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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

∆ιάλογος µε τον Υφυπουργό Παιδείας χωρίς αντίκρισµα 
  

   Την Τετάρτη 1/10/2003 στη 1µ.µ. το ∆Σ της ΟΛΜΕ, εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ του λεκανοπεδίου 
και των συγκεντρωθέντων αδιόριστων αναπληρωτών συναντήθηκαν µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. 
Γκεσούλη. 
  
   Τα θέµατα που τέθηκαν ήταν: 

1. Η έγκαιρη συµπλήρωση των κενών µε αναπληρωτές και όχι µε ωροµισθίους ή µε συµπτύξεις 
τµηµάτων και υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών.  

2. Τα προβλήµατα λειτουργίας των ΤΕΕ κυρίως όσο αφορά τις καταργήσεις τµηµάτων και την 
κάλυψη των κενών.  

Από τις µη απαντήσεις του κ. Γκεσούλη έγινε σαφές ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Ο 
κ. Υφυπουργός προσπάθησε να αποκρύψει το γεγονός ότι οι πιστώσεις για την πρόσληψη των 
αναπληρωτών που απαιτούνται για τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων κόπηκαν από το Υπ. 
Εθν. Οικονοµίας. Αναφέρθηκε στην ανάγκη «διερεύνησης του αριθµού των πραγµατικών κενών», 
ενώ από πέρυσι πολυδιαφηµιζόταν η έγκαιρη καταγραφή των αναγκών, και µάλιστα πριν από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς το ΥΠΕΠΘ υποσχόταν άµεση κάλυψή τους. 
Από την άλλη, οι περιφερειάρχες δίνουν εντολή στις διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 
καλύψουν εκ των ενόντων τα κενά, µε συµπτύξεις τµηµάτων, υποχρεωτικές µετακινήσεις 
εκπαιδευτικών και γενικά µε όποιο τρόπο δεν έχει οικονοµικό κόστος.  
Μια από τις συνέπειες αυτής της µίζερης και ανάλγητης πολιτικής είναι η ποινή της αλλαγής 
σχολικού περιβάλλοντος που έµµεσα επιβάλλει το ΥΠΕΠΘ σε µαθητές της Β τάξης του πρώτου 
κύκλου και κυρίως του δευτέρου κύκλου των ΤΕΕ.  
Συγκεκριµένα, αν ένα τµήµα του δευτέρου κύκλου ΤΕΕ βρέθηκε, λόγω διακοπής της φοίτησης 
µέρους των µαθητών του, να έχει 5-6 µαθητές, αυτοί υποχρεώνονται να αλλάξουν σχολείο. 
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το νέο σχολείο βρίσκεται σε τέτοια απόσταση (π.χ. από τα Άνω 
Λιόσια στο Περιστέρι), ώστε η µετάβαση των µαθητών να καθίσταται αδύνατη.  
Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλήµα της παροχής σωστής και πλήρους εκπαίδευσης σε 
όλα τα παιδιά, είναι ανάλογη µε εκείνη που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση µε τα οικονοµικά και 
εργασιακά τους προβλήµατα. Με λίγα λόγια, επιστρατεύονται η διαστρέβλωση της 
πραγµατικότητας, τα παραπλανητικά στοιχεία και τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα. Η κυβέρνηση 
ενδιαφέρεται µόνο για τις εντυπώσεις που θα καταφέρει να δηµιουργήσει στην κοινή γνώµη και όχι 
για την εκπαίδευση. Για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης και τη βελτίωση της θέσης του 
εκπαιδευτικού αναγκαζόµαστε να προχωρήσουµε σε ένα δύσκολο απεργιακό αγώνα. 
  
Και «πριν αλέκτωρ φωνήσαι» 
  
Μια µόνο µέρα µετά τη συνάντηση και παρά τις κατηγορηµατικές διαβεβαιώσεις του κ. Γκεσούλη 
«όσα χρήµατα απαιτούνται υπάρχουν», ο Υπουργός κ. Χριστοδουλάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν 
πιστώσεις για το διορισµό αναπληρωτών και ωροµισθίων καθηγητών στη Μέση Εκπαίδευση. 
Αναρωτιόµαστε τι νόηµα µπορεί να έχουν οι διαβεβαιώσεις ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης όταν 
αυτές διαψεύδονται εντός 24 ωρών; Αναρωτιόµαστε τι αξία µπορεί να έχουν οι όποιες δηλώσεις για 
αυξήσεις, πραγµατικές ή εικονικές; Όταν όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τελευταίο που 
ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η καλή λειτουργία των σχολείων, ο αγώνας µας είναι 
επιβεβληµένος και είναι αγώνας για όλους.
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Όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να σταθεί αλληλέγγυα στον αγώνα των εκπαιδευτικών, γιατί είναι 
κοινός αγώνας για την παιδεία τα παιδιά και τη ζωή µας. 
  

  
  
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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