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Προς τους Συναδέλφους µου
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Θέµα 1ο : Μας τελείωσαν οι εκπαιδευτικές άδειες πατριώτη…
Το ότι το ντόπιο κατεστημένο ήθελε και θέλει τον εκπαιδευτικό αμόρφωτο, το
γνωρίζουμε. Το είχαμε νιώσει καλά στο πετσί μας, όταν στη δεκαετία του 70
αγωνιστήκαμε, ώστε να αναβαθμισθούν οι παλιές Παιδαγωγικές Ακαδημίες και να
γίνουν Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι αγώνες μας δικαιώθηκαν και είδαμε τις βάσεις
των Παιδαγωγικών Τμημάτων να φτάνουν τα επίπεδα Νομικών και Ιατρικών
σχολών. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της εκπαίδευσης και της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Διδασκαλεία που ιδρύθηκαν σ’ όλη την Ελλάδα,
ΣΕΛΔΕ, ΠΕΚ, σεμινάρια, ημερίδες κ.α.
Δυστυχώς στις μέρες μας, τα μαύρα μαντάτα ξεκίνησαν σχετικά νωρίς. Οι
φήμες για το κλείσιμο των Διδασκαλείων καλά κρατούσαν, ώσπου πήραν μια
αναπνιά ζωής και για φέτος. Όμως οι εκπαιδευτικές άδειες δεν άντεξαν. Τις πήρε
και τις σήκωσε η εκπαιδευτική απορρύθμιση της κ. Διαμαντοπούλου.
Έτσι χωρίς ίχνος ντροπής και χωρίς να ζητήσει έστω μια συγγνώμη από τον
κλάδο των εκπαιδευτικών, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε
το τελείωμα των εκπαιδευτικών αδειών: «Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, µε την
εκτέλεση του Προϋπολογισµού
Προϋπολογισµού 2010, το σύνολο των εγγεγραµµένων πιστώσεων στον
προϋπολογισµό του ΥΠ∆ΒΜΘ, στους Ειδικούς Φορείς 1919-210 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης & 1919220 ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στον ΚΑΕ 0282, που αφορούν στην αποζηµίωση
εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής
υπηρεσιακής εκπαίδευσης µεταφέρθηκε στους
προϋπολογισµούς των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης για την καταβολή των ανεξόφλητων
υποχρεώσεων οικονοµικού έτους 2009, για το σχολικό έτος 20102010-2011, επιτρέπεται µόνο η
ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης».Με
άλλα λόγια τη μαύρη τρύπα του
εκπαίδευσης».
Υπουργείου Παιδείας θα την καλύψουν βουλιάζοντας στον πάτο του πηγαδιού την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Ανατρέχοντας στο αρχείο μου, θέλω να απαντήσω με στοιχεία, για τι ποσά
μιλάμε και για πόσους εκπαιδευτικούς γίνεται ο λόγος. Πέρυσι, σε επίπεδο Κρήτης
χορηγήθηκαν συνολικά 38 πιστώσεις. Με τις 20 ανανεώθηκαν οι εκπαιδευτικές
άδειες των συναδέλφων και οι υπόλοιπες 18 δόθηκαν σε νέους αιτούντες, ενώ δε
δόθηκε άδεια σε 10 συναδέλφους που είχαν τα νόμιμα προσόντα. Σε πανελλαδικό
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επίπεδο δόθηκαν συνολικά περίπου 580 πιστώσεις, από τις οποίες οι 320
χρησιμοποιήθηκαν για ανανεώσεις εκπαιδευτικών αδειών και οι 260 για νέες
άδειες.
Φέτος θα καλυφθούν οι ανανεώσεις, που σημαίνει ότι μιλάμε για 300 έως
350 άδειες το πολύ νέες εκπαιδευτικές άδειες. Οι 300 άδειες κοστίζουν στο ελληνικό
δημόσιο ετησίως 500.000 ευρώ περίπου, όταν σε μια 24ωρη απεργία των
εκπαιδευτικών, με συμμετοχή στο 50% στον κρατικό κορβανά μπαίνουν πάνω από
2.000.000 ευρώ.
Άρα τα χρήματα που απαιτούνται για τις εκπαιδευτικές άδεις είναι ελάχιστα.
Διπλάσια(και κάτι παραπάνω) από αυτά που απαιτήθηκαν για τις κουρτίνες στο
κτηριακό συγκρότημα του Υπουργείου Παιδείας.

Συνάδελφοι
Μέσα στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ρητά και
κατηγορηματικά
για τους εκπαιδευτικούς: «∆ιασφαλίζουµε
∆ιασφαλίζουµε τη δυνατότητα να
επιµορφώνονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείµενό τους, να ανανεώνουν τις
δεξιότητές τους και να βελτιώνουν τις παιδαγωγικές του µεθόδους σε όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής του θητείας»
θητείας».
Επίσης, στο επίλογο του ίδιου προγράμματος αναγράφεται: «Η παιδεία γίνεται
χώρος συνεχούς έρευνας. Συνδέεται µε την ανάπτυξη και την παραγωγή. Συνεργασία και
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, κάτω από
την εποπτεία των Πανεπιστηµίων.
Πανεπιστηµίων. Επενδύουµε
Επενδύουµε στην έρευνα αιχµής που καλύπτει και
δραστηριότητες βασικής έρευνας και έρευνας σε περιοχές που δεν προσελκύουν χρηµατοδότηση,
όπως πχ οι ανθρωπιστικές επιστήµες. Βελτιώνουµε την ποιότητα των µεταπτυχιακών σπουδών
στα πανεπιστήµια, τα αξιολογούµε, τα ενισχύουµε και τα επιβραβεύουµε. Προωθούµε θεσµούς
τεχνολογικής εξοικείωσης και άµιλλας ήδη από τη µέση εκπαίδευση γιατί η εξοικείωση µε την
επιστηµονική σκέψη ξεκινά στο σχολείο»
σχολείο».
Κάπου έχει χαθεί όχι μόνο η μπάλα, αλλά και το ίδιο το γήπεδο. Άμεση θα
πρέπει να είναι η αντίδραση της ΔΟΕ. Θα πρέπει επιτέλους να ζητήσει συνάντηση
με τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας και να τον ενημερώσει στα τεκταινόμενα
στην παιδεία. Είμαστε ο μόνος κλάδος εργαζομένων που βάλετε όχι μόνο στα
οικονομικά, αλλά και στα θεσμικά θέματα.
Ο Έλληνας δάσκαλος αγωνίζεται χρόνια τώρα για τ’ άφθαστα και γι’ αυτό
έπαψε να είναι «κολυβοδάσκαλος» και «δασκαλάκος», όπως τον ήθελε κάποτε το
κατεστημένο. Ο κλάδος μας ήταν πάντα βιαστικός. Πάντα ζητούσε και ζητά το
παραπάνω. Και βέβαια όποιος βιάζεται σκοντάφτει, κατά πως λέει ο Λαός. Και
όποιος σκοντάφτει, πέφτει και πληγώνεται και οι πληγές του αφήνουν ουλές… Και
οι ουλές μένουν για πάντα, για να μας θυμίζουν τις πληγές. Άραγε κοιτάζουμε

ποτέ τις πληγές μας; (Μικρή παράφραση κειµένου του Ν. Καζαντζάκη)
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Θέµα 2ο: Τι θα γίνει µε τους ∆ιευθυντές
∆ηµοτικών Σχολείων Χανίων και Ηρακλείου;
Την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων περιμένει ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολος Κλινάκης, για το θέμα των
Διευθυντών των Δημοτικών Σχολείων Χανίων και Ηρακλείου. Ως γνωστών
συνάδελφοι είχαν προσφύγει δικαστικά κατά των αποφάσεων των ΠΥΣΠΕ των δύο
Νομών και δικαιώθηκαν. Η Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης κατέθεσε ερώτημα στο
Διοικητικό Εφετείο και περιμένει την απάντηση, για να προχωρήσει η διαδικασία.
Τα παραπάνω μου είπε ο κ. Κλινάκης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μου, κατά
τα διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης.
Πιστεύω ότι οι όποιες εξελίξεις θα δρομολογηθούν κατά τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου και συγκεκριμένα αμέσως με το κλείσιμο των σχολείων.

Θέµα 3ο:Κινδυνεύουν τα οδοιπορικά των συναδέλφων,
ενώ σταµατούν οι µετακινήσεις των σχολικών συµβούλων.
Στα πλαίσια της υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου, περικόπτονται
δραστικά οι μετακινήσεις σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών, αφού ο
σχετικός κωδικός δεν αρκεί να καλύψει ούτε τα έξοδα μετακίνησης του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, ο οποίος βάζει τα περισσότερα από
την τσέπη του.
Έτσι, αρκετά πολυθέσια και δεκάδες ολιγοθέσια σχολεία της υπαίθρου θα
μείνουν από τη νέα σχολική χρονιά χωρίς επιστημονική και παιδαγωγική
καθοδήγηση, γιατί οι σχολικοί σύμβουλοι θα αδυνατούν να τα επισκέπτονται. Και
αλήθεια, ξέρουμε για τι ποσό μιλάμε; Ένας σχολικός σύμβουλος της υπαίθρου
έπαιρνε οδοιπορικά 250 – 270 ευρώ το τρίμηνο παρακαλώ…
Επίσης, από τον ίδιο κωδικό πληρώνονται και οι συνάδελφοι γυμναστές και
αγγλικής γλώσσας, που διδάσκουν σε περισσότερα των δύο σχολεία. Αυτό σημαίνει
ότι τη νέα σχολική χρονιά, πολλά σχολεία της υπαίθρου θα μείνουν χωρίς
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Από τα παραπάνω θέματα που διαπραγματεύτηκα στο σημερινό
ενημερωτικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι η απαξίωση και υποβάθμιση του δημόσιου
σχολείου. Αν κάτι παραμείνει όρθιο τη νέα χρονιά, θα μείνει μόνο χάρις τον
πατριωτισμό και την αγάπη για την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Δεν πιστεύουμε ότι για όλα φταίει η οικονομική κρίση. Υπάρχει σκοπιμότητα
στις πράξεις του Υπουργείου Παιδείας και όσο πιο γρήγορα την αντιληφθούμε,
τόσο καλύτερα θα την αντιμετωπίσουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
χαιρετισµούς
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
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