ΚΙΝΗΤΟΠOΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΙΩΝΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΗ
ΩΡΑ 13.00 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ)
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σε εξέλιξη είναι η εφαρµογή του µνηµονίου 3, που ψήφισε η τρικοµµατική κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ και περιλαµβάνει αντιλαϊκά µέτρα 13,5 και πάνω δισ.€, καθώς και του πιο αντιλαϊκού ταξικού
προϋπολογισµού των τελευταίων 10ετιών. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση, στο όνοµα των µειωµένων εσόδων
του Γενάρη, ετοιµάζει νέα αντιλαϊκά µέτρα σε µισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία, φορολογία κ.λπ. Η
καπιταλιστική κρίση χρησιµοποιείται απ’ την πλουτοκρατία και τους πολιτικούς της εκπροσώπους, για να
ενταθεί η εκµετάλλευση κατά των εργαζόµενων, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα
µνηµόνια για να επιταχυνθούν οι αναδιαρθρώσεις και η αντιλαϊκή επίθεση στη χώρα µας. Με οµόφωνες
αποφάσεις η Ε.Ε. καταδικάζει τους εργαζόµενους σε µεγαλύτερη φτώχεια και χρεοκοπία. Τώρα πια έχει
γίνει φανερό πως δεν πρόκειται για µπόρα που θα περάσει, γι’ αυτό η κυβέρνηση τροµοκρατεί το λαό,
ώστε να επιβάλει τα νέα βάρβαρα µέτρα. Παράλληλα αναπροσαρµόζεται το παραγωγικό µοντέλο της
χώρας µε γνώµονα το µεγαλύτερο κέρδος για το κεφάλαιο και όχι τις ανάγκες του λαού.
Μέσα στη γενική αντιλαϊκή επίθεση η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προωθεί, στο πλαίσιο
της Ε.Ε., την καπιταλιστική αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης. Στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. και του
κεφαλαίου αποτελεί το νέο ταξικό σχολείο, ο περιορισµός της βασικής-γενικής παιδείας -σε µια εποχή που
χρειάζεται να διευρυνθεί για όλους, σε ενιαίο σχολείο, έως τα 12 χρόνια– κι η δια βίου µάθηση εφήµερων
καταρτίσεων και προσαρµοστικών δεξιοτήτων, η αποσύνδεση της εκπαίδευσης από οποιοδήποτε
επαγγελµατικό και εργασιακό δικαίωµα.
Με τη νέα Καλλικρατική δοµή και τις νέες αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)
φορτώνονται νέα βάρη στους εργαζόµενους και στα σχολεία. Γίνεται ακόµη ένα βήµα για την αποκέντρωση
της εκπαίδευσης και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Η υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης και η
διαχείριση των λιγοστών κονδυλίων από τις σχολικές επιτροπές των Δήµων, και όχι από σχολικές
επιτροπές των σχολείων, δηµιουργεί νέα προβλήµατα. Οι ΔΕΚΟ απειλούν µε διακοπή των υπηρεσιών
τους και τα σχολεία δεν έχουν ούτε αναγκαία αναλώσιµα υλικά για τη λειτουργία τους. Απαράδεκτη είναι η
τακτική αρκετών Δήµων να καθυστερούν τις δόσεις ή να χρησιµοποιούν τα λιγοστά χρήµατα των σχολείων
για να καλύψουν άλλες ή άλλους σκοπούς.
H δραµατική µείωση των δαπανών για την εκπαίδευση έχει τραγικές επιπτώσεις στους µαθητές,
στους γονείς, στους καθηγητές και στη λειτουργία των σχολείων. Τρεις µήνες πριν κλείσουν τα σχολεία και
η κατάσταση είναι εκρηκτική. Τα κενά των εκπαιδευτικών παραµένουν και η κάλυψή τους γίνεται µε το
σταγονόµετρο, γιατί η κυβέρνηση “εξορθολογίζει” τις δαπάνες. Αντί για διορισµούς και προσλήψεις
καθηγητών έχουµε συµπτύξεις τµηµάτων, µείωση ωρών διδασκαλίας στα µαθήµατα και µετακινήσεις
εκπαιδευτικών για 2-3 ώρες, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά. Ταυτόχρονα µε επείγουσα εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (44506/Δ4/2-4-2013) ζητείται από τους Περιφερειακούς
Διευθυντές, εντός 2 ηµερών, να καταγραφούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών «ενόψει της έκδοσης
απόφασης σχολικών µεταβολών» τις οποίες µάλιστα προκαταβολικά θεωρεί «δυσανάλογες µε το µαθητικό
δυναµικό». Αυτό σηµαίνει απώλεια εκατοντάδων-χιλιάδων οργανικών θέσεων, υπεραριθµίες και στο
βάθος… απολύσεις.
Kι από πάνω µε την αξιολόγηση επιδιώκουν να καταστήσουν τον εκπαιδευτικό συνένοχο και
συµµέτοχο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και να επιβάλουν στην εκπαίδευση την αρχή της
ανταγωνιστικότητας ανάµεσα στις σχολικές µονάδες, κατηγοριοποιώντας έτσι τα σχολεία, µε τους µαθητές
και τους εκπαιδευτικούς τους, σε σχολεία της πλέµπας- των πολλών, και της ελίτ-αριστοκρατίας. Με το νέο,

πιο αυταρχικό, πειθαρχικό δίκαιο καταργείται το τεκµήριο της αθωότητας, µε κίνδυνο να τεθούν στην αργία
και να οδηγηθούν στην απόλυση δεκάδες εκπαιδευτικοί.
Η φτώχεια και η εξαθλίωση χτυπάει πια την πόρτα κάθε λαϊκής οικογένειας και µαθητές
αναγκάζονται ακόµη και να σταµατήσουν το σχολείο, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν ούτε καν τα εισιτήρια
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Την ίδια ώρα διάφοροι “ευεργέτες και φιλάνθρωποι” (βιοµήχανοι,
εφοπλιστές και τραπεζίτες) απλώνουν τα πλοκάµια τους στα σχολεία, για να προσφέρουν τάχα
ανακούφιση. Αυτοί που κόβουν τους µισθούς και απολύουν τους εργαζόµενους έρχονται δήθεν σαν
σωτήρες, για να σιτίσουν τα παιδιά µας. Εταιρίες στο πλαίσιο της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» (Dole,
τηγανόλαδα, ΣΕΝ…) κάνουν “µπίζνες” στους χώρους της εκπαίδευσης και “υιοθετούν” σχολεία µε τη βούλα
του Υπουργείου Παιδείας. Aυτό είναι το νέο σχολείο της “αγοράς”. Κλειστό για τα παιδιά του λαού µας κι
ορθάνοιχτο για κάθε είδους επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Έως εδώ!

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4 ΩΡΑ 13.00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ, ΓΙΑ Ν’ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ:
§ Όχι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων-Ενιαίο βασικό γενικό σχολείο για όλα τα παιδιά, δηµόσιο
και δωρεάν. Όχι στον Καλλικράτη και στην αποκέντρωση της Εκπαίδευσης.
§ Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αύξηση των
κρατικών δαπανών για την παιδεία στο 15%.
§ Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών µε πρόσληψη µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού.
§ Καµιά σύµπτυξη-συγχώνευση. Καµιά τάξη πάνω από 20 µαθητές. 15 µαθητές ανά νηπιαγωγό και
δάσκαλο στην Α’ και β’ τάξη του Δηµοτικού.
§ Όχι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην αυτο-αξιολόγηση των σχολικών µονάδων. Ετήσια
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε ευθύνη των Πανεπιστηµιακών σχολών και µε απαλλαγή από τα
διδακτικά καθήκοντα.
§ Δωρεάν µίνι γεύµα για όλα τα παιδιά, µε χρηµατοδότηση και ευθύνη του κράτους. Έξω οι
επιχειρήσεις απ’ τα σχολεία.
§ Ούτε 1 ευρώ από την τσέπη γονιών-εκπαιδευτικών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
§ Κρατικό πρόγραµµα δωρεάν εξετάσεων και εµβολιασµών για όλα τα παιδιά.
§ Δωρεάν φως, νερό, θέρµανση για όλα τα σχολεία, κατάργηση των φόρων που βαρύνουν τις
σχολικές επιτροπές. Διαγραφή των συσσωρευµένων χρεών των σχολικών µονάδων στις ΔΕΚΟ.

Για τη στήριξη της συγκέντρωσης το Δ.Σ. κηρύσσει 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας
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ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
(Διορισµοί – Λειτουργικές
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Υγειονοµική περίθαλψη Μεταφορά µαθητών )
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Εκπαιδευτικών
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«Ν.Πλουµπίδης», Πειραιά «η Πρόοδος», Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», Σύλλογος
Δασκάλων-Νηπιαγωγών Σαλαµίνας

