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ΠΡΟΣ: Μέλη μας
ΚΟΙΝ. : Ενώσεις Γονέων,
ΔΟΕ…. Υπ. Παιδείας…
2ο Ενημερωτικό

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο κος ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ στον Βύρωνα;
Έχει ανακοινωθεί ότι την Τετάρτη 29/11,ο Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου θα μιλήσει στον
Βύρωνα σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Οι ριζοσπαστικές μεταρυθμίσεις στην παιδεία»!
Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι γονείς,
Ο κ. Γαβρόγλου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκαλεί τον λαό του Βύρωνα με το θέμα
της ομιλίας του!
Σε μια περίοδο που η κυβέρνησή του κλίνει την «κανονικότητα» στην εκπαίδευση σε όλες
τις πτώσεις και αριθμούς, αλλά ακόμα και σήμερα, τέλη Νοέμβρη, υπάρχουν κενά στα σχολεία
και το χειρότερο είναι ότι δε μπορούν να βγουν τα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων, γιατί
ακόμα «κόσμος πάει κι έρχεται», αφού οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων, της ειδικής αγωγής αλλά
και πολλοί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί μετακινούνται ακόμα!
Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση ετοιμάζεται με την 3η αξιολόγηση και τον αντιλαϊκό
προϋπολογισμό του 2018 να τσακίσει παραπέρα μισθούς, συντάξεις, λαϊκή κατοικία, να εντείνει
την φοροαφαίμαξη.
Σε μια τέτοια περίοδο, αλήθεια τι έρχεται να μας πει ο κ. Γαβρόγλου στον Βύρωνα;
 Ότι θα αυξήσει τη χρηματοδότηση στις στραγγισμένες σχολικές επιτροπές, που έχει
μειωθεί από την κυβέρνησή του και τους προκατόχους του κατά 60%;
 Ότι θα χτιστούν νέα διδακτήρια, γιατί σοβάδες από τα υπάρχοντα κάθε χειμώνα
πέφτουν «στα κεφάλια» παιδιών κι εκπαιδευτικών (π.χ. 3ο, 4οδημοτικά) κι έχουμε
σταθεί τυχεροί που δεν έχουμε θρηνήσει θύματα;
 Ότι θα μειώσει τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα (αφού μόλις έβαλε ως βάση τα 25
τουλάχιστον), γιατί τα παιδιά του Βύρωνα στοιβάζονται στο συγκρότημα της Αγ.
Τριάδας, το μεγαλύτερο του Βύρωνα, σε κτήρια που αρπάζουν φωτιά, στάζουν ταβάνια
και σε προκάτ;
 Ότι θα βρουν τα προνήπια του Βύρωνα μια θέση στα Νηπιαγωγεία γιατί αρκετά μένουν
απέξω ή τα μικρότερα παιδιά μια θέση στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς που και
από αυτά πολλά μένουν απέξω; Ότι θα θεσμοθετήσει τη δίχρονη υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή που έχει γίνει της Άρτας το γεφύρι;
 Ότι θα λειτουργήσει το Ειδικό Σχολείο Βύρωνα που ιδρύθηκε και παραμένει στα χαρτιά
κοντά 10 χρόνια και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες του Βύρωνα στοιβάζονται στο Ειδικό
Καισαριανής και σε άλλα σχολεία ειδικά ή και γενικά σχολεία ή μένουν εντελώς
αβοήθητα;
 Τι έχει να πει στους αναπληρωτές μας, που φέτος είναι στην περιοχή μας, ως ένα
σταθμό στην 16χρονη περιπλάνησή τους, που προβλέπεται να συνεχιστεί; Ότι θα κάνει
κάποια μέρα, κάποιου χρόνου, κάποτε, διορισμούς;
 Τι θα πει ο Υπ. Παιδείας στα παιδιά του Βύρωνα, που έχουν άνεργους γονείς ή που
εργάζονται με ελαστικές μορφές εργασίας και το μεροκάματο δε φτάνει; Ότι «τα
δύσκολα πέρασαν» και ότι ξεκινάει η «δίκαιη ανάπτυξη», όταν τα μεροκάματα δε
φτάνουν για φαΐ νερό, ηλεκτρικό και θέρμανση; Πόσο μάλλον για μόρφωση,
ψυχαγωγία;

Ο κατάλογος είναι μακρύς , αυτονομία –αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας….
Τίποτα, που να είναι υπέρ του δημόσιου σχολείου, των μαθητών μας, των
εκπαιδευτικών, των γονιών, δεν κομίζει ο κ. Γαβρόγλου στον Βύρωνα. Γιατί απλούστατα
η παιδεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι των «αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων» που
προωθεί η κυβέρνησή του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το Υπ. Παιδείας!
Έτσι, θα επαναλάβει μονότονα την «κανονικότητά» του και θα αποδώσει την αντιλαϊκή
αντιεκπαιδευτική πολιτική του στην δημοσιονομική στενότητα και στους όρους των
εταίρων, παραλείποντας να πει ότι, μαζί με τη ΝΔ και τα άλλα κόμματα της ΕΕ, ψήφισε
το τρίτο μνημόνιο, που προβλέπει τον «εξορθολογισμό» και την «εξοικονόμηση» που
εφαρμόζει στην παιδεία!
Όμως οι εκπαιδευτικοί και ο λαός του Βύρωνα ξέρει ότι, όταν ο ΣΕΒ, που υπηρετεί
απαρέγκλιτα ο κ. Γαβρόγλου και η κυβέρνησή του, πρότεινε και χειροκροτεί τις
«αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις» του, τότε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι γυναίκες, οι
νέοι του Βύρωνα, οι συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας, έναν δρόμο
έχουν: Να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους και να απαιτήσουν μόρφωση, δουλειά και
ζωή με δικαιώματα!
Ένα πρέπει να ξέρει ο κ. Γαβρόγλου ότι «έτσι ήρθαν τα πράγματα αλλά έτσι δε θα
πάνε»!Μπροστά μας έχουμε νέους, πιο μαζικούς, πιο αποφασιστικούς αγώνες, που θα
σαρώσουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησής του! Που θα ανοίξουν το δρόμο για
την παιδεία των σύγχρονων αναγκών μας!
Με βάση τα παραπάνω, ντεκόρ στις συγκεντρώσεις των αντιλαϊκών κυβερνήσεων και
των υπουργών της, άρα και του κ. Γαβρόγλου, δε γινόμαστε!
«Όχι παιδεία για λίγους και εκλεκτούς - Αγώνας ενάντια στους ταξικούς φραγμούς»
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
Παγκράτι 29/11/2017
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

