
Απαράδεκτη δήλωση του τομέα παιδείας της Ν.Δ. για τους 
εκπαιδευτικούς της χώρας!!! 

 

 

 

 

 

 

Για άλλη μια φορά, τις τελευταίες μέρες, στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας μπήκε  το 
Δημόσιο Σχολείο και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της χώρας μας. Ο Τομέας Παιδείας της Νέας 
Δημοκρατίας (με σχετική ερώτηση στη βουλή) “ καταγγέλλει”,  χωρίς κανένα στοιχείο, ότι 
στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας υπάρχουν εκπαιδευτικοί “φαντάσματα”.   

Οι υπεύθυνοι του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ., η αξιωματική αντιπολίτευση  και το σύνολο του 
πολιτικού συστήματος της χώρας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά πως η Δημόσια Εκπαίδευση, 
ιδιαίτερα τα χρόνια των Μνημονίων, κρατιέται όρθια χάρη στην αυταπάρνηση, το φιλότιμο 
και την ευσυνειδησία των δημόσιων εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών. 

Δεν αποτελεί έκπληξη για τους εκπαιδευτικούς η στόχευση της ΝΔ συνολικά στον δημόσιο 
τομέα και ιδιαίτερα στη δημόσια εκπαίδευση.  Αποτελεί δείγμα της νεοφιλελεύθερης αντίληψής 
τους και της εμμονής τους να συρρικνώσουν τον δημόσιο τομέα και κατ’ επέκταση και το 
δημόσιο σχολείο οδηγώντας το στην ιδιωτικοποίηση και στην εμπορευματοποίηση της 
γνώσης. Κανένας βέβαια δεν ξεχνά τις απολύσεις των χιλιάδων εκπαιδευτικών από τις δομές της 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, που έγιναν εν μία νυκτί, από την κυβέρνηση Σαμαρά και συγκεκριμένα από 
τον πρόεδρο πλέον της ΝΔ όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από την άλλη μεριά, 
επειδή δεν ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων, δεν ξεχνάμε ότι την επίθεση στον δημόσιο τομέα την 
κάνει η κατεξοχήν πολιτική οικογένεια “δημοσίων υπαλλήλων-λειτουργών” που επί δύο γενεές ζει 
και αμείβεται από τον δημόσιο κορβανά (βουλευτικές αποζημιώσεις, βουλευτικές συντάξεις κλπ).  

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. καταγγέλλουμε σε όλους τους 
τόνους τον τομέα παιδείας της Νέας Δημοκρατίας που σύσσωμος καταφέρεται συκοφαντικά 
απέναντι στους δημόσιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Το 
Δημόσιο Σχολείο δεν έχει ούτε φαντάσματα ούτε ξωτικά παρά μόνο εκπαιδευτικά κενά με ανάγκη 
άμεσων μόνιμων διορισμών, έπειτα από πολλά χρόνια αδιοριστίας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση 
να προχωρήσει άμεσα στους μόνιμους διορισμούς που απαιτούνται σε όλα τα πραγματικά κενά 
χωρίς τεχνάσματα και αλχημείες. 

 
 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 
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