της ∆ευτεροβάθµιας εκ$αίδευσης: 
 

• Κατάργησε ειδικότητες στο Ε$αγγελµατικό Λύκειο τις ο$οίες 
$αρακολουθούν χιλιάδες µαθητές (σύµφωνα µε την κυβέρνηση 

13.000 σε κάθε µία α$ό τις τάξεις Α΄ και Β΄ της σχολικής χρονιάς 

2012 – 2013). Οι µαθητές αυτοί βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς συνέχεια 

στις σ$ουδές τους, αφού το σύνολο των µαθητών της Β΄ και ένα 

$οσοστό της Α΄ δεν µ$ορεί να συνεχίσει κά$ου αλλού, ε$ειδή δεν 

µ$ορεί να αλλάξει ειδικότητα.  
 

• Α$έλυσε όλους τους καθηγητές  (2.500) των $ιο $άνω ειδικοτήτων. 
Ετσι ακόµα και οι µετεξεταστέοι δεν θα έχουν καθηγητές να τους 

εξετάσουν την 1η του Σε$τέµβρη.   Μετά την γενική κατακραυγή 

δήλωσε ότι θα ξανα$ροσλάβει ως ωροµίσθιους κά$οιους α$ό τους 

α$ολυθέντες για µία χρονιά. Σηµειώνουµε ότι η α$όλυση έγινε µε 

µόνο κριτήριο τον αριθµό αυτών $ου έ$ρε$ε να α$ολυθούν. ∆εν 

µέτρησαν ούτε µετα$τυχιακά ούτε διδακτορικά.  
 

• Λίγες µέρες $ριν α$ό την έναρξη του νέου σχολικού έτους ετοιµάζει 
ένα νοµοσχέδιο για την λειτουργία και την «µεταρρύθµιση», ό$ως 

λέει, των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκ$αίδευσης. Η 

$ροχειρότητα µε την ο$οία είναι γραµµένες οι διατάξεις οδηγεί σε 

καθηµερινή αναθεώρηση τους, αφού δεν είναι λειτουργικές. Η 

διδασκαλία ή µη ορισµένων µαθηµάτων αναθεωρείται καθηµερινά 

και κανείς δεν ξέρει τι θα $εριλαµβάνει το νέο $ρόγραµµα των 

σχολείων το Σε$τέµβρη.  
 

• Ανακοίνωσε ότι $ερισσεύουν (είναι υ$εράριθµοι) 6000 

εκ$αιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Αυτός ο αριθµός είναι 

α$οτέλεσµα της συγχώνευσης τµηµάτων, της κατάργησης σχολείων, 

της αύξησης του ωραρίου, της µείωσης ωρών διδασκαλίας 

ορισµένων µαθηµάτων, της εκτίµησης ότι δεν θα χρειαστούν άλλοι.  

Καλεί $ολύ $ερισσότερους, όλους όσοι ανήκουν σε αυτές τις 

ειδικότητες, να υ$οβάλουν αίτηση για α$όσ$αση σε $ρωτοβάθµια 

εκ$αίδευση και άλλες υ$ηρεσίες. Α$ό τους 6000 θα µεταταχθούν, 

άγνωστο µε τι καθεστώς οι 4700. Ισως η διαφορά να είναι αυτό $ου ο 

κύριος Μητσοτάκης εί$ε σε $ρόσφατη δήλωσή του στην Herald 

Tribune ότι θα α$ολυθούν στις 23 Αυγούστου 1300 εκ$αιδευτικοί. 

Την $ροηγούµενη, ο ίδιος δήλωσε στα Ελληνικά ΜΜΕ ότι 

«σύµφωνα µε τον Υ$ουργό Παιδείας δεν θα ε$ηρεαστούν οι 
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εκ$αιδευτικοί». Οι συνάδελφοι εκλήθησαν τηλεφωνικά να 

καταθέσουν αίτηση µετάταξης υ$οβάλλοντας µάλιστα και υ$εύθυνη 

δήλωση για τα $ροσόντα τους µερικά α$ό τα ο$οία µόνο η Υ$ηρεσία 

είναι σε θέση να α$οφασίσει.  Κανείς α$ό τους εκ$αιδευτικούς δεν 

ξέρει αν είναι υ$εράριθµος ή όχι. Κανείς δεν ξέρει το καθεστώς µε 

το ο$οίο θα εργάζεται (αν θα εργάζεται). Ζητείται α$ό τους 

συναδέλφους να « $ηδήξουν στο κενό» και… ό,τι $ροκύψει!  Ε$ίσης 

άγνωστες είναι οι συνέ$ειες για κά$οιον $ου δεν θα υ$οβάλει 

αίτηση. Κανείς, ούτε στη ∆ιεύθυνση ούτε στο Υ$ουργείο έχει 

α$αντήσεις για τα $ιο $άνω. Και κανείς δεν ξέρει  $όσους 

εκ$αιδευτικούς θα έχει ανάγκη η εκ$αίδευση, όταν οριστικο$οιηθεί 

το $ρόγραµµα του νέου σχολείου. 

 

 

Αν $ροσ$αθήσει κανείς να $αρακολουθήσει το σχέδιο της 

«µεταρρύθµισης» $αθαίνει σύγχυση. Αυτά $ου ε$ικρίθηκαν χθες, ε$ανέρχονται 

ως άριστα και αυτά $ου  είχαν θεωρηθεί  χρήσιµα, καταργούνται ή αλλάζουν. 

Και είναι η $ολλοστή  φορά.   Είναι $ροφανές ότι το χειρότερο $ου µ$ορεί να 

κάνει κά$οιος στην εκ$αίδευση είναι να ανακοινώνει συνεχώς αλλαγές µε τη 

µέθοδο του « ράβε- ξήλωνε».  

 

Η σύγχυση $ροκαλείται εσκεµµένα, ώστε να α$αξιωθεί και ουσιαστικά να 

διαλυθεί η δηµόσια εκ$αίδευση. Οι εκ$αιδευτικοί τροµοκρατούνται 

εσκεµµένα, και ταυτόχρονα δυσφηµούνται συστηµατικά α$ό την Κυβέρνηση  

και τα εντολοδόχα ΜΜΕ. Η δευτεροβάθµια εκ$αίδευση έχει χάσει µε ε$ιεικείς 

υ$ολογισµούς σε ένα καλοκαίρι 16000 εκ$αιδευτικούς (α$ολυθέντες, 

ανα$ληρωτές, συνταξιούχοι, µε µετάταξη).  Ε$ικαλείται η κυβέρνηση το µέλλον 

των $αιδιών, όταν η $ερσινή χρονιά τέλειωσε µε 1500 κενές θέσεις 

εκ$αιδευτικών και µαθήµατα $ου δεν διδάχθηκαν $οτέ. Η υ$οχρηµατοδότηση 

της Παιδείας, η κατάργηση σχολείων η έλλειψη γραφικής ύλης και υλικών 

εργαστηρίων,  οι $ολλοί µαθητές σε ένα τµήµα, ο ξαφνικός θάνατος βασικών 

ειδικοτήτων $ου έγινε «για την αναβάθµιση της τεχνικής εκ$αίδευσης» (!) 

σύµφωνα µε τον νόµο, η µείωση των εισακτέων, το κλείσιµο σχολών και ΤΕΙ, οι 

αντιφατικές, $ρόχειρες, αυτάρεσκες, υβριστικές δηλώσεις α$ό υ$ουργούς κτλ  

δεν είναι έργα των εκ$αιδευτικών.  Οι εκ$αιδευτικοί $αλεύουν όλα τα χρόνια 

µε χαµηλούς µισθούς, χωρίς ουσιαστική µέριµνα α$ό την $ολιτεία, και 

$ετυχαίνουν να δώσουν στον τό$ο και (δυστυχώς) στο εξωτερικό α$όφοιτους 

υψηλού ε$ι$έδου. Αυτοί δε $ου έχουν το ψηλότερο ε$ί$εδο είναι α$όφοιτοι 

της µέχρι $ρόσφατα ∆ηµόσιας Παιδείας. Μιας $αιδείας $ου $ρέ$ει να είναι  

δηµόσια και δωρεάν για το καλό των µαθητών και κυρίως για το καλό όλων µας. 

 

 

Τέλος, α$ευθυνόµενοι στους συναδέλφους $ου µε δικαιολογηµένη αγωνία 

ρωτούν αν θα $ρέ$ει να υ$οβάλουν αίτηση µετάταξης, τους α$αντούµε ότι 

δυστυχώς ούτε εµείς ούτε η ΟΛΜΕ µ$ορούµε να τους συµβουλεύσουµε τι 

$ρέ$ει να κάνουν, γιατί- δυστυχώς- δεν έχουµε καµία έγκυρη $ληροφορία 

σχετικά µε το θέµα! Πολύ φοβόµαστε δε ότι ούτε οι αρµόδιοι υ$ουργοί έχουν 

α$οφασίσει τι $ρόκειται να γίνει τελικά και µάλλον $εριµένουν τις εντολές 

των ξένων αφεντικών τους.  


