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Το  επόμενο  διάστημα  καταργούν  και  τις  τελευταίες  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  –  καταργούν  κάθε 
εργασιακό και ασφαλιστικό μας δικαίωμα. Απαιτούν να ζήσουμε με 500 ευρώ που εξανεμίζονται από χαράτσια 
και φόρους. Η ανεργία θερίζει, οι υποσιτιζόμενοι μαθητές και τα ανεμβολίαστα παιδιά πολλαπλασιάζονται.

Τρείς  μήνες  πριν  κλείσουν  τα  σχολεία,  υπάρχουν  1.141  κενά  εκπαιδευτικών  σύμφωνα  με  την  ΟΛΜΕ,  νέα 
στοιχεία το ανάγουν στα 1600 κενά εκπαιδευτικών, δηλ. 32.000 κενές ώρες. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε  
δημοτικά  και  νηπιαγωγεία,  με  τη  μόνη  ίσως  διαφορά,  ότι  τα  κενά  που  προκύπτουν  σήμερα,  αντί  να  
αναπληρωθούν, το Υπουργείο κλείνει τμήματα νηπιαγωγείων και στέλνει μαθητές σπίτι τους ή τους στοιβάζει σε 
άλλα  τμήματα,όταν  πρόκειται  για  δημοτικά.  Διευθυντές  αλλάζουν  τα  αναλυτικά  προγράμματα  για  να 
διαχειριστούν το πρόβλημα. Την ίδια ώρα σχεδιάζονται νέες καταργήσεις σχολείων και συμπτύξεις τμημάτων. 
Πριν από λίγες βδομάδες, μέσω του  survey, γινότανε καταγραφή των διαστάσεων σχολικών αιθουσών όλων των 
νηπιαγωγείων και των δημοτικών της χώρας, προκειμένου να καταγραφεί το μέγιστο ποσό μαθητών ανά τάξη.  
Με δεδομένη τη διάταξη που λέει 1,5 τμ/μαθητή θα έχουμε άνω των 30 μαθητών τμήματα. Δραματική είναι η 
κατάσταση και στα μουσικά – καλλιτεχνικά σχολεία που για άνω των 10.000 κενών ωρών, πήραν υπόσχεση 
συμπλήρωσης για 546 καθηγητές, ενώ τα ειδικά σχολεία οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση και  
κλείσιμο.

Το νέο σχολείο της αγοράς υλοποιείται κατά γράμμα. Είναι ορθάνοιχτο για κάθε είδους επιχειρήσεις και ΜΚΟ.  
Βιομήχανοι,  εφοπλιστές  και  τραπεζίτες  απλώνουν  τα  πλοκάμια  τους  στα  σχολεία,  για  να  προσφέρουν  τάχα 
ανακούφιση.  Αυτοί  που  κόβουν  τους  μισθούς  και  απολύουν  εργαζόμενους,  έρχονται  σαν  σωτήρες,  για  να 
σιτίσουν  τους  μαθητές.  Εταιρίες  στα  πλαίσια  της  «εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης»,  κάνουν  «μπίζνες»  στους 
χώρους των σχολείων με τη βούλα του Υπουργείου Παιδείας. Με  το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών, προσπαθούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μαζικές απολύσεις, και ταυτόχρονα να 
φιμώσουν κάθε φωνή αντίστασης στα σχέδια τους. Αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς αν είναι υπάκουοι, τους 
γονείς αν βάζουν το χέρι στην τσέπη, τους μαθητές αν παπαγαλίζουν τα όσα τους λένε και το κάθε σχολείο αν  
μπορεί να λύσει τα εμπόδια που του βάζει το ίδιο το υπουργείο παιδείας. Βάζουν λουκέτα στις ανώτατες σχολές,  
κάνουν ακόμα ταξικότερη την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ακυρώνουν τις σπουδές των φοιτητών 
αφού όσοι φοιτητές συνεχίζουν την ανώτατη εκπαίδευση, αναγκάζονται να σπουδάζουν για πτυχία χωρίς αξία και  
χωρίς επαγγελματική κατοχύρωση.

Η φτωχοποίηση και η εξαθλίωση στην οποία μας οδηγούν κυβέρνηση, Ε.Έ. και κάθε λογής επιχειρηματίες, είναι  
τα  βιώματα  κάθε  εργαζόμενου  ή  άνεργου.   Η  εμπορευματοποίηση  και  η  ιδιωτικοποίηση  της  εκπαίδευσης,  
υλοποιούνται  με  βίαιο  τρόπο.   Τους  νέους  ανθρώπους  τους  θέλουν  ψευτοκαταρτισμένους,  ευέλικτους,  με 
δεξιότητες, ώστε να είναι φτηνοί και χρήσιμοι στους εργοδότες, για 5-6 μήνες και μετά έχουν έτοιμα τα θρανία  
της  «δια  βίου  μάθησης»  ,  για  να  ξαναπάρουν  και  άλλες  δεξιότητες,  πιστοποιημένες,  για  την  επόμενη 
«απασχόληση» - όχι εργασία – όποτε βρεθεί και για όσο βρεθεί, με 2,5 και 3 ευρώ την ώρα.

Φοβούνται  το  γενικότερο  ξεσηκωμό  και  εξαπολύουν  βία,  επιστρατεύουν  εργαζόμενους.  Προσπαθούν  να 
χτυπήσουν την οργάνωση του αγώνα.  Σήμερα οφείλει  η σχολική κοινότητα, (ΓΟΝΕΊΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ –
ΜΑΘΗΤΕΣ), να βρεθεί δίπλα στους αγώνες των αγροτών, των κλάδων, των σωματείων και συνδικάτων πού 
απεργούν, που αγωνίζονται για την ακύρωση της βάρβαρης πολιτικής, του εξανδραποδισμού του λαού και της  
χώρας.
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 Γι' αυτό καλούμε όλους του εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και πολίτες του Περιστερίου την Πέμπτη 28 
Φεβρουαρίου 2013, 2μμ., στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου σε ένα Πανπεριστεριώτικο συλλαλητήριο για τα 
ζητήματα  παιδείας.  Απαιτώντας  εδώ  και  τώρα  άμεση  πλήρωση  όλων  των  εκπαιδευτικών  κενών,  με 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καμία σύμπτυξη – συγχώνευση ούτε μία τάξη πάνω από 20 παιδιά, όχι στο 
Π.Δ. της αξιολόγησης εκπαιδευτικών, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών – μαθητών – εκπαιδευτικών για 
της λειτουργικές δαπάνες,  κρατικό πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων και εμβολιασμών για όλα τα παιδιά,  
δωρεάν φως, νερό και θέρμανση για όλα τα σχολεία, κατάργηση των φόρων που βαρύνουν τις σχολικές 
επιτροπές.
Για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο, το Δ.Σ. έχει κηρύξει 2ωρη 
στάση εργασίας (2.οο – λήξη ωραρίου).

Αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις πολιτικές της κυβέρνηση ΕΕ-ΔΝΤ που καταστρέφουν την παιδεία, 
την υγεία και τις μετατρέπουν από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ  ΣΤΟ  ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  2  ΜΑΡΤΗ,  12ΜΜ,  ΣΤΑ 
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΤΟ Δ.Σ.


	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                          
	ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                     
	Ακαρνανίας 65 – 121 35                                         

