ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (10.01.2014)
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ενάντια στις διαθεσιμότητες και απολύσεις εκπαιδευτικών
Με αφορμή την αυριανή πανελλαδική κινητοποίηση στη Λάρισα, στα διόδια
Πυργετού, ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις εκπαιδευτικών, οι βουλευτές
Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση συμπαράστασης:
Μόλις 71 μέρες πριν την οριστική εκπνοή της “περιόδου χάριτος” των 8 μηνών από
την έναρξη διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών κλάδων της τεχνικής εκπαίδευσης, τα
ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας &
Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ότι δήθεν θα απορροφηθούν όλοι σε άλλες θέσεις του ΥΠΑΙΘ, πέφτουν στο κενό.
Οι διαδοχικές συναντήσεις της ΟΛΜΕ με τους Υπουργούς κκ. Μητσοτάκη και
Αρβανιτόπουλο κατέληξαν όχι μόνο σε αδιέξοδο, αλλά αποτελούν και προάγγελους
αυτού που ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε εξαρχής. Ότι δηλαδή το πρόγραμμα κινητικότηταςδιαθεσιμότητας είναι απλά προθάλαμος για απολύσεις ακόμη και στον τόσο
ευαίσθητο τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης.
Οι μάσκες έπεσαν και είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλους και όλες ότι το μόνο μέλημα
της κυβέρνησης είναι να αποποιηθεί των συνταγματικών της υποχρεώσεων για την
παροχή δωρεάν Παιδείας στους πολίτες της χώρας. Απώτερος στόχος της, δε, είναι να
παραδώσει την εκπαίδευση σε ιδιώτες.
Οι απολύσεις εκπαιδευτικών, την ώρα που οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό
αγγίζουν δραματικά επίπεδα, τα μαθήματα μένουν αδίδαχτα και καταργούνται
ολόκληρα τμήματα, συνθέτουν το σκηνικό της αποσάθρωσης της δημόσιας
εκπαίδευσης, οδηγώντας χιλιάδες μαθητές σε απόγνωση και πολλούς σε πρόωρη
εγκατάλειψη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει σε όλους τους τόνους τις διαθεσιμότητες και τις
αντιπαιδαγωγικές, οικονομίστικες μεθοδεύσεις των Υπουργείων Παιδείας και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που απομακρύνουν τους μαθητές από το Λύκειο και
τους οδηγούν στην φτηνή και υποβαθμισμένη κατάρτιση. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι
για εμάς κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει και ότι όλοι οι διαθέσιμοι
εκπαιδευτικοί πρέπει και θα επιστρέψουν στη θέση τους. Συνεχίζουμε να είμαστε στο
πλευρό των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών και στηρίζουμε των αγώνα
τους για μία ποιοτική, δημόσια και δωρεάν Παιδεία.
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