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Καταδίκη αντισυναδελφικής συμπεριφοράς
Το Υπουργείο Παιδείας διαχρονικά επιχειρεί να προσεταιριστεί τα στελέχη της εκπαίδευσης και να τα
στρέψει εναντίον των εκπαιδευτικών προκειμένου να καταφέρει να εφαρμόσει την αντιεκπαιδευτική
πολιτική του η οποία οδηγεί στον περιορισμό των μορφωτικών αναγκών των μαθητών και στην
καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Τα ως τώρα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας δε φαίνεται να ικανοποιούν την κυβέρνηση, αφού η πλειοψηφία των διευθυντών των
σχολικών μονάδων συνεχίζει κατά κανόνα να συμπεριφέρεται με εκπαιδευτικά κριτήρια και δε συμβάλλει
στην ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα των σχολείων.
Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις όπου σπεύδουν να υλοποιήσουν την πολιτική της κυβέρνησης σε βάρος
των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.
Τέτοιο παράδειγμα φαίνεται να αποτελεί η διευθύντρια του 15 ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά η οποία
σύμφωνα με καταγγελία του συλλόγου στον οποίο ανήκει (Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Πειραιά Ρήγας
Φεραίος): « … επικαλούμενη πιθανό έλεγχο από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης ασκεί πιέσεις στους
εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο σχολείο πέραν του διδακτικού τους ωραρίου. Αποκορύφωμα δε αποτελεί
το γεγονός ότι έφτασε στο σημείο να επιβάλλει σε δύο συναδέλφους την καθημερινή υποχρεωτική παραμονή
τους στο εργασιακό τους ωράριο με γραπτή εντολή της (πράξη), κατηγορώντας τους μάλιστα γραπτά για
απείθεια στις προφορικές εντολές της, όταν οι δύο συνάδελφοι δεν υποτάχτηκαν στις παράνομες και
αντισυναδελφικές εντολές της.»
Το ΔΣ του συλλόγου ομόφωνα:





Καταδικάζει απερίφραστα τέτοιου είδους αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές.
Καλεί τους συναδέλφους να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να μην τα αφήσουν να γίνονται
βορά σε τυχόν αυθαιρεσίες στελεχών της εκπαίδευσης.
Καλεί κάθε συνάδελφο να καταγγέλλει άμεσα στο ΔΣ τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές
καθώς και οποιεσδήποτε παραβιάσεις δικαιωμάτων.
Καλεί τους αιρετούς, στις επόμενες κρίσεις διευθυντών, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις
καταγγελίες των Συλλόγων για αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές .

