
Ο.Λ.Μ.Ε.        
Ερμού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
email:olme@otenet.gr  
www.olme.gr       Αθήνα, 19/3/10 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«Αριστεία και καινοτομία στην Εκπαίδευση» 

 Η διαίρεση των εκπαιδευτικών σε «καλούς» και «κακούς», η προώθηση του μεταξύ 
τους ανταγωνισμού και η ταύτιση των «καλών» με  όσους συναινούν στην οικονομική 
και εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης  είναι οι στόχοι που κρύβονται πίσω από τη 
“δράση” «Αριστεία και Καινοτομία στην εκπαίδευση».  

Η διαμαρτυρία εκπαιδευτικών στη σχετική υπουργική εκδήλωση το Σάββατο 13 Μάρτη 
στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού συνέβαλε στην αποκάλυψη των στόχων αυτών.  Η 
υπουργός Παιδείας έδειξε πρώτα μπροστά όπου ήταν οι εκπαιδευτικοί που «τιμούσε» 
και υπηρεσιακοί παράγοντες μιλώντας για «τα πρότυπα που χρειαζόμαστε»,  και στη 
συνέχεια πίσω, όπου στέκονταν οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν 
μιλώντας για «τους θιασώτες της στασιμότητας». Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι ο 
διαχωρισμός έχει ήδη θεσμοθετηθεί και ότι από τη νέα χρονιά ειδικές επιτροπές του 
υπουργείου θα ξεχωρίζουν τα 100 πιο «καινοτόμα» σχολεία και τους 100 πιο «καινοτόμους» 
εκπαιδευτικούς. 

Το υπουργείο και η κυβέρνηση κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, η υπουργική βράβευση όχι μόνο δεν έχει την παραμικρή 
αξία, αλλά αποτελεί και προσβολή για όλους εκείνους τους συναδέλφους που δεν χωράνε στα 
αμερικάνικης έμπνευσης «top-100». Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι για τους 
εκπαιδευτικούς η συνεργασία των συναδέλφων και όχι ο διαγκωνισμός των υποψηφίων 
είναι η ελπίδα του ελληνικού σχολείου. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η αναγνώριση 
του έργου μας έρχεται μέσα από τα μάτια των μαθητών μας και των γονιών τους και όχι από 
επιτροπές πρόθυμων συνεργατών ενός υπουργείου που σταθερά απαξιώνει και επίμονα 
συκοφαντεί τους εκπαιδευτικούς. Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι για εμάς το σχολείο 
του ανταγωνισμού, της φτήνιας, της χορηγίας και των μετρήσιμων επιδόσεων δεν είναι 
το σχολείο του μέλλοντος, αλλά του παρελθόντος. Το σχέδιο τους αναπαράγει το σχολείο 
των εξετάσεων, της αμάθειας και της υποχρηματοδότησης. Αντίθετα ο αγώνας μας 
υπηρετεί το σχολείο της ισότητας, της αξιοπρεπούς χρηματοδότησης, της συνεργασίας 
και της πάλης για μια γνώση χρήσιμη στην αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης 
και της ελευθερίας. Είμαστε σίγουροι πως στον αγώνα αυτό θα  είμαστε πολλοί, γιατί αυτοί 
που θέλουν να στερήσουν τις λαϊκές κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα δεν μπορούν να 
εμπνεύσουν όραμα και εκπαιδευτικό κίνημα, γιατί αυτοί που αντλούν την ποίηση τους από το 
παρελθόν δεν μπορούν για πολύ να ξεγελούν πολλούς. 
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