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Αγαπητοί Συνάδελφοι
Θέμα 1ο: «Συνεχίζονται οι προσλήψεις γυμναστών με 4ωρη
απασχόληση»
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δόθηκε η εντύπωση στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι θα
έπαυαν πλέον να υπάρχουν ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί. Ένα θετικότατο βήµα εργασιακών σχέσεων
στον χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική διαδικασία, µιας και ο
εκπαιδευτικός θα µπορούσε να ζούσε µόνο από αυτή την εργασία του κι όχι από δεκάδες ώρες
ιδιαίτερων µαθηµάτων ή άλλων εργασιών παράλληλα. ∆εν πέρασαν πολλοί µήνες όµως και τον
Φεβρουάριο του 2011, ύστερα από εκτεταµένες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι ελλείψεις
γυµναστών σε δηµοτικά σχολεία, είχαµε τις πρώτες προσλήψεις γυµναστών µε απασχόληση 4
ωρών την εβδοµάδα. Οι αντιδράσεις µας για το νέο εργασιακό καθεστώς που εγκαινίασε το
υπουργείο παιδείας ήταν εντονότατες, µιας και η 4ωρη απασχόληση επιστρέφει τους
εκπαιδευτικούς στην ωροµισθία µε χειρότερους όρους.
Απ’ ότι φαίνεται όµως δεν “ίδρωσε το αυτί” τους και την προηγούµενη εβδοµάδα
κάλεσαν ξανά συναδέλφους γυµναστές να καλύψουν 4 ώρες την εβδοµάδα, εκεί που σε πολλές
περιοχές θα µπορούσαν να προσληφθούν γυµναστές πλήρους ωραρίου. Η λογική του “δίνω
ψίχουλα” στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς για να µην υπάρχουν αντιδράσεις δεν ταιριάζει
στην εκπαίδευση και σε µια σοσιαλιστική αντίληψη για την εκπαίδευση. Για να γίνει
αντιληπτό το µέγεθος της κοροϊδίας που συντελείται στους συναδέλφους µας γυµναστές ας
σκεφτεί ο καθένας µας, ότι όσοι προσλαµβάνονται µε αυτό το εργασιακό καθεστώς αµείβονται
µεικτά µε 11 ευρώ την ώρα, δηλαδή 9 ευρώ καθαρά. Ο µισθός της εβδοµάδας τους είναι 36
ευρώ εποµένως το µήνα αµείβονται µε 144 ευρώ. Θεωρούµε απαράδεκτο να προσλαµβάνονται
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για 4 ώρες την εβδοµάδα. Το µεγάλο ερώτηµα όµως είναι γιατί δεν
προσλαµβάνονται πλήρους ωραρίου (24 ώρες) είτε µειωµένου (12 ώρες) σε περιοχές όπου
υπάρχουν ανάγκες αλλά προτιµάται να προσλαµβάνονται µόνο για 4 ώρες; Συνέπεια αυτής
της απαράδεκτης κατάστασης είναι η µη αποδοχή της πρόσληψης από τους γυµναστές, µιας και
ο µισθός τους και µόνο δεν καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης. Όσοι παρ’ όλα αυτά επιλέξουν να
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εργαστούν το κάνουν µόνο και µόνο για να αποκτήσουν προϋπηρεσία και να βρεθούν πιο
κοντά στο διορισµό τους. Το υπουργείο παιδείας ποντάρει στην ανάγκη των εκπαιδευτικών
για µοριοδότηση και εφευρίσκει µεσαιωνικού τύπου εργασιακές συνθήκες.
Αν αυτή η πολιτική δεν µας επιστρέφει δεκαετίες πίσω, τότε τι ακριβώς κάνει; Η υποκρισία
της υπουργού παιδείας είναι εµφανής σε όλες τις πολιτικές της αποφάσεις και στα επιχειρήµατα µε
τα οποία τις επενδύει. Τα επιχειρήµατα της υπουργού µοιάζουν σαν τα στολίδια µιας καλύβας
που θέλει µε κάθε τρόπο να την περάσουµε για παλάτι. Είναι αδύνατον όµως να περάσουµε
για παλάτι την καλύβα που έχει στολίσει µε χαλιά και κουρτίνες, γιατί πολύ απλά βασίζεται
σε παραπετάσµατα. Η πολιτική αυτή δίνει βάρος στην οικονοµική πλευρά του σχολείου και όχι
στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και στο σχολείο. ∆ίνει βάρος στην απελευθέρωση του σχολείου από
την κρατική µέριµνα και την υπαγωγή του στους ιδιώτες. Το σχολείο της αγοράς που
ονειρεύεται η υπουργός παιδείας δεν είναι δικό µας όνειρο. Είναι όνειρο των αγορών που
υπηρετεί κι όχι του ελληνικού λαού. ∆εν συναινούµε και δεν συντασσόµαστε µε
νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση.

Θέμα 2ο: «Ψήφισμα συμπαράστασης ζητά η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ από τις
διεθνείς οργανώσεις εκπαιδευτικών για την ακύρωση των
καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολείων»
Η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ απέστειλαν από κοινού επιστολή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές
οργανώσεις εκπαιδευτικών (δηµοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011), ενηµερώνοντας για την
απόφαση του υπουργείου παιδείας να προβεί σε συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων
δίχως ουσιαστική διαβούλευση µε την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
Συγκεκριµένα στην επιστολή οι δύο οµοσπονδίες καταγγέλλουν την υπουργό παιδείας λέγοντας
πως: «Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουµε πως δεν θα ανεχτούµε να θυσιάζεται η δηµόσια εκπαίδευση στην
πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το ∆.Ν.Τ. και η τρόικα. Τα
«παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην πραγµατικότητα είναι µόνο
λογιστικά και οικονοµικά. Όµως η εκπαίδευση δεν είναι οι αριθµοί.»
Στην επιστολή αναφέρεται ότι θα καταργηθούν οριστικά 1056 σχολεία από τα οποία τα
851 είναι σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε σύνολο 10.798 (δηλ. ποσοστό 7,8 %), ενώ τα
205 Σχολεία είναι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε σύνολο 3.185 (δηλ. ποσοστό 6,5 %). Οι δύο
οµοσπονδίες καταλήγουν, ότι οι επιπτώσεις αυτής της ενέργειας είναι η υποβάθµιση της
παρεχόµενης ποιότητας εκπαίδευσης και η απώλεια 3.000 θέσεων εργασιών. Εποµένως ζητούν
από τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών να εκδώσουν ψήφισµα συµπαράστασης στον αγώνα για
να ακυρωθεί αυτή η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα.
Οφείλω να διευκρινίσω, διότι ακούγονται πολλές φωνές από συνδικαλιστικούς και
δηµοσιογραφικούς κύκλους σχετικά µε τις θέσεις µας, ότι οι εκπαιδευτικοί ήµασταν, είµαστε
και θα είµαστε δίπλα στους µαθητές µας, διεκδικώντας το καλύτερο για αυτούς. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση των συγχωνεύσεων δεν υπήρξε καµία ουσιαστική διαβούλευση µε τις
τοπικές κοινωνίες, δεν ζητήθηκε από τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τα υπηρεσιακά
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συµβούλια να καταθέσουν προτάσεις, ούτε όµως λήφθηκε υπόψιν σε πολλές περιπτώσεις η
υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων που συγχωνεύονται και η µεταφορά των µαθητών.

«Το χρέος της πολιτείας και οι επιλογές του υπουργείου παιδείας»
Η πολιτεία οφείλει να παρέχει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά της
επικράτειας ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην πόλη ή στην ύπαιθρο. Η απαράδεκτη κατάσταση
που συµβαίνει σήµερα στα ολιγοθέσια σχολεία της υπαίθρου µε τη µη παροχή ίσων και
ιδιαίτερων ευκαιριών αποτελεί συνταγµατική εκτροπή. Το άρθρο 16 παρ. 2 και 4 αντίστοιχα
του συντάγµατος αναφέρει ότι: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει
σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…» και «Όλοι οι
Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της, στα κρατικά
εκπαιδευτήρια…».
Τα περί «παιδαγωγικών» κριτηρίων που προτάσσει το υπουργείο παιδείας ηχούν
παράφωνα ιδιαίτερα σε µια περίοδο που οι οικονοµικές περικοπές είναι εκτεταµένες και όλοι
αντιλαµβάνονται, ότι µοναδικός σκοπός των συγχωνεύσεων είναι η µείωση των οργανικών
θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση η µείωση των κρατικών πόρων για την εκπαίδευση. Η
ποιότητα εκπαίδευσης και οι ίσες ευκαιρίες φαίνεται να µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα έναντι
της οικονοµίας. Αν η ηγεσία του υπουργείου παιδείας ενδιαφερόταν για την ουσιαστική
εκπαίδευση των µαθητών µας, θα είχε προβεί σε νοµοθετική ρύθµιση για την εισαγωγή
διδακτικών αντικειµένων όπως αγγλικά, υπολογιστές, εικαστικά κ.α και στα ολιγοθέσια δηµοτικά
σχολεία. Εποµένως οι συγχωνεύσεις, όπως έγιναν, αποτελούν πολιτική επιλογή κι όχι
πολιτικό µονόδροµο, όπως επιµελώς παρουσιάζεται.

Θέμα 3ο: «Οι απεργίες δεν αναπληρώνονται κα Διαμαντοπούλου»
Στις 21 Μαρτίου η υπουργός παιδείας έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ∆ΟΕ
Κοµνηνό Μαντά, ζητώντας να υποδείξει η Οµοσπονδία, µέχρι τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου, τον
τρόπο κάλυψης των ωρών που έχουν χαθεί από τις απεργίες, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί
µέχρι σήµερα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, µε απόφαση της
Οµοσπονδίας σας, πραγµατοποιήθηκε µεγάλος αριθµός απεργιών και στάσεων εργασίας.
Παράλληλα, έγιναν καταλήψεις σχολείων µε αποτέλεσµα να χαθούν επιπλέον ώρες µαθηµάτων, ενώ
σε ορισµένα σχολεία υπήρξε καθυστέρηση αναπλήρωσης των κενών ασθένειας ή άρνησης µετάβασης
των αναπληρωτών» ενώ στο τέλος της επιστολής επισηµαίνει ότι τις επιπτώσεις των αγώνων µας
δεν πρέπει να τις υφίστανται οι µαθητές.
Ο πρόεδρος της ∆ΟΕ απάντησε µε εισήγησή του στο ∆Σ της ∆ΟΕ ώστε να επιστραφεί
η επιστολή ως “απαράδεκτη”. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος αναφέρει ότι: «Η Υπουργός
Παιδείας ανακάλυψε τον "ένοχο" για την απώλεια διδακτικών ωρών στις απεργιακές κινητοποιήσεις
που πραγµατοποίησαν φέτος οι Εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες και όχι στα εκατοντάδες κενά που
υπάρχουν, µε ευθύνη της, από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία… Αντί άλλης απάντησης η εισήγησή
µου προς το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. θα είναι η επιστροφή της επιστολής ως απαράδεκτης, γιατί αν µη τι άλλο
ξεχειλίζει από υποκρισία».

3

«Η απάντησή μας»
Επειδή µάλλον κάποιοι δεν έχουν κάνει αγώνες στη ζωή τους και δεν γνωρίζουν τίποτα
από διεκδίκηση, οφείλουµε να τους ενηµερώσουµε ότι οι απεργίες δεν αναπληρώνονται και
οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα οδηγήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις και δράσεις. ∆εν
γνωρίζουµε τον σκοπό αυτής της ενέργειας αλλά δεν θα ανεχθούµε καµία µοµφή για
αντιπαιδαγωγική στάση. Η στάση της ίδιας της υπουργού είναι αυτή που οδηγεί σε παιδαγωγικό
µαρασµό τα σχολεία µας µε µοναδικό της γνώµονα την οικονοµία. Θυµίζει την περίπτωση που ο
θήτης µετατρέπεται σε θύµα. Οι ευθύνες βαραίνουν µοναχά την ηγεσία του υπουργείου
παιδείας για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης. Ποιος άφησε
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ακάλυπτα λειτουργικά κενά δασκάλων-νηπιαγωγών και
ειδικοτήτων; Ποιος άφησε τα ολοήµερα να υπολειτουργούν ή να βρίσκονται κλειστά ακόµα και
σήµερα; Ποιος κατάργησε το διδασκαλείο µε το “έτσι θέλω”; Ποιος εφάρµοσε ένα νέο θεσµό
δίχως καµία επιστηµονική έρευνα µε άγνωστα παιδαγωγικά αποτελέσµατα; Ποιος επανέφερε µε
νόµο την 2ετή υπηρέτηση στην οργανική θέση και καθιέρωσε την 3ετία στους νεοδιόριστους
δίχως κανένα παιδαγωγικό όφελος; Ποιος θέλει να µετατρέψει το διευθυντή σε µάναντζερ; Ποιος
θέλει να µετατρέψει το σύλλογο διδασκόντων σε πειθήνιο όργανο της διοίκησης; Ποιος θέλει να
συρρικνώσει την εκπαίδευση δίχως σοβαρά επιχειρήµατα κ.α.;
Το πρόβληµα εποµένως δεν είναι οι απεργίες, ούτε οι στάσεις εργασίας, ούτε οι
διαµαρτυρίες στα γραφεία διοίκησης της εκπαίδευσης αλλά εκείνος που τις προκαλεί. Το
πρόβληµα δεν είµαστε εµείς αλλά η πολιτική νοµενκλατούρα του υπουργείου παιδείας µε τις
αντιλήψεις και τις πολιτικές της. Οι αντιδράσεις µας θα είναι εντονότατες για όλα τα µέτρα που
έχουν περάσει, όπως και για οποιαδήποτε άλλα σκοπεύουν να περάσουν µέχρι το Σεπτέµβριο, που
στοχεύουν στον υποβιβασµό της ποιότητας εκπαίδευσης και σε οποιαδήποτε εργασιακή µεταβολή
των εκπαιδευτικών. Ο πιο εύκολος τρόπος για να µην χαθούν κι άλλες ώρες από απεργίες,
καταλήψεις κ.λ.π. είναι η παραίτηση των υπαίτιων, η απόσυρση όλων των µέτρων που
επιστρέφουν δεκαετίες πίσω την εκπαίδευση και η έναρξη συζητήσεων για τις αλλαγές στην
εκπαίδευση από µηδενική βάση µε γνώµονα την ποιότητα εκπαίδευση, το µαθητή και
φυσικά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Θέμα 4ο: «Απεργία την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011»
Στις 21 Μαρτίου 2011 το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης απεργιακής
κινητοποίησης στις 30 του Μάρτη 2011 µαζί µε την ΟΛΜΕ, ΟΕΝΓΕ και άλλους κλάδους
εργαζοµένων, µε αιτήµατα:
• Όχι στο Νέο Σχολείο, στις συγχωνεύσεις-καταργήσεις-υποβιβασµούς σχολείων, την
κατάργηση των ∆ιδασκαλείων, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας.
• Όχι στο νέο µισθολόγιο λαιµητόµο και τη σύνδεση µισθού-παραγωγικότητας.
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Να χρηµατοδοτηθεί ο ΟΠΑ∆ ώστε να εξασφαλιστεί δωρεάν ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη στους δικαιούχους.
• Να πληρωθούν τώρα οι αναπληρωτές του ΕΣΠΑ.
• Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων ΤΩΡΑ.
Συµµετέχουµε στις απεργίες του κλάδου µας και στις δράσεις των συλλόγων µας. Η
συµµετοχή µας στην απεργία και στην πορεία διαµαρτυρίας που διοργανώνεται εκείνες τις µέρες
αποτελεί ενδυνάµωση της φωνής µας. Συµµετέχουµε όχι µόνο στις απεργιακές κινητοποιήσεις,
αλλά και στις αποφάσεις των συλλόγων µας µε παρουσία και λόγο στις γενικές συνελεύσεις.
Μόνο µε µαζικούς αγώνες µπορούµε να καταφέρουµε αλλαγές. Είναι στο χέρι µας και
µπορούµε!!!
•

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ»
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς
Γιώργος Τρούλης
Αναπληρωτής Αιρετός
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα
σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο:
giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να
επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).
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