Ανακοίνωση της ΑΣΕ για την Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ

Η ηγεσία της ΟΛΜΕ «δίνει ρέστα» στη στήριξη της
κυβερνητικής πολιτικής!
Στις 28-4-2018 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των
Προέδρων των ΕΛΜΕ. Οι εκπρόσωποι της ΑΣΕ ανέδειξαν την
ανάγκη να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος και να δοθεί αγωνιστική απάντηση
ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τις «νέες δομές της εκπαίδευσης» και
προωθεί την αντιδραστική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολείων καθώς και το κλείσιμο μιας σειράς
βασικών υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.
Η στάση της πλειοψηφίας της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ, ΠΕΚ) απέδειξε για άλλη μια φορά, τον φαρισαϊσμό
αυτών των δυνάμεων. Με κροκοδείλια δάκρυα μιλάνε για τις αρνητικές συνέπειες του ν/σ και την ίδια ώρα
βάζουν «χοντρή πλάτη» για να περάσει αυτή η αντιεκπαιδευτική πολιτική χωρίς καμία αντίδραση.
Η ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ αποφάσισε με πλειοψηφία των ΕΛΜΕ την «αποχή των εκπαιδευτικών από
κάθε διαδικασία αξιολόγησης», όπως προωθείται από το νομοσχέδιο για τις δομές. Ωστόσο, οι ΣΥΝΕΚ – ΔΑΚΕ
– ΠΕΚ, με πρόσχημα ότι στην απόφαση αυτή υπήρχε η λέξη απεργία, την πολέμησαν λυσσαλέα μέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες και στο τέλος δεν την αναγνώρισαν επικαλούμενοι το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
Αρνήθηκαν, δηλαδή, να υιοθετήσουν την απόφαση για απεργία-αποχή, την οποία, έστω και για τα μάτια του
κόσμου, οι ίδιες δυνάμεις ψήφισαν στην ΑΔΕΔΥ. Από την πρώτη κιόλας στιγμή υπονόμευσαν τον αγώνα ενάντια
στην αντιδραστική αξιολόγηση.
Η αγωνία τους ήταν και είναι να περάσει αλώβητη η αντιλαϊκή πολιτική! Τα ίδια κάνανε και στο «ασφαλιστικό»,
τα ίδια κάνανε και στην 3η αξιολόγηση και τον «απεργοκτόνο» νόμο, τα ίδια κάνουνε και τώρα.
Στη Γ.Σ. ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, καταψήφισαν και την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την ημέρα ψήφισης
του ν/σ. Γι’ αυτήν την εξέλιξη, σοβαρότατες ευθύνες έχει και η πρόεδρος της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσ/νκης
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ), η οποία ψήφισε λευκό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία για την
απεργιακή κινητοποίηση.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, προηγουμένως, κατέθεσαν ένα γενικόλογο και άχρωμο ψήφισμα
περί απόσυρσης του νομοσχεδίου για τις νέες δομές, που με πολύ προθυμία στήριξαν οι δυνάμεις της πλειοψηφίας.
Με τη στάση τους, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, βοήθησαν τις ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ να ξεπλύνουν τις ευθύνες τους για το
γεγονός, ότι, για μία ακόμη φορά, την πιο κρίσιμη στιγμή, βάζουν εμπόδια στην οργάνωση των αγώνων και στην
αντίσταση του κλάδου στην αντιλαϊκή- αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης.
Με τέτοιες ηγεσίες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν έχει να φοβάται τίποτα…
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Πρόεδρου της ΟΛΜΕ «ότι θα πολεμήσουμε το ν/σ για τις νέες δομές» είναι χωρίς
αντίκρισμα, είναι στάχτη στα μάτια των εκπαιδευτικών. ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, δε το κρύβουν, συμφωνούν με
το αντιλαϊκό περιεχόμενο που φέρνει αυτό το ν/σ, συμφωνούν με την αυτονομία των σχολείων, το αποκεντρωμένο
σχολείο, την αντιδραστική αξιολόγηση. Έχουν «εικόνισμα» την αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ, την πολιτική της
ανταγωνιστικότητας, των πλεονασμάτων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Γι’ αυτό και συμμετέχουν στη λεγόμενη «συμμαχία» μαζί με ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, αναπαράγοντας όλα τα αντιδραστικά
επιχειρήματα της κυβέρνησης, της εργοδοσίας και του ΣΕΒ και υπονομεύουν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες.
Καμιά εμπιστοσύνη σ’ αυτές τις ηγεσίες, ο αγώνας τώρα στα χέρια των σωματείων και των συναδέλφων!
Καλούμε κάθε συνάδελφο να σκεφτεί τον επικίνδυνο δρόμο στον οποίο οδηγούν το συνδικαλιστικό κίνημα τέτοιες
ηγεσίες. Αυτές οι δυνάμεις είναι μακριά από τα προβλήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων. Είναι θηλειά στο
λαιμό των εκπαιδευτικών και των σωματείων.
Συνάδελφοι, ένα δρόμο έχουμε! Να αλλάξουμε συνολικά πορεία, να πετάξουμε από το σβέρκο μας τις δυνάμεις
του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Χρειάζεται να απαλλαγούν τα σωματεία από τη σαπίλα των δυνάμεων που
κάνουν ότι μπορούν για να βάλουν πλάτη στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στην αντιλαϊκή πολιτική τους.

Να παλέψουμε, με σχέδιο και αποφασιστικότητα
να δυναμώσουμε τις πρωτοβουλίες του αγώνα να δυναμώσει το ταξικό κίνημα!
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