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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Το ταµείον είναι µείον 
  
   Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό κ. Γκεσούλη τα κενά καλύφθηκαν! Τα 2500 κενά που, παρά τις 
υποχρεωτικές υπερωρίες, τις µετακινήσεις καθηγητών, τις αναθέσεις δεύτερης ή και τρίτης 
ειδικότητας εξακολουθούν να ταλανίζουν τη δηµόσια εκπαίδευση. Παρά τις χιλιάδες ώρες που 
χάνονται, φαίνεται ότι στη διαδροµή από όλες τις άκρες της χώρας, αλλά ακόµη κι από την κοντινή 
Αθήνα εξαφανίζονται µέχρι να φτάσουν στο Υπουργείο Παιδείας. 
   Παράλληλα µε τη διάλυση των σχολείων, ουδόλως απασχολεί την κυβέρνηση το τεράστιο
κοινωνικό πρόβληµα των χιλιάδων αναπληρωτών που έχουν συνδέσει την οικογενειακή τους
επιβίωση µε τη δηµόσια εκπαίδευση στην οποία προσφέρουν επί σειρά ετών τις υπηρεσίες τους, και 
που σήµερα, παρά το ότι τα κενά, εις πείσµα της δογµατικής αριθµητικής του «εµείς 
αποφασίζουµε», είναι περί τις 3000, καλούνται να εργαστούν ως ωροµίσθιοι µε µισά ωράρια σε
περιοχές που η αµοιβή δεν επαρκεί ούτε για τα έξοδα µετάβασης και στέγασης ή να µείνουν
άνεργοι. 
   Αυθόρµητη ήταν η αντίδρασή των αδιόριστων εκπαιδευτικών. Έστησαν µπροστά τις πόρτες των 
«χορτάτων που µιλούν στους πεινασµένους για τις µεγάλες εποχές που θα ‘ρθουν», στην είσοδο του 
Υπουργείου Παιδείας ένα καζάνι φασολάδα και µοίρασαν συµβολικά συσσίτιο στους
συγκεντρωµένους διαδηλωτές. 
   Παράλληλα, το σώµα των εκπαιδευτικών που βρίσκεται σε αγωνιστική κινητοποίηση και για τη
µισθολογική του αναβάθµιση στο επίπεδο της στοιχειώδους κάλυψης των απωλειών του
εισοδήµατος από τις διαδοχικές περιόδους λιτότητας και για τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλα
τα παιδιά χωρίς αποκλεισµούς, και για την εκπαιδευτική ελευθερία για δηµοκρατικό σχολείο χωρίς
κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις και αυταρχισµό, έχει εντάξει στις κορυφαίες διεκδικήσεις του και το
αυτονόητο: Την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση.  
   Επιτέλους, τα παιδιά του λαού αξίζουν ένα καλύτερο σχολείο. Η δηµόσια εκπαίδευση πρέπει να 
πάρει τη θέση που της αξίζει.  
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Το ∆Σ της ΟΛΜΕ 
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