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Πρόκλθςθ χωρίσ προθγοφμενο! «Διαφθμιςτικι» εκδιλωςθ-διθμερίδα για τθν ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ από τθν Διεφκυνςθ Δ.Ε. Πειραιά με ομιλθτι από τον χώρο των ιδιωτικών 

Κολλεγίων! Τθν παραίτθςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ηθτά θ ΟΙΕΛΕ 

Από τρίτουσ (!!) πλθροφορθκικαμε για τθν εξαιρετικά προκλθτικι ενζργεια τθσ 

Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Πειραιά να πραγματοποιιςει διαφθμιςτικι (!!) εκδιλωςθ-διθμερίδα τθν 

Παραςκευι και το Σάββατο 17-18/3 για τθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, με κεντρικό, μάλιςτα, 

ομιλθτι Κακθγθτι από το χώρο των ανεξζλεγκτων ιδιωτικών Κολλεγίων που, με τισ 

ευλογίεσ τθσ κυβζρνθςθσ, επιχειροφν να υποκαταςτιςουν το δθμόςιο Πανεπιςτιμιο! Η 

εκδιλωςθ αυτι, υπό τθν αιγίδα όλων ςχεδόν των ιδιωτικών ςχολείων του Πειραιά, γίνεται 

ςε μια περίοδο γιγάντωςθσ τθσ εργοδοτικισ παρανομίασ ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ 

(φυςικά και ςτον Πειραιά…), με το 30% και πλζον των εκπαιδευτικών να ζχουν 

αποχωριςει από τα ιδιωτικά ςχολεία από τον Ιοφλιο του2020 κι ζπειτα, λόγω τθσ 

δραματικισ επιδείνωςθσ των εργαςιακών ςυνκθκών! Επίςθσ, γίνεται λίγο πριν ξεκινιςουν 

οι εγγραφζσ για τθ νζα ςχολικι χρονιά, με αποτζλεςμα να γεννώνται εφλογα απορίεσ, αν 

επιτρζπεται νομικά και θκικά μια δθμόςια εκπαιδευτικι αρχι να διαφθμίηει ιδιωτικοφσ 

φορείσ ςτο χώρο τθσ Παιδείασ εισ βάροσ των δθμόςιων ςχολείων! 

Προκαλεί ζντονο προβλθματιςμό και ανθςυχία ότι ζνασ δθμόςιοσ φορζασ τθσ 

εκπαίδευςθσ, που κα ζπρεπε να αςχολείται αφενόσ με τθν αντιμετώπιςθ των τεράςτιων 

προβλθμάτων που υπάρχουν ςτον χώρο τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και αφετζρου να 

τθρεί αυςτθρά ουδζτερο, εποπτικό ρόλο ςτθν περιοχι τθσ αρμοδιότθτάσ του, 

πραγματοποιεί μια τζτοια εκδιλωςθ. Αναρωτιζται εφλογα κάποιοσ: Πώσ κα ελζγξει αυτοφσ 

τουσ οποίουσ διαφθμίηει; Ποια δθμόςια εκπαίδευςθ υπεραςπίηεται, όταν κεντρικόσ 

ομιλθτισ τθσ εκδιλωςθσ είναι ζνασ άνκρωποσ που προζρχεται από το πιο «ςκοτεινό» και 

ανεξζλεγκτο τμιμα τθσ ιδιωτικισ μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ; Από ζναν χώρο που δεν 

υπάρχει ςοβαρι πιςτοποίθςθ τίτλων ςπουδών και που οι απόφοιτοί του διεκδικοφν κζςεισ 

ςτθν αγορά εργαςίασ (ακόμθ και ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ!) από τα παιδιά κυρίωσ των μθ 

προνομιοφχων που ςπουδάηουν με τον κόπο τουσ και όχι με τα χριματα των γονζων 

τουσ; 

Φυςικά, ςτθν εκδιλωςθ αυτι θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ δεν τόλμθςε να καλζςει 

εκπρόςωπο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Διότι οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ακοφςουν 

μια εικονικι πραγματικότθτα και όχι τθν αλθκινι, κλιβερι εικόνα τθσ ιδιωτικισ 

εκπαίδευςθσ. Τθσ εργαςιακισ εξουκζνωςθσ και τθσ απλιρωτθσ εργαςίασ ςε 

Σαββατοκφριακα, απογεφματα, αργίεσ, διακοπζσ, των ελεφκερων απολφςεων, των 

παράνομων αμοιβών, τθσ μετατροπισ των ιδιωτικών λυκείων ςε φροντιςτιρια, των 

«άριςτα» που μοιράηονται χωρίσ καμιά αξιοκρατία και υπό τισ τεράςτιεσ πιζςεισ των 



γονζων. Αυτι θ κατάςταςθ είναι το αποτζλεςμα τθσ «αγαςτισ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτο 

ιδιωτικό και το δθμόςιο τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ» που διαφθμίηουν οι διοργανωτζσ; 

Ντροπι! 

Φαίνεται όμωσ ότι θ θγεςία του ΥΠΑΙΘ και οι εποπτικοί τθσ φορείσ ζχουν λάβει τισ 

αποφάςεισ τουσ. Τα ιδιωτικά ςχολεία δεν πρζπει να εποπτεφονται, αλλά να 

«προςτατεφονται». Τα ιδιωτικά Κολλζγια είναι για αυτοφσ θ …ανώτατθ εκπαίδευςθ, κακώσ 

θ «αριςτεία» δεν υπολογίηεται με τθν πραγματικι προςπάκεια και τισ γνιςιεσ επιδόςεισ, 

αλλά με το χριμα. Κάποιεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ δεν ελζγχουν πλζον, αλλά παίηουν 

το ρόλο του τροχονόμου τθσ παρανομίασ. 

Γνωρίηουμε όλοι τι ςυμβαίνει τθν τελευταία τετραετία ςτον χώρο τθσ εκπαίδευςθσ. 

Γνωρίηουμε το ρόλο του ΥΠΑΙΘ και τθν «αγαςτι του ςυνεργαςία» με τουσ επιχειρθματίεσ 

του χώρου τθσ Παιδείασ. Απλώσ δεν περιμζναμε ότι κα ζφκαναν ςε αυτό το ςθμείο. Στο 

ςθμείο θ πολιτικι τθσ πλιρουσ εμπορευματοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ να διαφθμίηεται 

από το ίδιο το κράτοσ και με τον πλζον επαίςχυντο τρόπο.  

Θα ηθτιςουμε τθν παρζμβαςθ των ςυλλογικών φορζων τθσ εκπαίδευςθσ και των πολιτικών 

κομμάτων, ώςτε να καταδικαςτεί θ πρωτοφανισ αυτι πρόκλθςθ εισ βάροσ τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ και των εκπαιδευτικών.   

Ζθτοφμε παράλλθλα τθν παραίτθςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Πειραιά, ο οποίοσ κεωροφμε ότι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αςκεί με αντικειμενικότθτα και 

διαφάνεια τα κακικοντά του. 


