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Κχξηε Γηεπζπληά, 

 Πξφζθαηα, ζηελ ειεθηξνληθή θαη έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ζαο «Αγγειηνθφξνο 

ηεο Κπξηαθήο» θαη ζην άξζξν κε ηίηιν «νη εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ θαη ε…. πίζσ πφξηα» (θχιιν 

25/01/09 -ζει.25), ν ζπληάθηεο ηνπ, θ. ηξαηεγάθεο Δπζηξάηηνο, θαηαθέξεηαη θαηά ηνπ 

ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παξάιιεια πξνζβάιεη ηνπο πνιχηεθλνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα θάλεη ιφγν γηα : 

1.  Σν ζχζηεκα δηνξηζκψλ, 

α. «Σν ζχζηεκα δηνξηζκνχ κε ηελ επεηεξίδα είρε απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθφ, δηφηη 

δεκηνπξγνχζε απνθιεηζκνχο… θαζψο ππήξραλ πνιινί θαζεγεηέο πνπ απνθιείνληαλ απφ 

ην δηνξηζκφ, απιά γηαηί είραλ γελλεζεί αξγά θαη δε ζα έθηαλε πνηέ ε ζεηξά ηνπο.» 

β. «.. ε θ. Γηαλλάθνπ είρε άιιε γλψκε. Σν ζχζηεκα δηνξηζκψλ πνπ θαζηέξσζε είλαη 

πνιχπινθν, αθήλεη παξάζπξα γηα ην δηνξηζκό εκεηέξωλ…» 

γ. «Σν ζεκεξηλφ αιαινχκ.. 
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- Σν 60% απφ ΑΔΠ 

- Σν 40% απφ εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ 

- ..φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη κέρξη 30-6-2008 πξαγκαηηθή ππεξεζία 30 κελψλ. 

- ..φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη πξαγκαηηθή ππεξεζία 24 κελψλ θαη έρνπλ πηάζεη ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ ηε βάζε. 

- Τπάξρεη θαη ηξίηε θαηεγνξία, πέξα από ηα πνζνζηά: είλαη νη πνιύηεθλνη. Απηνί, 

επεηδή έρνπλ πνιιά παηδηά, ρωξίο θαλέλα θξηηήξην δηνξίδνληαη ωο εθπαηδεπηηθνί 

όπνπ ζέινπλ.» 

2. Σελ Πξφζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε (ΠΓ), 

α. «..ηα απνγεπκαηηλά καζήκαηα ησλ ιπθείσλ ζηα νπνία νη πξνζιήςεηο γίλνληαη ρσξίο 

θαλέλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην.» 

β. «Αλ έρεηο «κπάξκπα ζηελ Κνξψλε», πνπ έιεγαλ πξηλ απφ 50 ρξφληα, μεθηλάο απφ ηελ 

ΠΓ, απνθηάο ζηγά ζηγά πξνυπεξεζία, εγγξάθεζαη ζηνλ πίλαθα ησλ αλαπιεξσηψλ θαη 

θάπνηα ζηηγκή ζε θαινχλ αλαπιεξσηή, …. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί θάπνηνο λα 

παξαθάκςεη θάζε αληηθεηκεληθφ θξηηήξην θαη λα πξνζιεθζεί κφλν θαη κφλν γηαηί είρε 

ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο λα ηνλ ζηεξίμνπλ.» 

3. Σνλ ΑΔΠ, 

α. «..ίγνπξα ην ΑΔΠ δελ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηνξηζκνχ, γηαηί είλαη δχζθνιν λα 

θαηαηάμεηο κε αθξίβεηα εθπαηδεπηηθνχο κέζα απφ ηξία γξαπηά.» 

β.«…Δίλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα ηνπ ιάζνπο ή ηεο ηχρεο.» 

γ. «Ο κεγάινο ηδίξνο ηεο απειπηζίαο», «.. Ο ηδίξνο πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην 

δηαγσληζκφ είλαη πνιχ κεγάινο. Απνδεηθλχεηαη, αθφκε κηα θνξά, φηη ηα θξνληηζηήξηα ηα 

δεκηνπξγνχλ θαη ηα ζπληεξνχλ νη δηαγσληζκνί ζπκπιήξσζεο ζέζεσλ, πνπ δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ.» 

4. Σελ ΟΛΜΔ, 

α. «…Η ΟΛΜΔ (ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ θαζεγεηψλ) βξίζθεηαη αθφκε ζηελ 

επνρή ηεο επεηεξίδαο θαη δε βιέπεη ή θάλεη φηη δε βιέπεη ηελ πίζσ πφξηα ησλ 

δηνξηζκψλ.» 

 

ψζηε λα θηάζεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα, 

«Σν ινγηθφ είλαη ινηπφλ λα γίλνληαη φιεο νη πξνζιήςεηο κέζσ ΑΔΠ θαη λα κνξηνδνηείηαη ε 

πξνυπεξεζία, φπσο γίλεηαη θαη ηψξα. Σν απίζηεπην λα δηνξίδνληαη όζνη είλαη θαξπεξνί θαη 

θάλνπλ πνιιά παηδηά θαη λα «ζηξαβώλνπλ» ηα παηδηά ηωλ άιιωλ, αθνύ ην κόλν πξνζόλ 

δηνξηζκνύ ηνπο είλαη όηη είλαη πνιύηεθλνη, πξέπεη λα θαηαξγεζεί. Ο εληαίνο πίλαθαο 

αλαπιεξωηώλ πξέπεη λα θαηαξγεζεί, θαζώο θαη θάζε άιινο ηξόπνο δηνξηζκνύ, αθνχ δέθα 

ρξφληα κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ έρνπλ έλλνηα κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο.» 

 

 

Κχξηε Γηεπζπληά, γηα ηνλ θ. ηξαηεγάθε σο δεκνζηνγξάθν έρνπκε λα επηζεκάλνπκε ηα 

εμήο: 

 

1. Τπεξαζπηδφκαζηε ην δηθαίσκά ηνπ λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα αξλνχκαζηε λα δερηνχκε ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ ηελ 
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πξνζβνιή ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηελ δπζθήκηζε  ηωλ πνιύηεθλωλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ ηζνπέδωζε ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. 

2. Πνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ζηελ ελεκέξσζε ησλ αλαγλσζηψλ ζαο, κε έλα 

θείκελν πνπ είλαη απνζπαζκαηηθφ, ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη αλαιεζέο; 

3. Ση αιήζεηα πξνζθέξεη  ζηελ ελεκέξσζε ε εκπάζεηα ελφο ζπλεξγάηε ζαο, απέλαληη ζε 

φζνπο έρνπλ παηδηά, επηειίδνληαο  ην «ζαχκα» ηεο δσήο κε εθθξάζεηο φπσο «θαξπεξνί» 

θαη κε; 

4. Καηά πνηα έλλνηα, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλεξγάηε ζαο ηα πηπρία ΑΔΙ δελ απνηεινχλ πξνζφλ 

δηνξηζκνχ; Γειαδή ηφζεο δεθαεηίεο ζηελ εθπαίδεπζε δηνξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο 

πξνζφληα θαηά ηνλ θ. ηξαηεγάθε;. 

5. Απφ πνην θάθειν ηνπ ζπληάθηε ζαο πξνθχπηεη φηη κεηά ην 2004 θαη «ην ζχζηεκα 

δηνξηζκψλ πνπ θαζηέξσζε ε θ.  Γηαλλάθνπ» δηνξίδνληαη νη «εκέηεξνη…» ζηα ζρνιεία; 

6. Οη δηαγσληζκνί ζπκπιήξσζεο ζέζεσλ φπσο αλαθέξεη, δίλνπλ ζαθέο πξνβάδηζκα θαη ζε  

πνηνπο ; (ε πξνζκέηξεζε «πξνυπεξεζίαο πνπ έρεη απνθηεζεί κε κε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα», «Ο ηδίξνο πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην δηαγσληζκφ είλαη πνιχ 

κεγάινο....ηα θξνληηζηήξηα ηα δεκηνπξγνχλ θαη ηα ζπληεξνχλ νη δηαγσληζκνί 

ζπκπιήξσζεο ζέζεσλ», «δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ») 

7. Γηα απηνχο πνπ είραλ «γελλεζεί λσξίο» θαη δελ έθηαζε πνηέ ε ζεηξά ηνπο, ν δηαγσληζκφο 

εμαζθάιηδε ίζεο επθαηξίεο; («..απνθιείνληαλ απφ ην δηνξηζκφ, απιά γηαηί είραλ γελλεζεί 

αξγά θαη δε ζα έθηαλε πνηέ ε ζεηξά ηνπο») 

8. Σν γεγνλφο φηη, ν ζπλεξγάηεο ζαο δηνξίζηεθε ζηελ Γεκφζηα εθπαίδεπζε απφ ηνπο 

πίλαθεο  δηνξηζηέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΑΔΠ, ηνπ επηηξέπεη λα είλαη 

ακεξφιεπηνο, ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θαη ζηηο απφςεηο ηνπ, γηα 

130000 (ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ) ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ δηνξίζηεθαλ 

απφ άιινπο πίλαθεο δηνξηζκνχ;  

9. Απφ ηα γξαθφκελα, ηνπ ζπλεξγάηε ζαο, θηάζαηε θαη εζείο ζην ζπκπέξαζκα πνπ 

θηάζακε θαη εκείο δηαβάδνληαο ην άξζξν, φηη κάιινλ πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν 

δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ; Γηαηί άξαγε πξνζπαζεί λα καο πείζεη γηα ην αληίζεην; 

10. ηνλ Αγγειηνθφξν  ζηηο 21/01/2007 ζε άξζξν ηνπ   κε ηίηιν «θξνληηζηήξηα θαη 

ΑΕΠ» ν θ. ηξαηεγάθεο  αλαθέξεη «Τα θξνληηζηήξηα γηα ηνλ ΑΣΕΠ μεθίλεζαλ όρη γηαηί 

ππάξρεη θάπνηα δπζιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα παλεπηζηήκηά καο, θάηη 

πνπ όινη γλσξίδνπκε όηη ηζρύεη, αιιά γηαηί νη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ο αληαγσληζκόο 

γηα κηα ζέζε ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα πξόζζεηε ελίζρπζε ησλ 

ππνςεθίσλ….. Δελ θαηαιαβαίλσ ινηπόλ γηαηί πέθηεη ηόζε ιάζπε πάλσ ζε αλζξώπνπο πνπ  

παξέρνπλ, κε ην αδεκίσην θπζηθά, ηελ βνήζεηά ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο λα πεηύρνπλ ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο. Κη όκσο ηνπο θαηεγνξνύλ σο παξαπαηδεία όηη καζαίλνπλ ηερληθέο 

εμεηάζεσλ θαη πνιιά άιια ηέηνηα. 

Αο βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο. Τα θξνληηζηήξηα είλαη λόκηκεο επηρεηξήζεηο πνπ 

ειέγρνληαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην ΙΚΑ. 

Πξνζθέξνπλ θάηη πνπ έρεη δήηεζε από ηνπο ππνςεθίνπο. Από ηε κία καο έρνπλ ζενπνηήζεη 

ηελ θνηλσλία ηεο αγνξάο θαη από ηελ άιιε δαηκνλνπνηνύλ θάπνηνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο. Δελ επζηαζεί ινηπόλ θακία θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπο. 

Φπζηθά, όπσο ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, ππάξρνπλ νη ζσζηνί επαγγεικαηίεο θαη νη 

απαηεώλεο, αιιά πείηε κνπ πνύ δελ γίλεηαη απηό. Όιν απηό ην κέλνο ελαληίνλ ηνπο ινηπόλ 

δελ έρεη θακία πξαγκαηηθή αηηία, θη όκσο θάλεη αλζξώπνπο λα ληξέπνληαη λα πνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο. Τα γξάθσ απηά γηαηί ήκνπλα γηα 15 ρξόληα θξνληηζηήο, ηώξα πηα δελ 
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είκαη, θαη πξαγκαηηθά έλησζα όια ηα ΜΜΕ λα κε βξίδνπλ θαζεκεξηλά, ρσξίο λα θηαίσ ζε 

ηίπνηα..».  

11. Δύο σπόνια νυπίηεπα, ζηον Αγγελιοθόπο ζηιρ 28/01/2007, ζε άπθπο με ηον ίδιο ηίηλο 

«νη εμεηάζεηο ηνπ ΑΕΠ θαη ε…. πίζω πόξηα»  ν θ. ηξαηεγάθεο αλαθέξεη ωο 

ζπκπέξαζκα  πωο, «Πξέπεη λα θαηαξγεζεί θάζε δηαδηθαζία πνπ αθήλεη έζησ θαη 

ππόλνηεο δηαβιεηόηεηαο. Ο πην αδηάβιεηνο ηξόπνο απηή ηε ζηηγκή θαη κέρξη λα πξνηαζεί 

έλαο θαηλνύξηνο είλαη ν δηαγσληζκόο ηνπ ΑΣΕΠ. Σίγνπξα κία εμέηαζε δηαξθείαο 8 σξώλ 

δε κπνξεί λα θαηαηάμεη κε απόιπηε αθξίβεηα ηνπο ππνςήθηνπο, ηδίσο όηαλ ππάξρνπλ 

πνιινί ππνςήθηνη γηα ιίγεο ζέζεηο. Απηό ζεκαίλεη όηη όζνη δελ πεξλνύλ δελ είλαη θαη’ 

αλάγθελ θαθνί δάζθαινη ή θαζεγεηέο θη όζνη πεξλνύλ δελ είλαη πάληα νη θαιύηεξνη, όκσο 

ζε γεληθέο γξακκέο είλαη έλαο αδηάβιεηνο ηξόπνο θαηάηαμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όκνηνο κε 

ηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο πνπ πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθαλ.» (ζημ. αλήθεια δεν ςπήπσαν 

ηόηε πολύηεκνοι εκπαιδεςηικοί, θέηορ ηοςρ ανακάλςτε;) 

12. Έξι μήνερ απγόηεπα, ζηο Αγγελιοθόπο ζηιρ 15/07/2007, ζε άξζξν «Η πίζω πόξηα ηωλ 

παλειιελίωλ» ν θ. ηξαηεγάθεο αθπξώλεη ην πξνεγνύκελν ζπκπέξαζκα 

αλαθέξνληαο πωο, «Δπζηπρώο έθηαζε ν θόκπνο ζην ρηέλη θαη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο. 

Αθπξώλνληαη από ηα πξάγκαηα….» 

13. Σα δημοζιεύμαηα με ηίηλοσς, «Γιαγωνιζμός... λαθών από ηο ΑΔΠ», «Άιια ιέλε ηα 

ζρνιηθά βηβιία, άιια νη απαληήζεηο πνπ αλαθνίλσζαλ», «Αιαινχκ! Καζψο έρεη 

μεζπάζεη ζχειια δηακαξηπξηψλ απφ ηνπο 60 ρηιηάδεο ππνςεθίνπο ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ..»,  ζηνλ εκεξήζην ηχπν, έλα κήλα κεηά απφ ην δηαγσληζκφ, δελ 

«αγγίδνπλ» ηνλ θ. ηξαηεγάθε ψζηε λα ελεκεξψζεη ηνπο αλαγλψζηεο ζαο; 

 

Κχξηε Γηεπζπληά, γηα ηνλ θχξην ηξαηεγάθε σο εθπαηδεπηηθφ έρνπκε λα επηζεκάλνπκε 

ηα εμήο: 

1. Ο φξνο παηδεία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παηδαγσγηθή κε δχν κνξθέο: α) Ωο "ππεξθείκελε", 

θαη δειψλεη θάζε παηδεπηηθή ελέξγεηα, β) Ωο "ππνθείκελε", θαη δειψλεη ην απνηέιεζκα 

ηεο νξζήο αγσγήο θαη ηεο αιεζηλήο κφξθσζεο. ηηο δχν απηέο κνξθέο γίλεηαη θαλεξφ φηη 

παηδεία ρσξίο αγσγή θαη κφξθσζε δελ κπνξεί λα λνεζεί, φπσο θαη αγσγή θαη κφξθσζε 

έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο παηδείαο είλαη αθαηαλφεηε. 

2. Ο φξνο παηδεία θαλεξψλεη ηελ εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα, δει, ηελ ςπρηθή, ηελ  

εζηθή θαη ηελ αλζξσπηζηηθή κφξθσζε, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο, ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο, ηελ δηακφξθσζε ζπλείδεζεο κε βάζε ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο, 

φπσο είλαη ε δηθαηνζχλε, ε αιιειεγγχε, ν ζεβαζκόο ζηελ αλζξώπηλε ύπαξμε θαη ζηελ 

αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα. 
3. Γλσξίδεη ν θ. ηξαηεγάθεο φηη εθηφο απφ δεκνζηνγξάθνο είλαη θαη ιεηηνπξγφο κέζεο 

Δθπαίδεπζεο; 

4. Γλσξίδεη  φηη «Σν ππαιιειηθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ  

επηβάιινπλ ζηνλ ππάιιειν νη θείκελεο δηαηάμεηο, νη εληνιέο θαη νδεγίεο φζν θαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηεξεί ν ππάιιεινο θαη εθηφο ηεο ππεξεζίαο ψζηε λα κε 

ζίγεηαη ην θχξνο απηήο.»; 

5. Γλσξίδεη γηα ηελ «παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο»  ή γηα ηελ «άζθεζε θξηηηθήο 

ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη δεκνζίσο, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, κε 

ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο 

εθθξάζεηο»; 

6. Αλ θαηά ηνλ ζπλεξγάηε ζαο, γηα ηνπο πνιχηεθλνπο πηπρηνχρνπο ΑΔΙ ην κφλν πξνζφλ 

δηνξηζκνχ ηνπο είλαη ηα πνιιά παηδηά, γηα ηνλ ίδην άξαγε πνηφ είλαη; 
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7. Καηά πνην ηξφπν δηεθδηθεί εθ κέξνπο ησλ δηνξηζηέσλ απφ ΑΔΠ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα  

ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ πξνζφλησλ γηα λα δηδάμνπλ φηαλ νπζηαζηηθά έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

ίδηνπ πξνζφληνο δηνξηζκνχ, δειαδή ηνπ πηπρίνπ ηνπο, φινη νη εθπαηδεπηηθνί , ηφζν φζνη 

δηνξίζηεθαλ κε επεηεξίδα, εληαίν πίλαθα αλαπιεξσηψλ, 16κελν, 30κελν ηνπ 2004, 

ΙΓΑΥ, 24κελν, 30κελν ηνπ 2008, πνιχηεθλνη, Δ.Δ.Π. θαη Δ.Β.Π. ζε .Μ.Δ.Α. θαη 

Κ.Γ.Α.Τ. (ζχλνιν 130.000 εθπαηδεπηηθνί, δειαδή ην 80%) φζν θαη φζνη δηνξίζηεθαλ 

κέζσ ΑΔΠ, αθνχ φπσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη  «ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ…Δίλαη 

απμεκέλε ε πηζαλφηεηα ηνπ ιάζνπο ή ηεο ηχρεο.» 

8. Γλψξηδε ν θ. πξντζηάκελνο  ηεο Γ/ΒΑΘΜΙΑ Αλ. Αηηηθήο ηηο απφςεηο ηνπ, πεξί  

«θαξπεξψλ», «δηνξηζκψλ ρσξίο πξνζφληα», «κπάξκπα ζηε Κνξψλε», «δηνξηζκνχο 

εκεηέξσλ», «ην ζεκεξηλφ αιαινχκ» φηαλ ηνλ ηνπνζέηεζε ζε ΓΡΑΔΠ Αλ. Αηηηθήο ζηηο 

πξφζθαηεο θξίζεηο; 

9. Αιήζεηα ηη πηζηεχεη, γηα απηνχο πνπ θαηεγνξεί πσο «ην κόλν πξνζόλ δηνξηζκνύ ηνπο 

είλαη όηη είλαη πνιύηεθλνη», έρνπλ πεξηζζφηεξα ή ιηγφηεξα αληηθεηκεληθά επηζηεκνληθά 

πξνζφληα απφ φζα ν ίδηνο δειψλεη; 

10. Σνπο πνιχηεθλνπο πνπ ήηαλ ζηνπο δηνξηζηένπο ηνπ ΑΔΠ αιιά πξνηίκεζαλ λα 

δηνξηζηνχλ απφ ηνλ πίλαθα ησλ πνιπηέθλσλ ζε πνηα θαηεγνξία ηνπο θαηαηάζζεη, ζηνπο 

έρνληεο πξνζφληα ή ζηνπο κε έρνληεο; 

 

Κχξηε Γηεπζπληά, ηειεπηαία έρνπκε ηελ εκθάληζε κηαο ξαηζηζηηθήο λννηξνπίαο «άξηαο 

θπιήο» εθπαηδεπηηθψλ, πνπ δηαηπκπαλίδνπλ αξηζηεξά-δεμηά, φηη θαηέρνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα 

ζηε γλψζε θαη αλαθεξχζζνπλ εαπηνχο, δίθελ άιισλ επνρψλ, ζσηήξεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη άιινη είλαη αλίθαλνη. Αλαπαξάγνπλ ηηο ζεσξίεο ηνπο κε δηάθνξα 

κέζα θαη κνξθέο ζε έλα παξαιήξεκα έπαξζεο θαη εγσηζκνχ.  

Η Παλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ Πνιπηέθλσλ θαηαδηθάδεη ηηο αηπρείο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ ζπλαδέιθνπ καο θ. ηξαηεγάθε, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη είλαη άδηθνο ν δηνξηζκφο καο θαη καο 

θαηεγνξεί φηη «ζηξαβψλνπκε» ηνπο καζεηέο καο, γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζηηο εθθξάζεηο πεξί 

θαξπεξφηεηαο νη νπνίεο αζθαιψο θαη δελ αξκφδνπλ ζε παηδαγσγφ. Όζνλ αθνξά ην Νφκν 

3255/2004 κε ηνλ νπνίν δηνξίδνληαη νη πνιχηεθλνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπκε φηη θαλείο δελ έρεη 

ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηεί έκκεζα ή άκεζα επίζεκνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο φηαλ κάιηζηα έρεη 

δψζεη φξθν φηη ζα ηνπο ηεξεί. Αθφκα είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη θαλείο φηη ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο ην Κνηλσληθφ θξάηνο ζπλππάξρεη κε ην θξάηνο Γηθαίνπ θαη κάιηζηα βνεζά ηφζν ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ φζν θαη ζηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ηνπ θξάηνπο απέλαληη 

ζηνλ πνιίηε. Ο Νφκνο 3255/2004 ινηπφλ πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε απέλαληη ζηνπο 

πνιχηεθλνπο. Τπάξρεη έζησ έλαο πνπ κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη;  Γηα λα κελ αλαθέξνπκε ηα 

φζα επηηάζζεη ην χληαγκα θαη έλα πινχζην λνκηθφ πιαίζην.      

Κχξηε δηεπζπληά, δελ ζα γξάθακε φια απηά αλ δελ είρακε δηαβάζεη ην θείκελν πνπ 

δεκνζηεχζαηε ζηελ εθεκεξίδα ζαο κε ηίηιν «Οη πνιχηεθλνη κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ» 

(ΑΓΓΔΛΙΟΦΟΡΟ / ειίδα: 33 Ηκ/λία: 04-02-2009) κηα αλαπαξαγσγή ηνπ άξζξνπ ησλ The 

Sunday Times κε ηίηιν  “Two children should be limit, says green guru”.  Καηά ηελ 

γλψκε καο, απηφ είλαη έλα αθφκε «δπλαηό» επηρείξεκα πνπ δηθαηψλεη  ηηο απφςεηο ηνπ θ. 

ηξαηεγάθε θαη θάπνησλ άιισλ φζνλ αθνξά ηνπο πνιχηεθλνπο. Δκπάζεηα ή πξψηκνο 

«νηθνινγηθφο ξαηζηζκφο»;  

Κχξηε δηεπζπληά, νη εθπνκπέο ηνπ CO2 πνπ είλαη νη πην επηθίλδπλεο ζηνλ θφζκν ζήκεξα, 

πξνέξρνληαη απφ ηα ζηφκαηα εθείλσλ πνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή επηζηεκνληθή έλδεημε 

θαλέλαλ έιεγρν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηε βαζηθή αλζξψπηλε θχζε ή ηελ θνηλή ινγηθή 
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αλαπαξάγνπλ ηελ πην πξφζθαηε αηπρή ελζάξθσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ  Malthus. χκπησζε ή 

θαθφγνπζηε θάξζα; Ο δεκνγξαθηθφο ρεηκψλαο πνπ έξρεηαη ζηε ρψξα καο ζα έρεη πνιχ πην 

βαξηέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ 

παηδεία, ην αζθαιηζηηθφ, ηελ πγεία, ηελ νηθνλνκία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ άκπλα ηεο ρψξαο είλαη 

αδηάςεπζηνο κάξηπξαο…  

 

 

 

      

Γηαηεινχκε κε εθηίκεζε 

      Γηα ηελ ΠΔλΔΠ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
         ΑΓΓΔΛΟ ΠΡΟΒΑΣΑ           ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ 


