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Πηγή goodnet.gr
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο νέο σχέδιο νόμου για την
παιδεία που προωθεί η Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου. Στις 6 Μαΐου
αναμένεται να πάρει απόφαση για τη στάσης της η ΟΛΜΕ, μετά από συνέλευση που θα
γίνει παρουσία των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους στη σημερινή απεργία
που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στα οικονομικά μέτρα και το ασφαλιστικό,
δηλώνοντας πως είναι αντίθετοι στο να πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι.

Στο Ρέθυμνο μετά από συνέλευση που είχαν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αποφασίστηκε να στηθούν κάλπες στα σχολεία , στις οποίες οι καθηγητές
μετά από συνελεύσεις που θα πραγματοποιήσουν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για τη μορφή
των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι καθηγητές ζητούν τη στήριξη γονέων και μαθητών στην προσπάθειά τους να διαφυλαχτεί
η δημόσια και δωρεάν παιδεία, χαρακτηρίζοντας “κλίνη του Προκρούστη πάνω στην οποία
θα θέσει το ΔΝΤ την ελληνική εκπαίδευση” το νέο σχέδιο νόμου για την παιδεία.

Στα πλαίσια χθεσινής συνέντευξης τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου κ. Ευθύμης
Καρουζάκης υποστήριξε ότι “η κ. Διαμαντοπούλου με έναν ιδιαίτερα λαϊκιστικό τρόπο και
χωρίς περίσκεψη λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις επιχειρεί να σπρώξει τους εκπαιδευτικούς
στα άκρα”, κάνοντας ο ίδιος λόγο για “εκπαιδευτικό καιάδα” όσον αφορά τους αδιόριστους
καθηγητές αφού οι διατάξεις του νομοσχεδίου τους βγάζουν εκτός εκπαίδευσης.
Ήδη έχει γίνει περικοπή των μισθών κατά 1500 ευρώ ετησίως στους εκπαιδευτικούς
ανέφερε ο κ. Καρουζάκης τονίζοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει τώρα με την περικοπή των
διορισμών και την αύξηση ουσιαστικά του ωραρίου εργασίας των μονίμων.

Ο ίδιος, σημείωσε πως από Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα
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σχολείο που θα παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις χαρακτηρίζοντας το “σχολείο της
ασφυξίας” και ξεκαθαρίζοντας πως απέναντι σε αυτήν την κατάσταση οι εκπαιδευτικοί δε
θα δεχθούν την προσπάθεια στοχοποίησης και ενοχοποίησής τους για όλες τις
κακοδαιμονίες της εκπαίδευσης.
“ Έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι αν δεν αντισταθούμε τώρα και τα μέτρα της κυβέρνησης
στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα περάσουν αμαχητί, τότε από το
Σεπτέμβριο τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και για το συνδικαλιστικό κίνημα και
για το λαό ευρύτερα” ανέφερε τέλος ο κ. Καρουζάκης, υπογραμμίζοντας πως οι αποφάσεις
για τη μορφή των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών θα παρθούν αφού συνομιλήσουν με
όλη την κοινωνία, τους γονείς και τους μαθητές και από κοινού με όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις μέσα από μαζικές συνελεύσεις το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά της η γραμματέας της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου κ. Δήμητρα Ντρέκη, τόνισε πως
αυτό που επιχειρείται με το νέο νομοσχέδιο είναι η απεμπόλιση από την πλευρά του
κράτους της χρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας, βάζοντας το σχολείο να ψάχνει τους
πόρους για τα λειτουργικά του έξοδα από αλλού. Η ίδια, κάλεσε γονείς και μαθητές να είναι
στο πλευρό των εκπαιδευτικών και να υπερασπιστούν τη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση έτσι
ώστε να προασπίσουν το επίπεδο σπουδών των παιδιών και το δημόσιο και δωρεάν
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Μάλιστα όπως υποστήριξε, στα σχέδια του υπουργείου είναι
όχι μόνο η δημιουργία τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών και η σύμπτυξη σχολείων αλλά
και η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους αφού όπως είπε “το νομοσχέδιο
ονοματίζει ως πηγή εσόδων τους ίδιους τους γονείς των μαθητών”.

Τέλος, ο πρόεδρος του συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στο Ρέθυμνο κ. Γιάννης
Μαρινάτος τόνισε ότι το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας όχι μόνο δε λύνει
κανένα από τα προβλήματα της εκπαίδευσης αλλά αντίθετα δημιουργεί καινούρια
σημειώνοντας πως “ουσιαστικά γυρίζει τον εκπαιδευτικό κόσμο για πολλές δεκαετίες πίσω”
.
“Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται να είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών” συμπλήρωσε
ο ίδιος εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία θα περιέλθουν από το
Σεπτέμβριο αρκετά σχολεία, ολοήμερα προγράμματα και τμήματα ένταξης που όπως είπε
“ή θα αναστείλουν τη λειτουργία τους ή θα υπολειτουργήσουν και ουσιαστικά αυτό θα μας
δείξει την εικόνα μιας εκπαίδευσης την οποία όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε”.

Λ.Σ.
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