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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Συνάδελφοι οικοδόμοι, άνεργοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές,
Τις επόμενες μέρες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός
Παιδείας Ν. Κεραμέως. Για μια ακόμη χρονιά τα προβλήματα παραμένουν κι
αυξάνονται, αφού εν μέσω αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού δεν έχει παρθεί κανένα
απολύτως ουσιαστικό μέτρο για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών και των
εκπαιδευτικών.
Η κυβέρνηση, παρά το ότι είχε μπροστά της αρκετό χρόνο για να εξασφαλίσει
νέους χώρους, ώστε να μην στοιβάζονται παιδιά σε τάξεις των 20-25 ατόμων ανά
τμήμα, να προσλάβει μόνιμους εκπαιδευτικούς που χιλιάδες είναι άνεργοι, μόνιμο
προσωπικό για την καθαριότητα στα σχολεία, αντ’ αυτού «ρισκάρει» την υγεία
νηπίων, μαθητών και εκπαιδευτικών, θέλοντας να προστατεύσει την οικονομία του
κεφαλαίου.
Ο λόγος είναι, όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια η Υπουργός: “οι προσλήψεις
εκπαιδευτικών είναι κόστος για το κράτος, όπως και η δημιουργία νέων κτηριακών
υποδομών”. Την ίδια όμως στιγμή μοιράζει απλόχερα δις ευρώ σε επιχειρηματικούς
ομίλους για να μειώσουν τη «χασούρα» τους από την νέα κρίση και να
εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους. Έχουν κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα
και τη γνώμη των «ειδικών», αφού πριν λίγους μήνες που τα κρούσματα ήταν πολύ
λιγότερα μας έλεγαν πως τα τμήματα πρέπει να είναι 15μελή, ενώ σήμερα με το
δεύτερο και μεγαλύτερο κύμα της πανδημίας, με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων
καθημερινά, ως λύση προτείνεται η μάσκα, μπόλικη ατομική ευθύνη και η απειλή
του προστίμου.
Δε μας έφτανε που κάθε χρόνο οι γονείς βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για
την αγορά σχολικών ειδών και γραφικής ύλης, τώρα έχουμε και την ανησυχία για
την υγεία των παιδιών μας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, έχουν διαχρονικές
ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης. Η έλλειψη
σχολικών κτηρίων, τα κενά σε καθηγητές και προσωπικό καθαριότητας δεν είναι
σημερινό φαινόμενο. Ακολουθείται πιστά από όλους η γραμμή της ΕΕ, που οδηγεί
στη διάλυση του δημόσιου συστήματος και σπρώχνει προς την ιδιωτικοποίηση και
στον τομέα της παιδείας. Ας μην κάνουν λοιπόν τους ανήξερους οι πρώην
κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ γιατί είναι συνυπεύθυνοι.

Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι συνολικότερα
πρέπει να δράσουμε. Να διεκδικήσουμε μαζί με τα παιδιά μας και τους
εκπαιδευτικούς να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας
και την ουσιαστική λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Απαιτούμε εδώ και τώρα:
• Επισκευή σχολείων, εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, με άμεση αξιοποίηση
σχολείων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια και άλλων κρατικών
υποδομών, ή ακόμα και ιδιωτικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Άμεση
εκπόνηση κεντρικού πανελλαδικού σχεδίου για νέα σχολικά κτίρια που να
καλύπτουν τις ανάγκες για σχολική στέγη.
• Δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, ώστε κανένα τμήμα
να μην υπερβαίνει τα 15 παιδιά.
• Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
έτσι ώστε από την πρώτη ημέρα να μην λείπει κανείς από τα σχολεία και να
λειτουργήσουν με όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Μονιμοποίηση
όλων των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού που δουλεύουν τα
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.
• Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργαζομένων στην
καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι
καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
• Εξασφάλιση
του απαραίτητου αριθμού λεωφορείων και σχολικών
τροχονόμων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή
από και προς το σχολείο, χωρίς να απαιτείται η συνοδεία συγγενικού
προσώπου.
• Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προμήθεια
απαραίτητων υλικών (Μέσα Ατομικής Προστασίας, είδη καθαρισμού,
αντισηπτικά κ.λ.π.)
• Άμεση επανέναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων.
• Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς,
αλλά και στους μαθητές, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση σε περίπτωση
που χρειαστεί και να ελέγχεται η διάδοση του ιού.
• Δημιουργία Σχολιατρικής Υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο
λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.
• Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία
και on - line μετάδοση των μαθημάτων.
Η ανησυχία που επικρατεί στους γονείς να γίνει οργανωμένη δύναμη, να
συγκρουστούμε με την πολιτική που έχει κριτήριο το κέρδος των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων και βάζει σε δεύτερη «μοίρα» τις ανάγκες και την ίδια την
υγεία και τη ζωή των λαϊκών οικογενειών.
Δεν ανεχόμαστε να μας κουνάνε συνεχώς το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης για
να κρύψουν τη γύμνια της κρατικής. Η δική μας ευθύνη είναι η οργάνωση της πάλης
και της διεκδίκησης.
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