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Θέμα: «Κενό θιλολόγου με δικαζηική υπογραθή!»
Τέηνηα επνρή θαζεγεηέο θαη καζεηέο κεηξάλε ηηο κέξεο γηα ηηο δηαθνπέο ησλ
Φξηζηνπγέλλσλ. Σην Γπκλάζην Γάθλεο Καιαβξύησλ πάιη, καζεηέο, θαζεγεηέο θαη γνλείο κεηξάλε
πόζεο κέξεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο έρνπλ ήδε πεξάζεη κε έλα θελό θηινιόγνπ. Tν ΠΥΣΓΔ Αραΐαο
ιεηηνπξγώληαο ζην πιαίζην ησλ ηζρπόλησλ λόκσλ θαη εγθπθιίσλ, εμέηαζε ηηο αηηήζεηο θαη
ηνπνζέηεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο βάζεη ησλ κνξίσλ ηνπο ζηα ππάξρνληα θελά.
Κη ελώ ηα θελά ζηα δπζπξόζηηα θαη «δύζθνια» νξεηλά ζρνιεία θαιύθζεθαλ – θαη κάιηζηα
ζε όιεο ηηο εηδηθόηεηεο-κηα πξνζσξηλή δικαζηική απόθαζη ηνπ Β’ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Παηξώλ
ζηα ηέιε Οθηώβξε αλαηξέπεη ηελ απόθαζε ηνπ ΠΥΣΓΔ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θελνύ ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ζπλεπεία ηεο θαηάζεζεο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ από ζπλάδειθν πνπ έθξηλε
όηη ζίγεηαη. Πξνθαλώο ζε ζπλδηθαιηζηηθό επίπεδν ζεσξνύκε όηη νπνηνζδήπνηε ζπλάδειθνο ζεσξεί
όηη θαηαζηξαηεγήζεθαλ ηα δηθαηώκαηά ηνπ δηθαηνύηαη λα θαηαζέζεη ηελ έλζηαζή ηνπ ζην ΠΥΣΓΔ
θη εκείο σο Γ.Σ. ζπλεγνξνύκε θαη δηεθδηθνύκε ζζελαξά ηελ ζέζπηζε θαη παγίσζε θαλόλσλ
δηαθάλεηαο. Δμάιινπ ε θείκελε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο βάζεη κνξίσλ είλαη
θαηάθηεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ελάληηα ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ αδηαθάλεηα.
Παξά ηελ ζηαζεξή καο πξνζήισζε ζηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ,
νπδέπνηε δηαλνεζήθακε λα ηα πξνηάμνπκε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζρνιείνπ έρνληαο
πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο επζύλεο πνπ απνξξέεη από ην ξόιν καο.
Τν δηθαζηήξην έλα κήλα αξγόηεξα δελ έρεη νξίζεη θαλ δηθάζηκν γηα λα εμεηάζεη ηελ
ππόζεζε θαηαδηθάδνληαο ηνπο καζεηέο ζε «νκεξία», ελώ ην θελό (από δηδαθηηθήο άπνςεο) είλαη
δπζαλαπιήξσην. Δμππαθνύεηαη όηη ν λόκνο, ηνλ νπνίν θαιείηαη λα ππεξεηήζεη έλα δηθαζηήξην,
έρεη σο πξσηαξρηθό κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ
Γπκλαζίνπ Γάθλεο Καιαβξύησλ πάλησο ζίγνπξα δελ πξνεγήζεθε ην δεκόζην ζπκθέξνλ.
Όια απηά ζε έλα πιαίζην πνιηηηθό-νηθνλνκηθώλ (κλεκνληαθώλ) επηινγώλ εμαηξεηηθά
αζθπθηηθό, πνπ έρεη θαηαξγήζεη ηνπο δηνξηζκνύο, θαιύπηεη πάγηα θελά κε αλαπιεξσηέο
ειαζηηθνπνηώληαο ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηα
θελά ππνρξεώλνληαο ηνπο δηεπζπληέο λα έρνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν δηδαθηηθό σξάξην θαη
ηνπο ζπλαδέιθνπο λα δηδάζθνπλ ζε δύν, ηξία σο θαη πέληε ζρνιεία δηαλύνληαο πνιιά ρηιηόκεηξα
γηα λα θηάζνπλ ζ’ απηά, ελώ αθόκα θαη νη δηνξηζκνί ησλ αλαπιεξσηώλ γίλνληαη κε ην
ζηαγνλόκεηξν, δεδνκέλνπ όηη ηα δηαζέζηκα θνλδύιηα είλαη κηθξόηεξα ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ.
Δπηπιένλ ην ΠΥΣΓΔ Αραΐαο δηώθεηαη, παξά ην γεγνλόο όηη εθάξκνζε ηελ θείκελε
λνκνζεζία όπσο ζπκβαίλεη παλειιαδηθά θαη κάιηζηα ζε πιήξε νκνθσλία. Πξόθεηηαη γηα κηα δίσμε
πνπ δελ κπνξνύκε παξά λα ζηειηηεύζνπκε, ελώ πξσηίζησο θαηαδηθάδνπκε ην γεγνλόο όηη έλα
ζρνιείν ππνιεηηνπξγεί αθόκα παξά ην γεγνλόο όηη ην πξώην ηξίκελν έρεη ήδε ηειεηώζεη. Σην
πιαίζην απηό ην Γ.Σ ηεο ΔΛΜΔ Β’ Αραΐαο απαηηεί:
α) λα εθδηθαζηεί άκεζα ε ππόζεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη λα ζηακαηήζεη ε «νκεξία» ησλ
καζεηώλ.
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β) ην Β’ Γηνηθεηηθό Δθεηείν λα αλαινγηζηεί ηελ επζύλε πνπ έρεη όρη κόλν γηα ηε ζεκεξηλή
δπζιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θπξίσο ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ ζην κέιινλ νη απνθάζεηο ηνπ
ζηε ζπλείδεζε θαη ζηηο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηνπνζεηνύληαη καθξηά από ηνλ ηόπν
ζπκθεξόλησλ ηνπο.
γ) λα απνζπξζεί ε δίσμε θαηά ηνπ ΠΥΣΓΔ.
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