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Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Οι ανακοινώσεις του Σ.Ε.Β. για την εκπαίδευση και ο στόχος για τη
διάλυση της δημόσιας – δωρεάν παιδείας

«Η έξοδος από την κρίση ξεκινάει στα θρανία», έχει ως τίτλο η έκθεση
που δημοσιοποιήθηκε από τον Σ.Ε.Β. αλλά τα «καλά νέα» σταματούν στη
διατύπωση αυτή. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις που ακολουθούν, δεν
σηματοδοτούν τίποτε άλλο από τον στόχο για τη διάλυση του δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος.
Η έκθεση και οι προτάσεις του Σ.Ε.Β., διόλου τυχαία όπως
αποδεικνύεται, ήρθαν ως φυσική συνέχεια των τοποθετήσεων του Συνδέσμου
Ιδιοκτητών Σχολείων στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και
ως κυρίαρχη φιλοσοφία και επιδίωξη έχουν την επέλαση της άκρατης
επιχειρηματικότητας μέσα στα σχολεία, «δείχνοντας» προς την ιδιωτική
εκπαίδευση και το σχολείο της «ελεύθερης» αγοράς.
Κάτω από έναν επιστημονικοφανή μανδύα εμφανίζονται, μέσω των
προτάσεων, η κατασυκοφάντηση του δημόσιου σχολείου και η απαξίωση των
εκπαιδευτικών λειτουργών και του καθημερινού αγώνα τους για τους μαθητές
τους, με στόχο την αλλαγή τοπίου στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού:


«Ελευθερία» επιλογής σχολείου σημαίνει κρατική χρηματοδότηση των
ιδιωτικών σχολείων (βλέπε voucher), υποβάθμιση ή/και κλείσιμο μεγάλου
αριθμού δημόσιων σχολείων.



«Καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να αυξηθούν οι
μέσες ώρες διδασκαλίας και να μειωθούν οι ανάγκες για έκτακτους
εκπαιδευτικούς» σημαίνει πως Ο ΣΕΒ και ο ΣΙΣ ζητούν εντατικοποίηση εργασίας
- αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών (χωρίς φυσικά αύξηση αποδοχών),
κάτι που, όπως κυνικά ομολογείται, θα σηματοδοτήσει ακόμα μεγαλύτερο
περιορισμό στις προσλήψεις αναπληρωτών. Αυτό σε συνδυασμό με την
αναφορά ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία είναι κατά
30% μεγαλύτερος από ότι στα ιδιωτικά «φωτογραφίζει»

απολύσεις

εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.


Η αναφορά «η αναλογία δασκάλων προς μαθητές στην Ελλάδα είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκή» (θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΣΙΣ ζήτησε στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αύξηση της αναλογίας εκπαιδευτικού μαθητή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από 1:25 σε 1:28) σημαίνει υποβιβασμό
ή/και κατάργηση σχολικών μονάδων (και βέβαια δραστικό περιορισμό των
αναγκών σε εκπαιδευτικούς). Φυσικά, αποκρύπτουν εντέχνως πως Δημόσια
Σχολεία

–Νηπιαγωγεία,

Δημοτικά, Γυμνάσια και

Λύκεια– λειτουργούν

διάσπαρτα σε όλη τη χώρα (ηπειρωτικές, ορεινές, νησιωτικές περιοχές), εν
αντιθέσει με τα ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν μονάχα στα μεγάλα αστικά
κέντρα.


Η παντελώς ψευδής «διαπίστωση» ότι το κόστος μισθοδοσίας κινείται
σε πολύ υψηλά επίπεδα, υψηλότερα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ακόμα και στα
χρόνια της κρίσης μας κάνει να απορούμε με το θράσος τους τη στιγμή που στα
χρόνια των μνημονίων έχει χαθεί πάνω από το 40% των εισοδημάτων μας ενώ
ταυτόχρονα οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ανήκουν στην κατηγορία των
χαμηλότερα αμειβόμενων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η πρότασή τους είναι,
σαφέστατα οι, ακόμα μεγαλύτερες,

περικοπές στους μισθούς των

εκπαιδευτικών.


Η πρόταση για «αύξηση της εμπλοκής των τοπικών αρχών» σε
συνδυασμό με τη διαπίστωση για «ασφυξία του κράτους στη λειτουργία των
σχολείων» παραπέμπει στο γνωστό ζήτημα του «περάσματος των δημόσιων
σχολείων στους Ο.Τ.Α. (είναι πολύ πρόσφατη η σχετική απόφαση της ΚΕΔΕ για

τα νηπιαγωγεία), κάτι που όπου εφαρμόστηκε έκλεισαν σχολεία και οι μισθοί
των εκπαιδευτικών εξανεμίστηκαν. Η σκοπιμότητα της πρότασης των
σωτήρων – ιδιωτών δεν κρύβεται.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υπερασπιζόμενο το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια –
δωρεάν εκπαίδευση καταδικάζει τις αντιεκπαιδευτικές «προτάσεις» του Σ.Ε.Β.
και τα ψεύδη που τις «στηρίζουν». Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και όλη την
κοινωνία σε επαγρύπνηση και δράση για την αποτροπή της εφαρμογής των
σχεδίων για τη διάλυση του πολύτιμου κοινωνικού αγαθού της δημόσιας
εκπαίδευσης.

