Ενημέρωση για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στις 19 Φλεβάρη 2019

ΣΥΡΙΖΑ και ΔΑΚΕ χέρι-χέρι για να περάσουν οι
αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις και για να σωματεία
χειροκροτητές της κυβερνητικής πολιτικής

Συνδικάτο εκπαιδευτικών και όχι των κυβερνητικών πολιτικών
Εδώ στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας οι παρατάξεις του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού έπιασαν
πάτο και συνεχίζουν να σκάβουν. ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ και Ο.Μ. μακριά από τους προβληματισμούς τις
ανησυχίες και τους φόβους των εκπαιδευτικών σαν σε εντεταλμένη υπηρεσία, υπονομεύουν σε κάθε
ευκαιρία τους αγώνες και τα αιτήματα του κλάδου, προτάσσοντας τις πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.
Στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας ΔΑΚΕ και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινή πορεία, γιατί συμφωνούν στην
πολιτική που υπηρετούν όπως το ίδιο συμβαίνει επί της ουσίας και στην κεντρική πολιτική σκηνή
μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Βέβαια τους «παροικούντες της Ιερουσαλήμ» δεν τους ξαφνιάζει κάτι τέτοιο. Τους γνωρίζουμε καλά. Στο
Δ.Σ. της ΕΛΜΕ σε απόλυτη σύμπνοια ΣΥΡΙΖΑ και ΔΑΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με μεγάλη
ένταση τα τελευταία τέσσερα, διαμορφώνουν και επιβάλλουν κοινές θέσεις σε όλα τα θέματα. Δεν
υπήρξε ούτε μια φορά που να ψήφισαν διαφορετικά ανεξάρτητα του θέματος.
Μαζί κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να απομονώσουν τους εκπαιδευτικούς από τους λαϊκούς
αγώνες καλλιεργώντας την «ιδιαιτερότητα» του κλάδου στερώντας έτσι από το εκπαιδευτικό κίνημα τους
φυσικούς συμμάχους του. Πρόσφατο παράδειγμα η καταψήφιση στο Δ.Σ. στις 4 Φλεβάρη πρόταση
ψηφίσματος της Α.Σ.Ε. για συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών.
Είναι ακριβοί στα πίτουρα των Νατοϊκών δαπανών και φτηνοί στ' αλεύρι των λαϊκών αναγκών
Μαζί υπονόμευσαν με κάθε μέσο τις πρόσφατες κινητοποιήσεις για τη μονιμοποίηση όλων των
αναπληρωτών με την αποδοχή κριτηρίων διορισμού-απολύσεων και με την καταψήφιση όλων των
πρακτικών μέτρων που πρότεινε η Α.Σ.Ε. για την επιτυχία των κινητοποιήσεων. Την ίδια στάση κράτησαν
και στην πρότασή μας για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 103 που απαγορεύει ρητά τη
μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επιβάλει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας παντού. Χαμογελούν
ειρωνικά όταν καλούνται να πάρουν θέση για τα δισεκατομμύρια των νατοϊκών δαπανών αλλά
επικαλούνται τη δημοσιονομική στενότητα όταν πρόκειται για τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών
συναδέλφων μας.
Μαζί βάζουν πλάτη να περάσει ο σχεδιασμός του υπουργείου (ν. 4547) για το χτύπημα της Ε.Α. και των
μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες, με την απόλυτη επί της ουσίας συμφωνία
τους για τη δημιουργία των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης Ο.Μ.Υ. (Δ.Σ. στις 4 και 19 Φλεβάρη). Το
εντυπωσιακό είναι πως το κάνουν τη στιγμή που όλα δείχνουν πως μάλλον το ίδιο το υπουργείο άρχισε να
τα μαζεύει κάτω από την πίεση των αντιδράσεων.
Σπέρνουν το «διαίρει» και σαν κυβερνητικοί λαγοί δίνουν ιδέες για απόλυση του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού ΕΕΠ.
Εδώ πρέπει να σταθούμε στην απαράδεκτη τοποθέτηση στο χθεσινό Δ.Σ. του αιρετού στο ΠΥΣΔΕ με τον
ΣΥΡΙΖΑ, που χωρίς ίχνος ντροπής δήλωσε πως το αίτημα για συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ σε όλα τα σχολεία και
για διορισμό του απαιτούμενου επιστημονικού προσωπικού είναι αχρείαστο και αποτελεί συνομωσία των
διάφορων συλλόγων ΕΕΠ σε βάρος των εκπαιδευτικών της γενικής παιδείας οι οποίοι με κάποια
επιμόρφωση μπορούν να κάνουν διαγνώσεις παρεμβάσεις και παραπομπές.

Η αντιεκπαιδευτική και αντιεπιστημονική αυτή θέση έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη ν κοινή λογική
αλλά και με το διαχρονικό αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για μόνιμη επιστημονική στήριξη των
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Εισάγει βέβαια ύπουλα διασπαστικές λογικές στον κλάδο
διαχωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς σε χρήσιμους της γενικής παιδείας και σε άχρηστους της Ειδικής
Αγωγής και αποτελεί προαναγγελία ή και πρόταση απολύσεων του ΕΕΠ μιας και είναι άχρηστοι κατά την
συριζέικη αντίληψη. Μα πάνω από όλα αποτελεί ακόμα μια απόδειξη για το τι έχουν στο μυαλό τους οι
κυβερνόντες για το μέλλον της Ε.Α. στα ειδικά αλλά και στα γενικά σχολεία.
Μετά την αποδοχή της τοποθέτησης-πρότασης του από όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (ΔΑΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ,
Ο.Μ) και τα οποία με τις παρεμβάσεις τους την εμπλούτισαν (άλλωστε με μια προσεχτική ματιά αυτό
γίνεται ξεκάθαρο και από τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΜΕ που στάλθηκε στα σχολεία) , η Α.Σ.Ε.
αποχώρησε από τη συνεδρίαση, καλώντας τα μέλη του Δ.Σ. να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού αυτό το διάστημα δίνουν τα ρέστα τους με στόχο το
πέρασμα των πολιτικών της Ε.Ε. του ΟΟΣΑ και της κυβέρνησης και το χτύπημα του συνδικαλιστικού
κινήματος το οποίο θέλουν άβουλο και αδύνατο, συνομιλητή του υπουργείου και χειροκροτητή των
αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων.
Θέλουν τους εκπαιδευτικούς στριμωγμένους στη γωνία, έρμαια της βούλησης κάθ ε κυβέρνησης.
Θέλουν τα σωματεία μας σε ύπνωση, απομαζικοποιημένα, ανυπόληπτα και ανήμπορα. Εξωραϊστικούς
συνδέσμους που δεν θα διεκδικούν και δε θα ενοχλούν, ντεκόρ σε φιέστες και νομιμοποιητικούς
διαλόγους.
Συναδέλφισσα και συνάδελφε
Είναι μονόδρομος να ξεφορτωθεί η ΕΛΜΕ τα παπαγαλάκια του κυβερνητικού-εργοδοτικού
συνδικαλισμού! Και η ώρα είναι τώρα!
Έχεις την πείρα και γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα. Είναι ώρα να κάνεις το αποφασιστικό βήμα
συμπόρευσης με την Α.Σ.Ε., να δυναμώσεις την ΕΛΜΕ, να χαράξεις την αγωνιστική πορεία του σωματείου,
να διεκδικήσεις ότι σου ανήκει, να υπερασπιστείς τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Έχεις τη
δύναμη!
Όλοι στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας στις 21 Φλεβάρη στο 3ο Γυμνάσιο Βόλου στις 18:00 για να
απαιτήσουμε την απόσυρση του ν. 4547 της αξιολόγησης και της υποβάθμισης της Ε.Α.
Για να επιβάλουμε την μονιμοποίηση και των τριάντα χιλιάδων συμβασιούχων συναδέλφων
μας τώρα. Την τροποποίηση του άρθρου 103 του συντάγματος.
Για να βάλουμε στο περιθώριο παλιό και νέο κυβερνητικό-εργοδοτικό συνδικαλισμό

Βόλος, 20 Φλεβάρη 2019

