
ΟΤΑΝ Η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

Η επί του προσωπικού χυδαία και απαξιωτική επίθεση του κυρίου Βασιλακόπουλου, σε 

πρόσφατο άρθρο του στο Παρασκήνιο, ενάντια στον πρόεδρο της ΟΛΜΕ δεν ξεπερνά 

απλώς τα όρια, αλλά δείχνει δυστυχώς και το ήθος που επιδεικνύει ορισμένη μερίδα 

δημοσιογράφων. 

Δεν θα σταθούμε στα σχόλια που αναφέρονται στις ενδυματολογικές επιλογές και, αν είναι 

δυνατόν, στον τόπο καταγωγής του κ. Κοτσιφάκη. Μια τέτοια προσέγγιση, εκτός από 

χυδαία είναι και ανάξια λόγου. Θα προτιμήσουμε να επικεντρωθούμε στα υπόλοιπα 

στοιχεία της επίθεσής του. Μιας επίθεσης που δεν προσβάλλει ούτε την ΟΛΜΕ, ούτε τον 

πρόεδρό της, αλλά το σύνολο των εκπαιδευτικών, των γονιών που αγωνιούν και των 

μαθητών που θα γευτούν πρώτοι τα αποτελέσματα της βάρβαρης πολιτικής που 

επιβάλλεται από την τρόικα και υλοποιείται υπάκουα από το Υπουργείο Παιδείας. 

Σημείο πρώτο η ομηρία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους.  

Πράγματι, ήδη περί τις 20.000 μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης βρίσκονται σε μια 

πρωτοφανή κατάσταση ομηρείας, καθώς η ειδικότητα την οποία επέλεξαν εξαφανίστηκε 

μέσα σε μια νύχτα από το δημόσιο σχολείο. Οι μισοί από αυτούς αναρωτιούνται με ποιον 

τρόπο θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και οι άλλοι μισοί απλά θα 

αναγκαστούν ή να αλλάξουν ειδικότητα ή να εγκαταλείψουν το σχολείο. Αλλά και το 

υπόλοιπο σώμα των μαθητών βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση. Σε λίγες μέρες θα μπουν 

στις τάξεις των Λυκείων για να παρακολουθήσουν ένα ωρολόγιο πρόγραμμα που ακόμα 

δεν έχει αποφασιστεί, με εκπαιδευτικούς που ακόμα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα διδάξουν 

και με ποιο τρόπο, χωρίς τα ανάλογα βιβλία που θα έπρεπε να συνοδεύουν μια τέτοια 

αλλαγή και έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν απίστευτο εξεταστικό μαραθώνιο, με τα μισά 

θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων να είναι πανελλαδικού τύπου και 

τον βαθμό τους να μετρά για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Σημείο δεύτερο οι «καθησυχαστικές» δεσμεύσεις του Υφυπουργού Παιδείας κυρίου 

Γκιουλέκα, ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόλυση εκπαιδευτικού» κι ότι «δεν 

περισσεύει κανείς».  

Εκτός από το σχόλιο που θα μπορούσε να κάνει κανένας για την αξιοπιστία των δηλώσεων 

και των δήθεν δεσμεύσεων από την μεριά του Υπουργείου Παιδείας (αρκεί να ανατρέξει 

κανείς στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαθεοδώρου ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί το 

διδακτικό ωράριο δυο μόλις μέρες πριν κατατεθεί στη βουλή το νομοσχέδιο με τη σχετική 

διάταξη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι κάτοχοι διδακτορικών της ΤΕΕ που 

θα εξαιρούνταν από τη διαθεσιμότητα), έχουμε και τις τοποθετήσεις  τόσο του κυρίου 

Στουρνάρα, όσο και του κυρίου Μητσοτάκη μόλις προχτές, που δήλωσαν ρητά ότι δεν 

μπορούν να δεσμευτούν ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Από τον Μάιο κιόλας με την 

επικείμενη απεργία των εκπαιδευτικών και την προληπτική(!) επιστράτευσή τους, η ΟΛΜΕ 

καλούσε επανειλημμένα τον Υπουργό Παιδείας να δεσμευτεί με ενυπόγραφη δήλωση ότι 

δεν πρόκειται να γίνουν απολύσεις μονίμων. Φωνή βοώντος. Το Υπουργείο περιορίστηκε 

στο να στέλνει διάφορα ανυπόγραφα non papers εν είδει οδηγιών προς τα ΜΜΕ και στο 



μεταξύ δρομολογούσε την πέρα από κάθε φαντασία οριζόντια κατακρεούργηση της 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Σημείο τρίτο, η «ευαισθησία» του συντάκτη του άρθρου για τους εκπαιδευτικούς οι 

οποίοι «ενώ δεινοπαθούν οικονομικά, θα χρειαστεί να στερηθούν αρκετά ημερομίσθια».  

Αγνοεί ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι τουλάχιστον 10.000 εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πέρασαν και περνούν μαύρες ώρες τους δύο τελευταίους 

μήνες; 2.000 από αυτούς βρίσκονται ήδη σε διαθεσιμότητα με ορατό μπροστά τους το 

φάσμα της απόλυσης, καθώς κανένας αρμόδιος δεν ξεκαθαρίζει με «σφραγίδα και βούλα» 

ούτε πόσοι από αυτούς θα μεταταγούν κάπου, ούτε πού θα μεταταγούν, ούτε βέβαια με 

ποιο εργασιακό καθεστώς θα συμβεί κάτι τέτοιο, για όσους συμβεί. Άλλες 7.000 έχασαν τον 

ύπνο τους προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν τις υπουργικές αποφάσεις που 

καθόριζαν τον αριθμό των «πλεοναζόντων» και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα 

μετατάσσονταν στην πρωτοβάθμια  και προσπαθούν ακόμα να ερμηνεύσουν τον 

καινοφανή όρο «πλεονάζων». Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς θα κλείσουν άμεσα 

102 ΕΠΑΣ, κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί στα ΕΠΑΛ και στους εναπομείναντες σε 

αυτά εκπαιδευτικούς και μαθητές, αν πρόκειται να ακολουθήσουν κι άλλες συγχωνεύσεις 

σχολείων, πόσοι εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν υποχρεωτικά και με ποιο τρόπο, ποια 

ακριβώς θα είναι η τύχη αυτών που μετατάχθηκαν στην πρωτοβάθμια, πώς θα καλυφθούν 

τα κενά που θα προκύψουν με μαθηματική βεβαιότητα στη Δευτεροβάθμια, πότε και αν θα 

πάρουν απόσπαση οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που με κοινωνικά κριτήρια έπαιρναν μέχρι 

τώρα απόσπαση σε σχολεία στον τόπο διαμονής των οικογενειών τους, πώς θα υλοποιηθεί 

η δεύτερη φάση των εθελοντικο-υποχρεωτικών μετατάξεων, καθώς έχουν μείνει περί τις 

1000 κενές θέσεις, τι ακριβώς θα συμβεί στους 1.300 περίπου εκπαιδευτικούς που θα 

κριθούν «πλεονάζοντες», καθώς ο αριθμός των «πλεοναζόντων» ήταν εξ αρχής 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που διατίθεντο, ποιοι τέλος πάντων θα είναι 

αυτοί και με ποια κριτήρια θα χαρακτηριστούν ότι πλεονάζουν, σε τι είδος σχολείου θα 

κληθούν να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί που θα διατεθούν σε περισσότερα από ένα σχολεία 

για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους, ποιο θα είναι τελικά το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

θα ισχύσει φέτος στα Λύκεια, ποια θα είναι η διδακτέα ύλη που θα διδάξουν και με τι 

βιβλία θα εργαστούν. 

Αν λοιπόν θέλει ο συντάκτης του άρθρου να εκφράσει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία 

του προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και να βοηθήσει και την 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακτήσει μέρος της απολεσθείσας αξιοπιστίας της 

στα μάτια της κοινωνίας, ας αναδείξει αυτά τα οποία υπονομεύουν και καταστρέφουν το 

δημόσιο σχολείο κι ας αφήσει τις χυδαίες και προσωπικές επιθέσεις ενάντια στον πρόεδρο 

της ΟΛΜΕ.  

Όσο για τους επικίνδυνους υπαινιγμούς ότι παρά τις προθέσεις του υπουργείου, η 

κυβέρνηση θα «αναγκαστεί» να καταφύγει στην επιστράτευση στην περίπτωση που «η 

σύγκρουση θα φτάσει στα άκρα», θα τους αφήσουμε ασχολίαστους. Ζούμε σε δημοκρατική 

χώρα με νόμους και σύνταγμα και δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι μια κυβέρνηση νιώθει 

τόσο ευάλωτη κι αδύναμη ώστε να καταφεύγει σε τέτοιου είδους μέσα ενάντια σε όποιον 



εκφράζει την αντίθεσή του στη πολιτική της. Μια τέτοια ενέργεια μόνο εκείνη θα εκθέσει, 

κι αυτή τη φορά, φοβόμαστε ανεπανόρθωτα. 

 


