
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της ΛΑ.ΣΥ. Ι.Ν. στη συνεδρίαση του Π.Σ. 6/10/18
για τα προβλήματα Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας

εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά
Οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες πανελλαδικά και στην ΠΙΝ, βιώνουν μια πολιτική

που τσακίζει τις ανάγκες τους, που συνθλίβει το δικαίωμα για την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών
μας στο όνομα της αντοχής της οικονομίας των επιχειρηματικών κερδών:

Παρά την αποκαλούμενη έξοδο από τα μνημόνια η “επόμενη μέρα” είναι εδώ όπως και οι
πάνω από 700 μνημονιακοί νόμοι που ψήφισαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, ενώ είναι σε ισχύ το
διαρκές  Μνημόνιο  για  την  Παιδεία.  Αυτό  επιβάλλει  και  στο  νομό  Κεφαλονιάς  και  Ιθάκης  την
υποχρηματοδότηση  των  σχολειών,  τα  σοβαρά  προβλήματα  στις  υποδομές  με  τα  σεισμόπληκτα
κτήρια  και  τα  «κοντέινερ»,  την  κατάργηση των  δυσπρόσιτων  σχολείων,  την  περικοπή  δεκάδων
ολιγομελών τμημάτων, (βάση του νέου νόμου προβλέπεται μέχρι και 27 μαθητές στην τάξη), την
τραγική  κατάσταση  των  αναπληρωτών  καθηγητών  (σίτιση  στέγαση,  μεταφορές  κλπ),  τις
εγκληματικές παραλήψεις στην ασφάλεια των σχολικών χώρων, κ.α. 

Σχολικές υποδομές. 
Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη βρίσκεται σε τέλμα η δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών

σχολικών υποδομών. Μετά τους σεισμούς του 2014 και του 2015 και με την εξαίρεση ενός σχολικού
συγκροτήματος  που ολοκληρώθηκε  στο  Αργοστόλι,  αφού είχε  σχεδιαστεί  πριν  από αυτούς,  μια
σειρά σχολεία που επλήγησαν βρέθηκαν και συνεχίζουν να είναι σε κοντέινερς (η πλειονότητα) ή
«μετακόμισαν» αλλού. Τα σχολεία αυτά είναι το ΕΠΑΛ Ληξουρίου (όπου εκκρεμεί η κατεδάφιση και
η  κατασκευή νέου μηχανουργείου),  το  Γυμνάσιο  Ληξουρίου,  το  Γυμνάσιο Αγίας  Θέκλης,  το  ΓΕΛ
Ληξουρίου,  το  2ο  Δημοτικό  σχολείο  Ληξουρίου,  2o  Γυμνάσιο  Αργοστολίου,  το  3ο  Γυμνάσιο
Αργοστολίου,  το  4ο  Δημοτικό  σχολείο  Αργοστολίου  και  το  Νηπιαγωγείο  Λακήθρας.  Ιδιαίτερο
πρόβλημα  με  τραγική  έλλειψη  σχολικής  στέγης  (ή  εντελώς  υποβαθμισμένης)  εμφανίζεται  στα
νηπιαγωγεία.  Καμία  συζήτηση  δεν  γίνεται  για  τα  αναγκαία  νέα  σχολικά  συγκροτήματα  σε
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση(εδώ και δεκαετίες είχαν αποφασισθεί από την τοπική
διοίκηση πέντε νέα για τη δευτεροβάθμια), ενώ έχει «θαφτεί» κάθε μνεία για νέο κτίριο για το ΓΕΛ
Ληξουρίου  που βρίσκεται  σε  κοντέινερς  με  δραματικές  συνθήκες λειτουργίας.  Η  υποστελέχωση
υπηρεσιών όπως ο πρώην ΟΣΚ (τώρα ΚΤΥΠ ΑΕ) και  ο  προσανατολισμός  στη λογική «κόστους  –
οφέλους»  και  για  τις  σχολικές  υποδομές  οδήγησε,  στο  όνομα  της  «γραφειοκρατίας»,  να
παραπέμπονται συνεχώς στις καλένδες οι μελέτες αποκατάστασης των σεισμόπληκτων σχολείων με
αποτέλεσμα  μέχρι  σήμερα  να  μην  έχει  προχωρήσει  τίποτε.  Στα  δημόσια  κόστη  που  έχουν
προδιαγραφεί για τα σχολεία φαίνεται  πως κυριαρχεί η επιστροφή στην πρότερη κατάσταση με
μικροεπισκευές, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις. Ακόμη και το ποσόν των 5 εκ. ευρώ
από τη δωρεά της Περιφέρειας Αττικής που έχει «πιστωθεί» για το Γυμνάσιο Αγίας Θέκλης, το νέο
μηχανουργείο  του  ΕΠΑΛ  Ληξουρίου  και  το  Μαντζαβινάτειο  Νοσοκομείο,  παραμένει
αχρησιμοποίητο. Παράλληλα, γίνονται κινήσεις και ασκούνται πιέσεις για επιστροφή μαθητών σε
επικίνδυνους  λόγω  παλαιότητας  και  χωροταξικής  τοποθέτησης  χώρους,  όπως  για  το  παλιό



συγκρότημα του 2ου – 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου και για την παλιά (ετοιμόρροπη) πτέρυγα του
ΓΕΛ Ληξουρίου

Κατάργηση τμημάτων
Η κυβέρνηση μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, έβαλε σε

ισχύ νέο τσεκούρι περικοπής 30 και πλέον «ολιγομελών» τμημάτων από τα 118, που στο σύνολο
αιτήθηκαν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού. Μεταξύ αυτών των τμημάτων περιλαμβάνονται
τμήματα Γενικής παιδείας όπως στο 1ο ΓΕΛ Αργοστολίου, στο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, στο ΕΠΑΛ.
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι στην περίπτωση του 1ο ΓΕΛ Αργοστολίου ακόμη και ο κατασκευαστής του
σχολείου προβλέπει χωρητικότητα μαθητών έως και το αναχρονιστικό νούμερο των 24 μαθητών
στην τάξη και όχι 26 που επέβαλε ο περιφερειακός διευθυντής εκπ/σης. Το ΕΠΑΛ Ληξουρίου είναι
μεταστεγασμένο σχολείο σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και με το μηχανουργείο του σε αχρηστία που
περιμένει ακόμη την κατεδάφισή του. Στα κομμένα τμήματα περιλαμβάνονται αρκετά ξενόγλωσσα
και  επιλογής  τα  τρία  (3)  στο  ΓΕΛ  Ιθάκης  και  δύο  στα  Μεσοβούνια  (ακόμη  και  βασικής  ξένης
γλώσσας) που πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκαν από δυσπρόσιτα δίνοντάς τους ένα ακόμη πλήγμα.
Περιλαμβάνονται  επίσης  και  άλλα  μαθήματα  επιλογής  (πληροφορική,  γεωλογία  και  διαχείριση
φυσικών πόρων, ιστορία της τέχνης κ.α.). Είναι ντροπή πως έφθασαν να κόψουν και ένα τμήμα από
το  Ειδικό  σχολείο  στα  Φαρακλάτα  .  Ουσιαστικά  αναγκάζουν  τους  μαθητές  υποχρεωτικά  να
αλλάζουν εκμάθηση γλώσσας από τάξη σε τάξη, τους στοιβάζουν σαν σαρδέλες σε μεγάλα τμήματα
για να μειώσουν τις τάξεις και τους εκπαιδευτικούς, τους απαγορεύει να διδαχθούν το μάθημα της
επιλογής τους.

Δυσπρόσιτα σχολεία
Η κατάργηση εκατοντάδων δυσπρόσιτων σχολείων σε όλη την χώρα αποτελεί μια επιλογή

στρατηγικού χαρακτήρα. Εντάσσεται στο περίγραμμα των αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση που
επιβάλλουν κεφάλαιο και ΕΕ και υλοποιείται από όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
κοκ.),  προεξάρχουσας  της  σημερινής  (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ).  Η  κυβέρνηση  με  τις  πλάτες  της  ΠΙΝ,
αποχαρακτήρισε πρόσφατα δυσπρόσιτα 16 σχολεία στο νομό Κεφαλονιάς –Ιθάκης ανοίγοντας έτσι
το δρόμο είτε στην δυσχερέστερη λειτουργία τους, είτε ακόμη και στο κλείσιμο ή τη συγχώνευσή
τους.  Ως  Περιφερειακή  Αρχή  παρότι  προκληθήκατε  από  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους  άλλους
φορείς να πάρετε θέση τηρήσατε «σιγή ιχθύος» για αρκετό διάστημα και μόνο μετά από εισήγηση
της  Λαϊκής  Συσπείρωσης  συζητήθηκε  δύο  φορές  το  θέμα  όπου  πήρατε  με  μεθοδεύσεις  μια
απόφαση του ΠΣ, «θολή» και γεμάτη «ήξεις – αφίξεις» απόφαση, που «νίπτει χείρας» απέναντι στο
κυβερνητικό έγκλημα. Το Λαϊκό κίνημα στο νομό Κεφαλονιάς οργανώνοντας πολλές κινητοποιήσεις
πρόβαλε  σθεναρή  αντίσταση  απέναντι  σε  αυτή  την  αντιεκπαιδευτική  επιλογή  που  επέβαλλε
ουσιαστικά μια καινούργια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που επαναφέρει  τα σχολεία της
Ιθάκης  στην  κατηγορία  των  δυσπρόσιτων.  Υπενθυμίζουμε  εδώ  ότι  υπάρχει  και  θετική  κοινή
απόφαση  των  υπηρεσιακών  συμβουλίων,  ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ.  Το  παραπάνω  γεγονός  αποτελεί  μια
μεγάλη νίκη για  το  λαϊκό κίνημα του νομού αλλά και  για  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  και  τους
μαθητές. Ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι καταργήθηκαν τα σχολεία των Μεσοβουνίων καθώς και
άλλων περιοχών στο νησί της Κεφαλονιάς ενώ είναι επιπλέον σε εκκρεμότητα και ο χαρακτηρισμός
και  των  σχολείων  της  Πάστρας  ως  δυσπρόσιτα.  Επίσης  στην  Ζάκυνθο  αποχαρακτηρίστηκε  από
δυσπρόσιτο το Γυμνάσιο και οι λυκειακές τάξεις των Βολιμών, που βρίσκονται στην ορεινή περιοχή
της Ζακύνθου και κινδυνεύει να κλείσει. Στην Λευκάδα αποχαρακτηρίστε από δυσπρόσιτα 2 σχολεία
:Γυμνάσιο-Λύκειοο Καρνους,  Γυμνάσιο-λύκειο  Βασιλικης.  Σήμερα  σας  καλούμε  να  στηρίξετε  την



πρόταση να επανέλθει ο χαρακτήρας των δυσπρόσιτων σχολείων σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και
Λευκάδα. που καταργήθηκε και να ενταχτούν σε αυτόν και τα σχολεία της Πάστρας. 

Ασφάλεια
Έχουν επισημανθεί κίνδυνοι και έχουν διατυπωθεί ερωτηματικά ως προς την καταλληλότητα

σχολικών  αιθουσών  και  εγκαταστάσεων  σε  όλα  σχεδόν  τα  σχολειά  του  νομού.  Ενδεικτικά
αναφέρουμε 

 την  άκρως  επικίνδυνη  κατάσταση  που  βιώνουν  εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  που
λειτουργούν στα «κοντέινερ» (ανθυγιεινές αίθουσες, επικίνδυνος προαυλισμός και
αθλητικές  εγκαταστάσεις,  λειτουργία  τάξης  στο  Γυμνάσιο  με  λυκειακές  τάξεις
Μεσοβουνίων πάνω σε μια δεξαμενή κλπ) 

 την  απουσία  οργανωμένου  συστήματος  πυρασφάλειας  σε  όλα  τα  σχολεία  και
ιδιαίτερα για το ΕΠΑΛ Αργοστολίου που είναι εκτεθειμένο μέσα στο Δάσος

 την  μη  διευθέτηση  της  ασφαλούς  μετακίνησης  των  μαθητών  από  και  προς  το
σχολικό συγκρότημα στο «Φαραώ» στο Αργοστόλι που περίπου 300 μαθητές κάθε
μέρα περνούν  δρόμο  ταχείας  κυκλοφορίας  χωρίς  πεζοδρόμια.  Είναι  ζητούμενο  η
συγκοινωνιακή  μελέτη  που  έχετε  πολλές  φορές  δεσμευτεί  να  υλοποιήσετε
προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα. Ανάλογα θέματα έχουν και άλλα σχολεία
όπως η Πάστρα που πέρσι θρηνήσαμε ένα μαθητή που τραυματίστηκε θανάσιμα έξω
από το σχολείο.

 Την  παραμονή  του  επικίνδυνου  μηχανουργείου  που  είναι  «κόκκινο»  και  υπό
κατεδάφιση  μέσα  στον  προαύλιο  χώρο  του  ΕΠΑΛ  που  στεγάζεται  το  Γυμνάσιο
Ληξουρίου  με  κίνδυνο  να  αποτελέσει  αιτία  μαζικής  δολοφονίας  μαθητών  που
προαυλίζονται σε απόσταση αναπνοής από αυτό

  Ακαταλληλότητα  και  μη  πιστοποιημένες  για  την  ασφάλειά  τους  αθλητικές
εγκαταστάσεις στα σχολεία αλλά και γενικότερα (πχ κερκίδες στο γήπεδο Κεραμειών
και στο γήπεδο Αργοστολίου, κ.α.). Δεν έχουν γίνει πουθενά ουσιαστικοί έλεγχοι και
δεν έχουν παρασχεθεί πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

 Την απουσία αντισεισμικού ελέγχου όλων των σχολείων ευθύνη και υπόσχεση που
έχετε πολλές φορές αναλάβει και δεν έχετε υλοποιήσει εκθέτοντας χιλιάδες μαθητές
σε πολλούς κινδύνους 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Η νέα εργασιακή ελαστική σχέση εργασίας που έχει μεθοδεύσει η κυβέρνηση στα πλαίσια

των  αναδιαρθρώσεων  στην  εκπαίδευση  είναι  οι  αναπληρωτές  εκπαιδευτικοί  που  βιώνουν  ένα
καθεστώς ομηρίας τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να ζουν
περιπλανώμενοι από νομό σε νομό και διαφορετικό κάθε χρόνο, με συσσωρευμένη ταλαιπωρία και
αφήνοντας πίσω οικογένειες και παιδιά, με ένα δυσβάσταχτο κόστος διαμονής. 

Τα δικαιώματά τους θυμίζουν άλλες εποχές.
Στο  νομό  Κεφαλονιάς  τα  τελευταία  χρόνια  υπηρετούν  στην  Α/θμια  και  στην  Δ/θμια

εκπαίδευση κάθε χρόνο 200 περίπου αναπληρωτές που καλούνται να στήσουν το νοικοκυριό τους
στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με ένα μεγάλο κόστος σχετικά με τις πενιχρές αποδοχές τους, που
διαμορφώνει κυρίως το ενοίκιο, το μεγαλύτερο κόστος διαβίωσης και οι μετακινήσεις (80 ευρώ με
ΚΤΕΛ – καράβι από και προς Αθήνα).

Η ΠΙΝ έχει υποχρέωση να σκύψει πάνω στα προβλήματά τους. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να
συνεχιστεί εξασφάλιση της φθηνής σίτισής τους, αλλά και σοβαρή έκπτωση (50%) στα εισιτήρια για



όλο το χρόνο και για όλα τα δρομολόγια και τις εταιρείες, χερσαίας, ακτοπλοϊκής και αεροπορικής
μεταφοράς. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα στο χτυπημένο αυτό κομμάτι των εκπαιδευτικών είναι η
εξασφάλιση φθηνής στέγης ιδιαίτερα το φθινόπωρο πριν τελειώσει η τουριστική σαιζόν και  την
άνοιξη που αρχίζει και εκδιώκονται ουσιαστικά από σπίτια που έχουν ενοικιάσει. Στα πλαίσια αυτά
είναι ανάγκη: 

 να εξασφαλιστεί άμεσα η ένταξη όλων των συναδέλφων αναπληρωτών σε Κεφαλονιά
και  Ιθάκη  σε  προγράμματα  του  κράτους  και  της  τοπικής  διοίκησης  που  θα
εξασφαλίζουν δωρεάν στέγαση σε ξενοδοχεία ή σπίτια, δωρεάν σίτιση για όλους,
επίδομα θέρμανσης,

 να  εξασφαλίζεται  η  παραμονή  τους  σε  μισθωμένα  από  την  Περιφέρεια  και  τους
Δήμους ξενοδοχεία έως ότου βρουν να ενοικιάσουν κάποιο κατάλυμα.

 να επισκευασθούν και να αποδοθούν άμεσα στους φοιτητές του ΤΕΙ για την διαμονή
τους τα εγκαταλελειμμένα δωμάτια της Εστίας του οικοτροφείου που βρίσκεται στο
χώρο όπου στεγάζεται σήμερα το ΕΠΑΛ Αργοστολίου στην Λάσση. Το Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων παλιότερα, έχει αποφασίσει να αποδοθεί  συγκεκριμένος
αριθμός δωματίων στην εν λόγω εστία για τους εκπαιδευτικούς.

 Να  ξεκινήσει  άμεσα  η  διαδικασία  απόσπασης  από  το  ΤΑΙΠΕΔ  των  παλαιών
υπαλληλικών κατοικιών στο Αργοστόλι  και  εκεί  να ανεγερθούν κατοικίες για τους
δημόσιους  υπάλληλους  και  τους  αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς  του  Νομού.  Να
επισκευαστούν το γυμνάσιο Αγίας Θέκλης και τα υπάρχοντα καταλύματα μέσα σε
αυτό και  όπου αλλού υπάρχουν τέτοια (Κεραμειές),  για να χρησιμοποιηθούν  από
αυτούς.

  Να επισκευαστεί - ανακατασκευαστεί η μαθητική εστία στην Ιθάκη προκειμένου να
εξυπηρετήσει  την  ανάγκη  διαμονής  μαθητών  που  μετακινούνται  από
απομακρυσμένες περιοχές της Ιθάκης ή άλλες περιοχές της χώρας (λόγω ναυτικού
τομέα).  Εκεί  να διαμορφωθούν και  χώροι που θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή
αναπληρωτών.

Παραμένοντας  στο  θέμα  των  αναπληρωτών  το  Π.Σ.  πρέπει  να  πάρει  θέση  και  για  τις
αναφορές της κ. Βουλευτίνας τον πέρσι τον Σεπτέμβριο αλλά και φέτος, στο θέμα των διορισμών
εκπαιδευτικών λέγοντας ότι ψάχνει ένα τρόπο να μπορεί στα νησιά να ισχύει η εντοπιότητα στο
διορισμό τους.  Ειδικά στην εκπαίδευση η κυβέρνηση τάζοντας (για πολλοστή φορά) ελάχιστους
μόνιμους διορισμούς, ετοιμάζει νέο σύστημα διορισμού αναπληρωτών, με «νέα» κριτήρια (όπως
αυτό της εντοπιότητας σε νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές), όπου θα οδηγήσουν σε
απολύσεις χιλιάδων που αναπληρώνουν τον εαυτό τους για χρόνια στα νησιά μας και αλλού. 

Με βάση τα παραπάνω ως Λαϊκή Συσπείρωση θεωρούμε ότι τα αιτήματά και οι σύγχρονες
ανάγκες στην εκπαίδευση και στο νομό Κεφαλονιάς, βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση από την
ακολουθούμενη  πολιτική  ενώ  η  «επιστροφή  στην  κανονικότητα»  είναι  ένας  μύθος.  Σήμερα  το
σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας είναι ένα Ενιαίο 12χρονο σχολείο
σύγχρονης  γενικής  παιδείας  για  όλους  τους  μαθητές,  με  σύγχρονες,  ασφαλείς  και  επαρκείς
εγκαταστάσεις και υποδομές. Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας συμβιβασμός με τη μιζέρια γι’ αυτό
καλούμε σήμερα το Π.Σ. να πάρει θέση και να υιοθετήσει τα παρακάτω αιτήματα

 Να  ολοκληρωθούν  οι  μελέτες  και  να  ξεκινήσουν  άμεσα  οι  αποκαταστάσεις  των
σεισμόπληκτων σχολείων, με ανταπόκριση στο νέο αντισεισμικό κανονισμό.



 Να δρομολογηθούν νέες σύγχρονες και ασφαλείς δημόσιες σχολικές υποδομές για
την κάλυψη των αναγκών που έχουν επισημανθεί από το παρελθόν (πέντε σχολικά
συγκροτήματα  για  τη  δευτεροβάθμια)  και  όσων  νέων  έχουν  προκύψει  (πχ
νηπιαγωγεία).

 Με  βάση  τον  νέο  κανονισμό  λειτουργίας  των  παιδικών  σταθμών,  να  διαθέσει  η
κυβέρνηση έκτακτο κονδύλι,  προκειμένου να γίνουν νέα σχολικά κτήρια αλλά και
όλες οι αναγκαίες κτιριακές παρεμβάσεις,  να εναρμονίσουν τη λειτουργία τους με
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας.

 Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων για κοινωνικές παροχές, για νέες
κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό..

 Να  γίνουν  οι  απαραίτητοι  ουσιαστικοί  (κι  όχι  μόνο εποπτικοί)  έλεγχοι  σε  όλα  τα
σχολεία από τις ΚΤΥΠ ΑΕ και να εκπονηθούν σχέδια αντιμετώπισης των προβλημάτων
που ενδεχόμενα θα εντοπιστούν.

 Αποκλειστικά  δημόσια  δωρεάν  Παιδεία  για  όλους.  Εδώ  και  τώρα  δίχρονη
υποχρεωτική  Προσχολική  Αγωγή,  με  δημιουργία  των  ανάλογων  υποδομών  και
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

 Όλα τα παιδιά σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τροφεία.
 Μόνιμη και  σταθερή δουλειά για όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους.  Νέες

προσλήψεις  25 χιλιάδων εκπαιδευτικών.  Μονιμοποίηση  όλων των συμβασιούχων,
χωρίς όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις.

 Να γίνει αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία, όπως έχει δεσμευτεί η ΠΙΝ.

Κέρκυρα 3/10/18 Θ. Γουλής
Γ. Κορφιάτης


