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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας σχετικά με την απεργία μας, σας ευχαριστώ για 

το ενδιαφέρον σας και τη συμπάθεια που εκφράζεται σε κάθε συζήτηση. Θα σας 

υπενθυμίσω σύντομα την εξέλιξη της κατάστασης τους τελευταίους μήνες. 

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, το εκτελεστικό συμβούλιο της  ZNP ( Ομοσπονδία Πολωνών 

Εκπαιδευτικών ) ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με μια συλλογική διαμάχη. Οι προηγούμενες 

μορφές διαμαρτυρίας μας  τα τελευταία τρία χρόνια: διαδηλώσεις, πορείες, και διάφορες 

δράσεις διαμαρτυρίας δεν άλλαξαν τις κυβερνητικές αποφάσεις. Οι μισθοί των 

εκπαιδευτικών, ξεκινώντας από 1751 PLN (409,46 ευρώ) , είναι ακόμη πολύ χαμηλοί . Οι 

ισχνές αποδοχές  της  διοίκησης και του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης επίσης 

δεν έχουν αυξηθεί.  

Ζητούμε αύξηση των βασικών μισθών κατά 1000 PLN!  Η αξίωσή μας θα επιτρέψει την 

ισοτιμία των μισθών στην εκπαίδευση με τον μέσο μισθό στην Πολωνία.Σήμερα, οι 

νεοδιόριστοι  εκπαιδευτικοί συνήθως  κερδίζουν κάτω από το μισό του μισθού των εργατών 

με πολύ λιγότερα προσόντα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μια βασική επαγγελματική 

κατάρτιση και των οποίων η εργασία είναι πολύ λιγότερο υπεύθυνη από εκείνη του 

εκπαιδευτικού. 

Για αρκετές εβδομάδες, η κυβέρνηση δεν απάντησε στις προετοιμασίες για την 

απεργία,πιστεύοντας προφανώς ότι η πίεση, η παραπληροφόρηση και οι επιθέσεις στην 

ομοσπονδία θα αποθάρρυναν τους εκπαιδευτικούς από το να συμμετάσχουν στην απεργία 

που θα  πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων. 

 Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αναφέρεται , μέσω των μέσων 

ενημέρωσης, στην προετοιμασία της απεργίας και στις συνθήκες εργασίας των 



εκπαιδευτικών ήταν βάζοντας στο εξώφυλλο ενός δεξιόστροφου περιοδικού μια 

φωτογραφία μου με ένα Καλάσνικοφ στα χέρια μέσα σε μια τάξη μαθητών υπονοώντας  ότι 

είμαι τρομοκράτης και χρησιμοποιώ τους μαθητές ως ομήρους. 

Ωστόσο, η αποφασιστικότητα της κοινότητας των εκπαιδευτικών αποδείχθηκε ισχυρότερη 

από την πίεση. Πάνω από το 80% των σχολείων έλαβαν μέρος στο δημοψήφισμα  που έγινε 

για να ληφθεί η απόφαση για την απεργία, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Πολωνίας το 

ποσοστό ξεπέρασε το  90%  και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες  εκπαιδευτικοί εξέφρασαν  

την βούλησή τους να συμμετάσχουν στην απεργία. 

Μαζί με μας, σε δεκάδες σχολεία και νηπιαγωγεία, θα κατέβουν σε απεργία οι διοικητικοί 

υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, των οποίων οι μισθοί, όπως 

προανέφερα, είναι επίσης δραματικά χαμηλοί. 

 Με γνώμονα όλα αυτά, αυτή την εβδομάδα (1 έως 7.04.), η πολωνική κυβέρνηση έκανε 

διαπραγματεύσεις με την ZNP σχετικά με την αύξηση των αμοιβών. Στόχος αυτών των 

συνομιλιών ήταν να βρεθούν λύσεις που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια εθνική 

απεργία. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα και συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή - 

για πολλές ώρες καθημερινά. Δυστυχώς, παρά την ετοιμότητα για την εξεύρεση 

συμβιβαστικής λύσης εκ μέρους της συνδικαλιστικής οργάνωσης, οι συνομιλίες αυτές  δεν 

ήταν επιτυχημένες. Ως εκ τούτου, η απεργία ξεκινά στις 8 Απριλίου. Η απεργία είναι επ’ 

αόριστον και μπορεί να κρατήσει και σε όλη τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων.  

Σήμερα χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας περισσότερο από ποτέ. Μια επιστολή ή κάποιες 

κουβέντες σε ηλεκτρονική μορφή που θα χαιρετίζουν τους Πολωνούς εκπαιδευτικούς  θα 

μας δώσουν την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια μεγάλη οικογένεια εκπαιδευτικών και 

υπαλλήλων στο χώρο της εκπαίδευσης για τους οποίους ο κύριος σκοπός είναι η ευημερία 

της εκπαίδευσης, η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και οι αξιοπρεπείς συνθήκες 

εργασίας, διότι, όπως γνωρίζουμε - όλα ξεκινούνμε έναν καλό δάσκαλο. Θα είμαστε 

ευγνώμονες για την αλληλεγγύη σας  προς τους εκπαιδευτικούς της Πολωνίας μας και για 

τον σκοπό μας.  

Με θερμούς χαιρετισμούς, 

Sławomir Broniarz 

 

Πρόεδρος της  ZNP 


