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Έναρξη σχολικής χρονιάς 2014-2015: 

Στο ίδιο έργο θεατές! 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Βρισκόµαστε στον 5ο χρόνο εφαρµογής των µνηµονίων και η συγκυβέρνηση 

εξακολουθεί να δείχνει τα δόντια της σαν να ξεκινά µόλις τώρα τη θητεία της. Η 

πρωτοφανής και απίστευτης βαρβαρότητας επίθεση µε τη λεηλασία των µισθών 

και των συντάξεων, την επιβολή αλλεπάλληλων χαρατσιών, την απόλυση εργαζοµένων 

στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, τις διώξεις µε το νέο Πειθαρχικό ∆ίκαιο, την αφαίµαξη 

των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης 

και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, την ολοκληρωτική κατάργηση των εργασιακών 

δικαιωµάτων, συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. Παράλληλα, µε διάφορα 

επικοινωνιακά τερτίπια επιχειρεί να µας πείσει ότι η χώρα µπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, 

ενώ την ίδια στιγµή διαπραγµατεύεται µε την τρόικα το νέο µνηµόνιο.   

Σ’ αυτό το κλίµα άλλη µια σχολική χρονιά αρχίζει µε τους χειρότερους οιωνούς 

για την εκπαίδευση. Ήδη, από το καλοκαίρι - αλλά και τις τελευταίες ηµέρες - µε 

«διαρροές» στον τύπο η πολιτική ηγεσία µάς προετοιµάζει για µεγάλες παρεµβάσεις 

στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και όλοι µας καταλαβαίνουµε ότι θα σαρώσουν ό,τι 

έχει αποµείνει από το δηµοκρατικό σχολείο που χτίστηκε τα τελευταία είκοσι πέντε 

χρόνια.  
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Συνάδελφε, 

 

Την εβδοµάδα αυτή αρχίζουν τα µαθήµατα και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό είναι τεράστιες, ως αποτέλεσµα των µηδενικών διορισµών µόνιµων 

εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια και των περικοπών στις πιστώσεις αναπληρωτών. Το 

πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα ακολουθηθεί η 

πεπατηµένη: πληθωρικά τµήµατα, συµπτύξεις τµηµάτων, αναστολή ολοήµερων 

τµηµάτων, υποστελέχωση των δοµών της Εδικής Αγωγής, µετακινήσεις 

εκπαιδευτικών… Οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα όσα 

αναφέραµε παραπάνω διαφάνηκαν και µε τις αλλεπάλληλες εγκυκλίους για τη λειτουργία 

του ολοήµερου προγράµµατος που εξέδωσε η ∆ιεύθυνση Σπουδών µε τις οποίες 

ακυρώνεται ουσιαστικά ο παιδαγωγικός ρόλος του Ολοήµερου, αλλά και µε το 

λογιστικό υπολογισµό των κενών από την πολιτική ηγεσία: σε 22.500 προσδιόριζαν τα 

κενά στις αρχές Αυγούστου, σε 19.500 προ δεκαπενθηµέρου και τώρα σε 16.500! 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 

Είναι βέβαιο ότι η φετινή σχολική χρονιά θα σηµαδευτεί από την προσπάθεια της 

κυβέρνησης να εφαρµόσει τις διατάξεις του Π.∆τος 152/2013 για την αξιολόγηση -  

χειραγώγηση του εκπαιδευτικού.   Ήδη η Α∆Ε∆Υ µε απόφασή της (την οποία στηρίζει 

και η Οµοσπονδία µας) έχει κηρύξει απεργία -  αποχή για ΟΛΑ τα µέλη της από τις 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης. Η Κίνησή µας καλεί όλους τους 

συναδέλφους να στρατευτούν στον κοινό αγώνα για την αποτροπή της αξιολόγησης - 

χειραγώγησης και της διάλυσης του δηµόσιου σχολείου. ∆εν είναι η ώρα για ανάδειξη 

των πολιτικο-ιδεολογικών µας διαφορών αλλά της ΕΝΟΤΗΤΑΣ µπροστά στα κοινά 

προβλήµατα και τον επερχόµενο κίνδυνο!   

 

Καλή σχολική χρονιά µε ΥΓΕΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ και ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους αγώνες µας! 

 

 

Σεπτέµβριος 2014 


