ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1. Ενημέρωση για ορισμένες κρίσιμες εξελίξεις στο ΔΣ της ΕΛΜΕ
Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας στην αρχή της σχολικής χρονιάς, αφού ενημερώθηκε από συναδέλφους ΠΕ 04,
αποφάσισε ομόφωνα και εξέδωσε ανακοίνωση στις 5/9/18 με αφορμή έγγραφο σχετικά με χορηγία
ιδρύματος και γενικότερα για τους κινδύνους εμπορευματοποίησης της παιδείας. Η ανακοίνωση
κοινοποιήθηκε, ως συνήθως, στα σχολεία και σε όλα τα τοπικά και εκπαιδευτικά ΜΜΕ. Σχεδόν ένα
ολόκληρο μήνα μετά, η ΕΛΜΕ δέχθηκε μια πρωτοφανή, ενορχηστρωμένη επίθεση, συχνά με αήθεις
χαρακτηρισμούς από συγκροτήματα ΜΜΕ, διάφορους παράγοντες, το Δήμο Βόλου, αρχηγούς κομμάτων
κλπ. Στις 3/10 συγκλήθηκε έκτακτο ΔΣ. Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα ασχολήθηκε με τη
χορηγία και την ΕΛΜΕ Μαγνησίας ο ίδιος ο Κ. Mητσοτάκης και η υπόθεση πήρε πολύ μεγάλες
διαστάσεις. Στο έκτακτο ΔΣ η παράταξη της ΔΑΚΕ πρότεινε κείμενο απόφασης που ανακαλούσε την
προηγούμενη ομόφωνη απόφαση. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 3 μέλη (ΔΑΚΕ). Τα άλλα 3 παρόντα
μέλη του ΔΣ επέμειναν ότι ισχύει η προηγούμενη ομόφωνη απόφαση (2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ + 1 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ). Το 7ο μέλος του ΔΣ (ΠΑΜΕ) δεν ήρθε στο Δ.Σ. παρά του ότι ενημερώθηκε και
υπήρχε κίνδυνος να ανατραπεί η προηγούμενη απόφαση. Την επομένη, η ΔΑΚΕ δήλωσε δημοσίως
μετάνοια και η πρόεδρος του ΔΣ δήλωσε «αποκηρύσσει» την ανακοίνωση, ενώ προηγουμένως μας είχε
…. “νουθετήσει” τηλεοπτικώς ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ (επίσης ΔΑΚΕ).
Εμείς προσπαθήσαμε να βγεί σχετική, αναλυτική απάντηση της ΕΛΜΕ και αναμέναμε τη στήριξη της
ΟΛΜΕ, διότι στηριχθήκαμε σε πάγιες θέσεις του κλάδου. Ωστόσο δεν καταφέραμε στο ΔΣ της ΕΛΜΕ να
συμφωνήσουμε σε μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση - απάντηση. Στο μεταξύ, στις 11/10 η ΟΛΜΕ
εξέδωσε ανακοίνωση, που στο πλαίσιο των πάγιων θέσεων του κλάδου καλύπτει πλήρως την ΕΛΜΕ
Μαγνησίας και επαναλαμβάνει την αντίθεση στην εμπορευματοποίηση.
Στο ΔΣ συζητήθηκαν επίσης διάφορα υπηρεσιακά θέματα, η ΓΣ του κλάδου και το ζήτημα της
εκπαίδευσης των προσφύγων, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη θέση της ΕΛΜΕ. Αρνητική εξέλιξη ήταν ότι
η πλειοψηφία του ΔΣ δεν τόλμησε να ανταποκριθεί στην έκκληση συμπαράστασης στην ΕΛΜΕ Χίου, για
την τεράστια επίθεση και που δέχονται συνάδελφοι στη Χίο, για τη λειτουργία των ΔΥΕΠ (δομές
εκπαίδευσης προσφύγων), επικαλούμενοι την ανάγκη να πάρουν θέση προηγουμένως άλλες ΕΛΜΕ. Η
πρόταση για συμπαράσταση συγκέντρωσε μόνο 3 ψήφους (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ –
ΠΑΜΕ)
2. Η θέση της κίνησης μας για την υπόθεσης της «χορηγίας»
Η βασική αρχή που διέπει την θέση μας είναι ότι εξωθεσμικοί παράγοντες δεν μπορούν να
υποκαθιστούν την ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Τη
θέση αυτή ενισχύει η ανακοίνωση που εξέδωσε το συγκεκριμένο ίδρυμα, που αναφέρει ότι «άτυπα»
προχώρησε σε «…καταγραφή αναγκών όσο και αναζήτηση πόρων….». Επιμένουμε στο ότι κανείς
εξωθεσμικός παράγοντας δεν μπορεί να «μπαίνει» στα σχολεία, παρακάμπτοντας τα θεσμικά όργανα της
εκπαίδευσης. Τα σχολεία δεν πρέπει να γίνουν «κυνηγοί χορηγιών» για να λειτουργήσουν, πράγμα που
θα οδηγήσει σε έναν ανταγωνισμό προσέλκυσης δωρεών και χορηγιών και κατηγοριοποίηση
ανταγωνιστικών σχολείων. Τα ανταγωνιστικά αυτά σχολεία θα επιλέγουν μαθητές και να επιλέγονται
από γονείς – πελάτες και όπως δήλωσε ο Κ Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα επιλέγουν και τους καθηγητές τους.
Η παιδεία δεν μπορεί να εξαρτάται από χορηγίες επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων επιχειρήσεων σε
συνδυασμό με φοροαπαλλαγές προς τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτό πράγματι το φοβόμαστε, όπως
φοβόμαστε την επανάληψη των διαθεσιμότητων του 2013, όταν μετά από «αξιολόγηση» του

Υπουργείου, έκλεισαν οι πιο δυναμικοί τομείς των ΕΠΑΛ , προς όφελος ιδιωτικών εκπαιδευτικών
φορέων.
Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι φοβικοί στην κοινωνία ούτε αγνοούν ότι πολλές ανάγκες καλύπτονται από
παροχές, δωρεές και γενικότερα μορφές αλληλεγγύης της κοινωνίας, που ούτε διαφημίζονται, ούτε
επιζητούν την προβολή . Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας όπως και άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, πολλοί
εκπαιδευτικοί και γονείς, είτε ατομικά ή συλλογικά έχουν συνδράμει οικονομικά ή με παροχές έργου
ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης σε οικογένειες και μαθητές μας ή να ενισχυθούν
διάφορες δράσεις σε σχολεία. Αν τα διάφορα ιδρύματα θέλουν να παρέχουν πράγματι ουσιαστική
οικονομική ενίσχυση στην εκπαίδευση, ας απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας και αυτό με βάση
θεσμοθετημένες διαδικασίες ας ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολείων. Επίσης πρέπει να
αξιοποιούνται σωστά οι πόροι του ΕΣΠΑ, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.
Ειδικά ο βασικός εξοπλισμός των εργαστηρίων φυσικών επιστημών είναι αυτονόητη, στοιχειώδης
υποχρέωση της Πολιτείας και τα σχολεία που έχουν ελλείψεις σε τέτοιο εξοπλισμό όφειλαν να τον
αιτηθούν από την Πολιτεία με συμπαραστάτη την ΕΛΜΕ και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η
βασικότερη βέβαια έλλειψη στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, ειδικά την περίοδο της
πρωτοφανούς επίθεσης στην ΕΛΜΕ δεν ήταν οι ελλείψεις σε εξαρτήματα πειραμάτων, αλλά σε
καθηγητές που διδάσκουν φυσικές επιστήμες, ακόμα και για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Ακόμα και σήμερα που καλύπτονται τα σχετικά διδακτικά κενά στην περιοχή μας, καλύπτονται με
αναπληρωτές, με εκπαιδευτικούς που σε αρκετές περιπτώσεις τρέχουν από σχολείο σε σχολείο να
προλάβουν το μάθημα και την ύλη, με συνθήκες που δυσκολεύουν τη δημιουργική και ανακαλυπτική βιωματική μάθηση.
Στην εκπαιδευτική κοινότητα, όπως ευρύτερα στην κοινωνία υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογικές
απόψεις και διαφορετικές οπτικές για τη χρηματοδότηση και λειτουργία των σχολείων. Προφανώς
κάποιοι (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διάφοροι παράγοντες, χορηγοί και επιχορηγούμενοι, ακόμα και
συνδικαλιστές) διαφωνούν με την άποψη μας σχετικά με τους κινδύνους εμπορευματοποίησης της
παιδείας. Από αυτό όμως το σημείο, της διαφωνίας, έως την ενορχηστρωμένη επίθεση με τους αήθεις
χαρακτηρισμούς που δέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί και ειδικά η ΕΛΜΕ Μαγνησίας, υπάρχει τεράστια
διαφορά. Ειδικά για τη δημοτική αρχή Βόλου, δεν μας εκπλήσσει η ανακοίνωση της. Την καλούμε όμως
εκτός από τον τομέα της συκοφάντησης των εκπαιδευτικών, να δραστηριοποιηθεί και σε πιο χρήσιμα
πεδία, όπως η πυρασφάλεια των σχολείων και ο έλεγχος των σχολείων ώστε να μην πέφτουν σοβάδες.
Δηλώνουμε ότι δεν φοβούμαστε τις πρωτοφανείς ύβρεις και συκοφαντίες. Θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε για ποιοτικό δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά, με ποιοτικές υποδομές, με την ευθύνη της
Πολιτείας.
3. ΟΛΟΙ ΣΤΗ Γ.Σ. της ΕΛΜΕ, Τετάρτη 17/10 (Εσπερινό Γυμνάσιο, 7μμ)
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη Γ.Σ. Ακόμα και αν έχουμε επιμέρους
αντιρρήσεις, καλούμε να υπερψηφίσουμε την εισήγηση της ΟΛΜΕ, ώστε να υπάρξει πρακτικά η
δυνατότητα για κλαδική, ενωτική αγωνιστική δράση. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια εκπαίδευση και τα
εργασιακά δικαιώματα μας. Απαιτούμε αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μαζικούς μόνιμους
διορισμούς και σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών του εισοδήματος μας.

