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Θέµα: Η αλήθεια για τα κενά… 
 

Από 1η Σεπτεµβρίου το δηµόσιο σχολείο 
στο Ηράκλειο µπαίνει στην εντατική… 

 

Κόβουν 214 θέσεις δασκάλων και 80 θέσεις νηπιαγωγών 
    

Πολύ σπέκουλα γίνεται τις τελευταίες μέρες σχετικά με τα κενά στο νομό 

Ηρακλείου και κανείς δεν τολμά να πει την αλήθεια στις τοπικές κοινωνίες, στους 

εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους ίδιους τους μαθητές μας. 

Με ενέργειες που δεν αρμόζει και δεν τιμά εκπαιδευτικούς και με πράξεις που 

υποβαθμίζουν ουσιαστικά τη δημόσια εκπαίδευση, τα αρεστά στελέχη της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, προχωρούν στην περικοπή  δεκάδων θέσεων 

εκπαιδευτικών, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά τις σχολικές μονάδες, τόσο της πόλης, 

όσο και της υπαίθρου. Και για μόνο ένα λόγο. Για να εκτελέσουν κατά γράμμα τις 

εντολές της Υπουργού Παιδείας και να φανούν περισσότερο αρεστοί… Πρώην 

συνδικαλιστές, άτομα που κρατούσαν τις ντουντούκες μέχρι χθες στις πορείες, 

ξαφνικά μεταλλάχτηκαν και σήμερα τολμούν να κάνουν κάτι, που κανένας 

πραγματικός εκπαιδευτικός δε θα τολμούσε… Να ρίξουν στο Καιάδα 300 θέσεις 

εργασίας συναδέλφων τους… 

Αλλά ας δούμε με πραγματικούς αριθμούς τα κενά, για να σταματήσει επιτέλους 

κάθε προσπάθεια ευτελισμού του θέματος. 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

• Στο Ηράκλειο πέρυσι δούλεψαν 215 αναπληρωτές οι οποίοι και απολύθηκαν 

τον Ιούνιο. 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

2 

• Στις μεταθέσεις του περασμένου Μαρτίου έφυγαν 48 δάσκαλοι και ήρθαν 32. 

Υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο 16. 

•  Στις αποσπάσεις του Ιουλίου έφυγαν 77 δάσκαλοι και ήλθαν 23. Διαφορά 54. 

• Παραιτήσεις υπέβαλαν 91 δάσκαλοι.  

• Αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι δουλέψαμε με πολλά κενά δασκάλων (σχεδόν 

ήταν κλειστά όλα τα ολοήμερα τμήματα της Μεσαράς), κενά που 

αποτιμώνται περίπου 45. 

• Σαν προσθέσουμε τους παραπάνω αριθμούς: 215+16+54+91+45= 421 κενά. 

Διόρισε 56 δασκάλους. Άρα τα σημερνά κενά θα πρέπει να είναι: 421-56=365. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 

• Στο Ηράκλειο πέρυσι δούλεψαν 93 αναπληρώτριες νηπιαγωγοί, οι οποίες 

απολύθηκαν τον Ιούνιο. 

• Στις μεταθέσεις του περασμένου Μαρτίου έφυγαν 37 νηπιαγωγοί και ήρθαν 

5. Υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο 32. 

•  Στις αποσπάσεις του Ιουλίου έφυγαν 31 νηπιαγωγοί και ήλθαν 8. Διαφορά 

23. 

• Παραιτήσεις υπέβαλαν 29 νηπιαγωγοί 

• Αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι δουλέψαμε με πολλά κενά νηπιαγωγών 

(σχεδόν ήταν κλειστά όλα τα ολοήμερα τμήματα της Μεσαράς), κενά που 

αποτιμώνται περίπου 10. 

• Σαν προσθέσουμε τους παραπάνω αριθμούς: 93+32+23+29+10=187 κενά. 

Διόρισε 34 νηπιαγωγούς. Άρα τα σημερνά κενά θα πρέπει να είναι: 187-

34=153. 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνει εξωπραγματικά χαμηλά κενά.  

Δηλαδή 151 δασκάλους και 63 νηπιαγωγούς. Που σημαίνει πρακτικά ότι φέτος 

στο Ηράκλειο θα εργαστούν 214 δάσκαλοι και 90 νηπιαγωγοί λιγότεροι. 

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι    
Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν πολλά: 

* Κλείνουν οριστικά σχεδόν όλα τα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία του Νομού 

(Βασιλική, Φανερωμένη, Άκρια, Αμπελούζος, Λούκια, Πλώρα, Δούλι, Λαράνι, 

Πρεβελιανά, Πρινιάς, Πυργού, Καλού, Καρκαδιώτισα, Κυπαρίσι, Γεράκι, Παρανύμφοι, 

Αχενριάς κ.α.). Φαίνεται να τη γλιτώνουν κάποια ολιγοθέσια, όπως οι Γωνιές Πεδιάδος 

που βρίσκονται μακριά από άλλο σχολείο (κοντύτερο είναι ο Μοχός, αν και 

αμφιβάλλω αν αντέξει μέχρι το τέλος) και το Χαράκι (φοβούνται τις αντιδράσεις των 

γονέων) κ.α. Και όλα αυτά χωρίς καμιά επαφή και ενημέρωση με τις τοπικές κοινωνίες 

και κυρίως με τους γονείς των παιδιών. 

* Υποβιβάζονται οργανικά δεκάδες σχολεία. Σε όλα τα συστεγαζόμενα σχολεία οι 

τάξεις συγχωνεύονται υποχρεωτικά και οι μαθητές θα αναγκαστούν να μεταγραφούν 
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από το ένα σχολείο στο άλλο με γνώμονα τη δημιουργία τμημάτων 25 + μαθητών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα συστεγαζόμενα 24
ο
 και 31

ο
 Δημοτικά Σχολεία που 

χάνονται πάνω από 5 θέσεις δασκάλων, αφού γίνονται συμπτύξεις τμημάτων και 

μεταγραφές μαθητών από το ένα σχολείο στο άλλο, σε αίθουσες παλιές, ανήλιες, 

ακατάλληλες, που οι μαθητές όχι μόνο δε χωρούν αλλά δεν μπορούν να 

αναπνεύσουν… 

* Σχολεία που φτιαχτήκανε ως σχολικά κέντρα και σήμερα φιλοξενούν μαθητές 

από πρώην μονοθέσια σχολεία, μετατρέπονται σε ολιγοθέσια. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το σχολείο της Πόμπιας, που από 6/θέσιο μετατρέπεται σε 3/θέσιο. Το 

σχολείο αυτό φιλοξενεί μαθητές από το Πέρι, την Αληθινή, τα Πηγαϊδάκια, τους 

Καλούς Λιμένες και το Χρυσόστομο… 

* Πολυθέσια σχολεία μετατρέπονται σε ολιγοθέσια (4/θέσιο Πιτσιδίων σε 

3/θέσιο, 6/θέσιο Πόμπιας σε 3/θέσιο, το 4/θέσιο Αγίου Θωμά σε 3/θέσιο κ.α). 

* Μειώνουν την οργανικότητα  σε σχολεία της υπαίθρου (Θραψανό, Βενεράτο, 

Αυγενική, Μεγάλη Βρύση κ.α.), ενώ συγχωνεύουν άλλα (καταργείται το 3
ο
 Δημοτικό 

σχολείο Ηρακλείου και συγχωνεύεται με το 1
ο
 Δημοτικό σχολείο). 

* Κλείνουν τα νηπιαγωγεία σε Μαχαιρά, Αχεντριά, Γεράκι, Φανερωμένη, 

Αυγενικής, Καρκαδιώτισσας, Λαρανίου, Άνω Μουλίων, Πυργού, Τζαγκαράκι, Πεζών, 

Σχοινιά κ.α., ενώ μειώνουν την οργανικότητα σε άλλα. 

* Τις πραγματικές όμως περικοπές, θα τις δούμε όταν ανοίξουν τα σχολεία και θα 

μετρηθούμε, για να δούμε πόσοι εκπαιδευτικοί θα λείπουν. 

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι    
Πολλές φορές σκέφτομαι, γιατί αυτό το τσουνάμι στην εκπαίδευση και ειδικά στο 

Ηράκλειο; Ένα τσουνάμι που θα περάσει στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία με τα 

μελανότερα χρώματα, καθώς θα επιφέρει σε λίγες ημέρες τέτοια αναστάτωση στα 

σχολεία μας, που δεν θα έχει προηγούμενο, ενώ θα χαθούν δεκάδες θέσεις εργασίας 

εκπαιδευτικών. 

Πολλές φορές σκέφτομαι, πως είναι δυνατόν τα πρόσωπα που τα περασμένα 

χρόνια πρωταγωνιστούσαν στη συνδικαλιστική σκηνή, που φώναζαν για τα κενά, που 

προσπαθούσαν να κρατήσουν σε ανεκτά επίπεδα τα τμήματα στο Ηράκλειο, σήμερα 

να πρωταγωνιστούν στη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δυναμικού του νομού.  

Πολλές φορές σκέφτομαι αν ήταν τυχαίο, αυτό το δημοσίευμα πέρυσι το Μάη, 

ημέρα αγώνα απεργιακών κινητοποιήσεων για τον κλάδο των εκπαιδευτικών, με 

τίτλο: «ΔΑΣΚΑΛΟΙ: Δεκάδες αργόμισθοι επί χρόνια…»! Σας θυμίζω μόνο τον πρόλογο: 

«Δεκάδες φαίνεται πως είναι οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας στα 

Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ηρακλείου, όπως προέκυψε από τον πρόσφατο έλεγχο 

του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), 

που θα συνεδριάσει ξανά, πιθανότατα την Παρασκευή, προκειμένου να 

συγκεκριμενοποιήσει τον αριθμό των δασκάλων που… περισσεύουν». Μάλιστα το 
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δημοσίευμα είδε το φως, σε μια εποχή που είχαμε δεκάδες κενά στην ενδοχώρα του 

Νομού, με τα περισσότερα ολοήμερα τμήματα της υπαίθρου να ήταν κλειστά.  Σήμερα 

το ρεπορτάζ το επιβεβαιώθηκε πλήρως, με τις δεκάδες θέσεις δασκάλων και 

νηπιαγωγών που πέταξε στα σκουπίδια το τοπικό ΠΥΣΠΕ. Σύμπτωση που ο 

πρωταγωνιστής του ρεπορτάζ τότε και ο πρωταγωνιστής του σημερινού «τσουνάμι» 

στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου, είναι το ίδιο πρόσωπο; 

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι    
Πολλές φορές σκέφτομαι πόσες ευθύνες έχετε εσείς, οι απλοί αλλά πραγματικοί 

μάχιμοι εκπαιδευτικοί, που με την ψήφο σας μετατρέπετε το συνδικαλισμό σε 

εκτροφείο παραγόντων, παρατρεχάμενων των παραγόντων, αρεστών και εκλεκτών 

της κάθε εξουσίας και ποτέ μα ποτέ ανθρώπων που θα διεκδικήσουν και θα ματώσουν 

για τα δικαιώματά σας.  

Πολλές φορές σκέφτομαι πόσες ευθύνες έχετε εσείς, οι απλοί αλλά πραγματικοί 

μάχιμοι εκπαιδευτικοί, που με την ψήφο σας δώσατε αξία σε ανθρώπους που δεν 

άξιζαν, μόνο και μόνο γιατί όταν πήρατε νόμιμη μετάθεση ή απόσπαση σε πήραν 

τηλέφωνο και στο ανακοίνωσαν, λες και σας έκαναν χάρη, γιατί σας πήραν τηλέφωνο 

στη γιορτή σας, γιατί συμμετείχαν σε ένα κοινωνικό προσωπικό σας γεγονός, (ο νέος 

τρόπος του συνδικαλίζεσθαι…)! 

Πολλές φορές σκέφτομαι, πόσες ευθύνες έχουμε εμείς που κουβαλάμε τον τίτλο 

του συνδικαλιστή και που τον εξαργυρώνουμε στον πρώτο πολιτικό, που θα μας 

πετάξει στο διάβα μας μια καρέκλα εξουσίας. 

Πολλές φορές σκέφτομαι πως είναι δυνατόν οι άνθρωποι να είναι τόσο ψευτικοι, 

που τον ένα χρόνο να σου λένε το κενό – κενό και τον επόμενο χρόνο για να μη 

μετρήσουν το κενό, το καταργούν σχολεία και τμήματα. 

ΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοιΣυνάδελφοι    
Το δημόσιο σχολείο από 1

ης
 Σεπτεμβρίου συνάδελφοι μπαίνει σε περιπέτειες, 

μπαίνει στην εντατική.  

Αυτούς όλους που ευθύνονται για τη σημερνή εικόνα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο Ηράκλειο τους ξέρουμε, τους ξέρετε. Τους είχαμε και είχατε ψηφίσει 

επανειλημμένως, τους είχαμε και είχατε χειροκροτήσει επανειλημμένως και αυτούς 

και τους μέντορές τους. 

Αντισταθείτε συνάδελφοι στην καινούργια λαίλαπα. Ο αγώνας, είναι το μόνο 

αξιοπρεπές μέσο επιβίωσης που μας έχει μείνει. Μ'  αυτό θα συνεχίσουμε να 

πορευόμαστε... 

Καλή σχολική χρονιά, όσο και αν αυτό φαντάζει ότι σας κοροϊδεύω… 
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