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Σα δίνουν όλα... και ςυμφζρουν!! 
Ότι δεν τόλμθςαν άλλοι οφτε να ςκεφτοφν, οι ΤΡΙΖΑΝΕΛ τα υλοποιοφν 

ξεδιάντροπα! 
  

  Θ ψιφιςθ των άρκρων ςχετικά με το ωράριο παραμονισ ςτο Σχολείο των 
Εκπαιδευτικϊν και τισ ςυγχωνεφςεισ Σχολικϊν Μονάδων, για ακόμθ μία φορά με τθ μζκοδο 
του αιφνιδιαςμοφ, αποκαλφπτει ότι θ εκνικολαϊκι ςυμμαχία των δυνάμεων ΣΥΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, 
που αυταρζςκεται να εμφανίηεται, ότι εκφράηει και εφαρμόηει πολιτικζσ ςτον χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ τθσ "δικεν πρϊτθσ φοράσ αριςτεράσ", δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να: 

 επανζρχεται ςε πρακτικζσ εκπαιδευτικοφ διοικθτικοφ αυταρχιςμοφ μζςω τθσ 
νομοκετικισ επιβολισ και τθσ ζλλειψθσ οποιαςδιποτε μορφισ κοινωνικοφ διαλόγου 
με τουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ 

 "αναβακμίηει" τον "κοινωνικό ρόλο" του εκπαιδευτικοφ μετατρζποντάσ τον και ςε 
τραπεηοκόμο που αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ τροφοδοςίασ ςχολικϊν γευμάτων 
ςτουσ μακθτζσ! Θ τακτικι τθσ διανομισ "ςυςςιτίου" ςτουσ φτωχοποιθμζνουσ από 
τισ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ, ςτο μυαλό των αρμοδίων φαντάηει ωσ ςπουδαία 
αριςτερι παρζμβαςθ, θ οποία πρζπει με κάκε τρόπο να είναι εμφανισ! Δεν φτάνει 
να είςαι "ευαίςκθτοσ" πρζπει και να φαίνεςαι... Ζτςι λοιπόν, αντί τα γεφματα να 
δίνονται ςτουσ μακθτζσ για το ςπίτι, κακϊσ οι απαιτοφμενεσ για τθ ςίτιςι τουσ 
εγκαταςτάςεισ των ςχολείων είναι ανφπαρκτεσ, επιλζγουν ςτον "βωμό του 
κεάματοσ" να μετατρζψουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε τραπεηοκόμουσ και να εκκζτουν 
τουσ μακθτζσ ςε υγειονομικισ φφςθσ κινδφνουσ!  

 προκαλεί τθ νοθμοςφνθ χιλιάδων εκπαιδευτικϊν και αυτό γιατί, ενϊ λεκτικά 
αυτοπαρουςιάηονται ότι αντιςτζκονται ςκεναρά και διαπραγματεφονται ςκλθρά με 
τθν Τρόικα και τθν πολιτικι του μνθμονίου, ςτθν πραγματικότθτα είναι οι πλζον 
πιςτοί υπθρζτεσ και ευκυγραμμιςμζνοι πλιρωσ με τισ επιταγζσ των «δανειςτϊν» 
που καταγγζλλουν. Αλικεια τι εξυπθρετεί και για ποιον λόγο ςυμφωνικθκε να 
ενταχκοφν ςε πολυνομοςχζδιο εκατοντάδων ςελίδων εκπαιδευτικά κζματα εντελϊσ 
άςχετα, αςφνδετα και ξεκομμζνα από γενικότερα ηθτιματα οικονομικισ και 
κοινωνικισ πολιτικισ; Θ μόνθ δυνατι ερμθνεία, για τθν κυβερνθτικι, αυτι πρακτικι 
δεν μπορεί να είναι άλλθ από το μακιαβελικό δόγμα "ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα"... 

 αγνοεί παντελϊσ τισ υπάρχουςεσ τεράςτιεσ αδυναμίεσ των χολικϊν Μονάδων, 
κυρίωσ των αςτικϊν κζντρων, που ςυνδζονται με τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ του 
περιβάλλοντοσ χϊρου των εκπαιδευτικϊν (παλαιότθτα ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, 
ανυπαρξία παιδαγωγικισ βιβλιοκικθσ εκπαιδευτικοφ, ελλιπισ ζωσ ανφπαρκτοσ 
θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ). Σε πολφ μεγάλο αρικμό ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ οι 
χϊροι των γραφείων δεν χωροφν το ςφνολο των εκπαιδευτικϊν οφτε για να 
κακίςουν, πολφ περιςςότερο δε, για να εργαςτοφν (διόρκωςθ εργαςιϊν, 
προετοιμαςία για τθν επόμενθ θμζρα κλπ) με ανκρϊπινεσ ςυνκικεσ 



 δεν ςυμπλθρϊνει ι τροποποιεί ουςιαςτικά τισ υπάρχουςεσ διατάξεισ και ρυκμίςεισ 
που ιςχφουν ςιμερα για τισ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν, πζραν του διδακτικοφ 
ωραρίου, αλλά τισ μεταμορφϊνει φραςτικά, αφοφ είναι γνωςτό ότι οι εκπαιδευτικοί 
εδϊ και αρκετά χρόνια, μετά τθ ςυμπλιρωςθ ωραρίου παρζμεναν ςτον ςχολικό 
χϊρο, είτε για τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν και παιδαγωγικϊν 
λειτουργιϊν του Σχολείου που αφοροφςαν π.χ. τθν αξιολόγθςθ του μακθτι, 
ενθμζρωςθ γονζων για τθν επίδοςθ των μακθτϊν, παράδοςθ βακμολογίασ, 
καταχϊριςθ ςτοιχείων, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, εορταςτικζσ 
εκδθλϊςεισ, ςυνεργαςία και ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ 
ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. Στθν πραγματικότθτα με το 30ωρο, "προετοιμάηουν" τθν 
αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου και ςε περίπτωςθ απουςίασ εκπαιδευτικϊν να 
ανατίκεται θ κάλυψθ του κενοφ ςε διακζςιμο εκπαιδευτικό, ανατρζποντασ 
κατοχυρωμζνα εργαςιακά δικαιϊματα. 

 αποτελεί κλαςικό παράδειγμα πολιτικισ υποκριςίασ και μεταμορφιςμοφ, αφοφ 
κάκε αναφορά για αποτίμθςθ και προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου για τισ 
ετερόκλθτεσ δυνάμεισ του εκνικολαϊκοφ λαϊκιςμοφ ΣΥΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ, αποτελοφςε 
ζναυςμα ενεργειϊν για τθν ανατροπι όλων των κεςμικϊν παρεμβάςεων με τισ 
οποίεσ κα υλοποιοφνταν. Σϊρα ςαν να μθ ςυμβαίνει τίποτα... αποφαςίηουν τα 
ακριβϊσ αντίκετα! 

 τζλοσ, θ ρφκμιςθ για τισ ςυγχωνεφςεισ των χολικϊν Μονάδων οι οποίεσ 
προβλζπεται να εντακοφν και να αυξθκοφν ακόμθ περιςςότερο με το ςυγκεκριμζνο 
νομοςχζδιο, φανερϊνει ότι θ αςυνζπεια λόγων και πράξεων δεν είναι τυχαία 
επιλογι, αλλά αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ και φυςιογνωμίασ 
των δυνάμεων που ςυγκροτοφν το μπλοκ τθσ ςθμερινισ κυβερνθτικισ εξουςίασ. 

 Ξεχωριςτό κζμα, πραγματικόσ "λεκζσ" που δεν πρόκειται να ςβιςει όςα χρόνια και 
αν περάςουν, αποτελεί θ ρφκμιςθ για τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ. Ότι δεν τόλμθςαν και 
οι πιο ςυντθρθτικζσ κυβερνιςεισ ακόμα και να ςκεφτοφν, οι πρόκυμοι και υπάκουοι, 
πρϊθν "αςυμβίβαςτοι" ΤΡΙΖΑΝΕΛ, το κάνουν χωρίσ καμία απολφτωσ ντροπι!!! 

 Επιχειρθματολογοφν μάλιςτα ξεδιάντροπα περί τθσ ορκότθτασ τθσ απόφαςθσ τουσ, 
οι ίδιοι που ζχουν ψθφιςτεί από ζνα ποςοςτό πολφ μικρότερο του 50% για να 
κυβερνιςουν! Οι ίδιοι αναγνωρίηουν ςτον εαυτό τουσ τθ δυνατότθτα να κυβερνοφν ενϊ 
για τθν απεργία χρειάηεται το 50% των μελϊν για να αποφαςιςτεί!! 

 Ο Πρωκυπουργόσ τθσ Χϊρασ δεν χρειάηεται για να εκλεγεί, το 50% του ςυνόλου 
των Ελλινων, το χρειάηεται όμωσ θ εξαγγελία μιασ απεργίασ!! Ζτςι αντιλαμβάνονται τα 
πράγματα οι πρϊθν μνθμονιοςκίςτεσ... 

 Το βζβαιο είναι, ότι όταν ολοκλθρϊςουν τον κυβερνθτικό τουσ κφκλο κα ζχουν 
πολλζσ επετείουσ για να "κλαίνε" με μαφρο δάκρυ για αυτά που ζχουν κάνει... Τα δάκρυα 
τθν επζτειο του δθμοψθφίςματοσ κα είναι ςταγόνα ςτον ωκεανό των ςυνολικϊν τουσ 
δακρφων...   
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