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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με τις δηλώσεις του υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου του ΙΕΠ 

 

 

  
Με έκπληξη διαβάσαμε τις δηλώσεις του προτεινομένου για την θέση του 

Προέδρου του ΙΕΠ κ. Ι. Αντωνίου. 

Ο κ. Αντωνίου απευθύνθηκε με τον πλέον απαξιωτικό τρόπο για τον ρόλο των 

συνδικάτων και των συνδικαλιστών όπως άλλωστε έχει κάνει πολλές φορές στο 

παρελθόν. 

Ο ρόλος του Προέδρου ενός κατεξοχήν επιστημονικού θεσμού, όπως είναι 

αυτός του ΙΕΠ, που σκοπό έχει να εισηγείται τις κατευθυντήριες γραμμές στη Δημόσια 

Εκπαίδευση, τη βελτίωση του περιεχομένου και την ποιοτική αναβάθμισή της, 

αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να επιδιώκει την αμέριστη συμπαράσταση και 

συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να εκπληρώσει αυτούς τους 

στόχους. Το αντίθετο δηλαδή από αυτά τα οποία  δηλώνει πριν καν επιλεγεί σε αυτή 

τη θέση ο κ. Αντωνίου. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιδίωξή του για την 

επαναφορά της «κανονικότητας» σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Δηλαδή: 

 στην επαναφορά και επέκταση του θεσμού των προτύπων πειραματικών και της 

«αξιολόγησης» που ο ίδιος είχε επιβάλλει όταν ήταν μέλος της ΔΕΠΣ με τις περίφημες 

συνεντεύξεις 

 την επαναφορά της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και την 

κατηγοριοποίησή τους 

 την επαναφορά της ατομικής τιμωρητικής αξιολόγησης με ποσοστώσεις 

 την απομάκρυνση των αιρετών εκπροσώπων από τα Συμβούλια Επιλογής 

Στελεχών Διοίκησης κ.λπ. 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια η ΟΛΜΕ ήταν αντίθετη με την «κανονικότητα» του 

κ. Αντωνίου και αγωνίστηκε: 

 για μια Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα παιδιά 

 για την επαναφορά των διαθεσίμων συναδέλφων της τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στα σχολεία 

 για την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

ποινικοποιούσε τους αγώνες των μαθητών 

 για την κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των εκπαιδευτικών 

 για την κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας 

 για την κατάργηση της τιμωρητικής ατομικής αξιολόγησης 

 για την αύξηση των δαπανών της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

 για μόνιμους μαζικούς διορισμούς 

 για επαναφορά του ωραρίου στα πλαίσια του 2013 
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Δυστυχώς λοιπόν, είναι σε εμάς γνωστή η πορεία του κ. Αντωνίου και τον 

διαβεβαιώνουμε ότι η ΟΛΜΕ θα αγωνιστεί ενάντια στην επιβολή των απόψεων και 

των σχεδίων του. 

Επειδή οι θέσεις του συγκεκριμένου υποψηφίου είναι μακριά από τις θέσεις και τις 

διεκδικήσεις του κλάδου, 

Επειδή ο εν λόγω υποψήφιος αδυνατεί να κινηθεί με το απαραίτητο πνεύμα 

συναίνεσης που επιβάλλει η συγκεκριμένη θέση, 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, κρίνει ότι είναι ακατάλληλος για τη θέση του προέδρου του 

ΙΕΠ. 

  
 

 


