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Αλαθνίλσζε
Ζ ςήθηζε ησλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ην σξάξην παξακνλήο ζην ζρνιείν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
ηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, γηα αθόκε κία θνξά κε ηε κέζνδν ηνπ αηθληδηαζκνύ,
απνθαιύπηεη όηη ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, δελ θάλεη ηίπνηε άιιν, παξά λα:









επαλέξρεηαη ζε πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθνύ δηνηθεηηθνύ απηαξρηζκνύ κέζσ ηεο
λνκνζεηηθήο επηβνιήο θαη ηεο έιιεηςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θνηλσληθνύ δηαιόγνπ κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο
"αλαβαζκίδεη" ηνλ "θνηλσληθό ξόιν" ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κεηαηξέπνληάο ηνλ θαη ζε
ηξαπεδνθόκν πνπ αλαιακβάλεη θαη ηελ επζύλε ηξνθνδνζίαο ζρνιηθώλ γεπκάησλ ζηνπο
καζεηέο! Ζ ηαθηηθή ηεο δηαλνκήο "ζπζζηηίνπ" ζηνπο θησρνπνηεκέλνπο από ηηο
θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, ζην κπαιό ησλ αξκνδίσλ, θαληάδεη σο ζπνπδαία παξέκβαζε ε
νπνία πξέπεη κε θάζε ηξόπν λα είλαη εκθαλήο! Έηζη ινηπόλ, αληί ηα γεύκαηα λα
δίλνληαη ζηνπο καζεηέο γηα ην ζπίηη, θαζώο νη απαηηνύκελεο γηα ηε ζίηηζή ηνπο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ είλαη αλύπαξθηεο, επηιέγνπλ ζηνλ "βσκό ηνπ ζεάκαηνο"
λα κεηαηξέςνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε ηξαπεδνθόκνπο θαη λα εθζέηνπλ ηνπο καζεηέο
ζε πγεηνλνκηθήο θύζεο θηλδύλνπο!
πξνθαιεί ηε λνεκνζύλε ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ θαη απηό γηαηί, ελώ ιεθηηθά
απηνπαξνπζηάδνληαη όηη αληηζηέθνληαη ζζελαξά θαη δηαπξαγκαηεύνληαη ζθιεξά κε ηελ
Σξόηθα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη νη πιένλ πηζηνί
ππεξέηεο θαη επζπγξακκηζκέλνη πιήξσο κε ηηο επηηαγέο ησλ «δαλεηζηώλ» πνπ
θαηαγγέιινπλ. Αιήζεηα ηη εμππεξεηεί θαη γηα πνηνλ ιόγν ζπκθσλήζεθε λα εληαρζνύλ
ζε πνιπλνκνζρέδην εθαηνληάδσλ ζειίδσλ εθπαηδεπηηθά ζέκαηα εληειώο άζρεηα,
αζύλδεηα θαη μεθνκκέλα από γεληθόηεξα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
πνιηηηθήο; Ζ κόλε δπλαηή εξκελεία, γηα ηελ θπβεξλεηηθή, απηή πξαθηηθή δελ κπνξεί λα
είλαη άιιε από ην καθηαβειηθό δόγκα "ν ζθνπόο αγηάδεη ηα κέζα"
αγλνεί παληειώο ηηο ππάξρνπζεο ηεξάζηηεο αδπλακίεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ,
θπξίσο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ
πεξηβάιινληνο ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (παιαηόηεηα ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ,
αλππαξμία παηδαγσγηθήο βηβιηνζήθεο εθπαηδεπηηθώλ, ειιηπήο έσο αλύπαξθηνο
ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο). ε πνιύ κεγάιν αξηζκό ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο νη
ρώξνη ησλ γξαθείσλ δελ ρσξνύλ ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ νύηε γηα λα
θαζίζνπλ, πνιύ πεξηζζόηεξν δε, γηα λα εξγαζηνύλ (δηόξζσζε εξγαζηώλ, πξνεηνηκαζία
γηα ηελ επόκελε εκέξα θιπ) κε αλζξώπηλεο ζπλζήθεο
δελ ζπκπιεξώλεη ή ηξνπνπνηεί νπζηαζηηθά ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ
ηζρύνπλ ζήκεξα γηα ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ,
αιιά ηηο κεηακνξθώλεη θξαζηηθά, αθνύ είλαη γλσζηό όηη νη εθπαηδεπηηθνί εδώ θαη
αξθεηά ρξόληα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε σξαξίνπ παξέκελαλ ζηνλ ζρνιηθό ρώξν, είηε γηα
ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζρνιείνπ
πνπ αθνξνύζαλ π.ρ. ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή, ελεκέξσζε γνλέσλ γηα ηελ επίδνζε
ησλ καζεηώλ, παξάδνζε βαζκνινγίαο, θαηαρώξηζε ζηνηρείσλ, πνιηηηζηηθέο θαη
αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο, ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζε
επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ην





30σξν, "πξνεηνηκάδνπλ" ηελ αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ θαη ζε πεξίπησζε
απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ λα αλαηίζεηαη ε θάιπςε ηνπ θελνύ ζε δηαζέζηκν
εθπαηδεπηηθό, αλαηξέπνληαο θαηνρπξσκέλα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.
απνηειεί θιαζηθό παξάδεηγκα πνιηηηθήο ππνθξηζίαο θαη κεηακνξθηζκνύ, αθνύ θάζε
αλαθνξά γηα απνηίκεζε θαη πξνγξακκαηηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ γηα ηηο
εηεξόθιεηεο δπλάκεηο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ, απνηεινύζε έλαπζκα ελεξγεηώλ γηα ηελ
αλαηξνπή όισλ ησλ ζεζκηθώλ παξεκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα πινπνηνύληαλ. Σώξα ζαλ
λα κε ζπκβαίλεη ηίπνηα... απνθαζίδνπλ ηα αθξηβώο αληίζεηα!
ηέινο, ε ξύζκηζε γηα ηηο ζπγρσλεύζεηο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ νη νπνίεο πξνβιέπεηαη
λα εληαζνύλ θαη λα απμεζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν κε ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην,
θαλεξώλεη όηη ε αζπλέπεηα ιόγσλ θαη πξάμεσλ δελ είλαη ηπραία επηινγή, αιιά
αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο θαη θπζηνγλσκίαο ησλ δπλάκεσλ
πνπ ζπγθξνηνύλ ην κπινθ ηεο ζεκεξηλήο θπβεξλεηηθήο εμνπζίαο.

Ξερσξηζηό ζέκα απνηειεί ε ξύζκηζε γηα ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Όηη δελ ηόικεζαλ
θαη νη πην ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο -αθόκα θαη λα ζθεθηνύλ- ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑΑΝΔΛ, ην θάλεη ρσξίο θαλέλαλ απνιύησο ελδνηαζκό!!!
Σα κέηξα πνπ ζα ςεθηζηνύλ, θαζώο θαη εθείλα πνπ πξνϋπάξρνπλ θαη απηά πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ κε ηελ ηέηαξηε αμηνιόγεζε, ζηηο αξρέο ηνπ Απξίιε, όρη κόλν δελ ζπληζηνύλ
«θαζαξή» έμνδν από ηα κλεκόληα, αιιά ζπλεπάγνληαη θαη λέα βάξε ηδηαίηεξα επαρζή γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο. Οη εξγαδόκελνη γλσξίδνπλ πνιύ θαιά όηη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, πέξα από ην
ηξίην κλεκόλην, πνπ ππέγξαςε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015 (Ν.4336/2015), ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνλ
πεξαζκέλν Μάην θαη λέα κέηξα πνπ ηνπο θησρνπνηνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν, όπσο:




Μείσζε ησλ ζπληάμεσλ έσο θαη 40% γηα λένπο θαη παιηνύο αζθαιηζκέλνπο (3.000.000
ζπληαμηνύρνη) κε ηνλ Νόκν Καηξνύγθαινπ (Ν.4387/2016)
Μείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ από ηα 9.600 επξώ ζηα 5.681 επξώ, πνπ ζπλεπάγεηαη 700
επξώ κείνλ ηνλ ρξόλν ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ
Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 1,5% έθπησζεο θόξνπ, θαζώο θαη
απμήζεηο ζηηο εηζθνξέο γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ θιπ

Ζ απάληεζε ζα δνζεί κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Γεπηέξαο 15
ηνπ Γελάξε κε ηελ 4σξε (08.00-12.00) δηεπθνιπληηθή ζηάζε εξγαζίαο ηεο
Γ.Ο.Δ. θαη ηελ 3σξε ζηάζε εξγαζίαο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. από ηηο 12:00 κέρξη ηε
ιήμε ηνπ σξαξίνπ (κε ηε ρξήζε θαη ησλ δύν ζηάζεσλ κεηαηξέπεηαη ζε 24σξε
απεξγία).

πγθέληξσζε ζηελ Πιαηεία Κιαπζκώλνο
θαη πνξεία πξνο ηε Βνπιή ζηηο 12:30
Γηα ην Γ..
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