στο ΣΕΠΕ «ο Μακρυγιάννης»
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΟ ΣΕΠΕ «ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 19/5, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου
μας, με θέματα: πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, τροπολογία και Υπουργική Απόφασηγια τις
κάμερες στα σχολεία και επόμενα βήματα δράσης.
Σαν Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών προβάλαμε την ανάγκη δράσης για την απόσυρση
του πολυνομοσχεδίου, την ανάγκη της μη εφαρμογής της τροπολογίας και της Υ.Α.της
κυβέρνησης για τις κάμερες στα σχολεία και προτείναμε πραγματοποίηση έκτακτης γενικής
συνέλευσης τη Δευτέρα 25/5, όπως και άλλων δράσεων για ενημέρωση των εργαζομένων της
περιοχής μας για τα ζητήματα στην εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να
ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών μας αλλά και όλος ο λαός της περιοχής για το τι ετοιμάζουν
στα παιδιά μας και όλοι μαζί να αντιπαλέψουμε τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης,
αλλά και συνολικά όλη την αντιλαϊκή πολιτική, που επιχειρεί να φορτώσει για άλλη μια φορά τα
βάρη της επόμενης μέρας και της νέας βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης στον λαό! Τους δηλώνουμε
ξεκάθαρα: ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!
Οι παρατάξεις ΔΗΣΥ και ΔΑΚΕ απέρριψαν τις συγκεκριμένες προτάσεις μας, όπως άλλωστε
έκαναν καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όταν επρόκειτο να βγούμε μπροστά για να
διεκδικήσουμε ένα σχολείο για όλους αλλά και μία ζωή με αξιοπρέπεια! Στο πλαίσιο αυτό
εναρμονίστηκαν πλήρως με το κλίμα της περιόδου, βάζοντας τις διεκδικήσεις για τα δικαιώματα
τα δικά μας και των μαθητών μας σε καραντίνα!!!
Σε μια περίοδο που είναι αναγκαία η οργάνωση της πάλης ενάντια σε ένα πολυνομοσχέδιο
που τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τσακίζει ακόμη παραπέρα τη
Δημόσια Εκπαίδευση κάνοντας την και αυτήν ατομική ευθύνη μόνο για όσους μπορούν.. σε
μια περίοδο που το μάθημα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ριάλιτι...Σε μια περίοδο που τα
σχολεία ανοίγουν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας.. Σε μια περίοδο που
καλούμαστε να πάρουμε τη μεγαλύτερη ατομική μας ευθύνη, να παλέψουμε για εμάς και τα
παιδιά μας..Οι παρατάξεις ΔΗΣΥ - ΔΑΚΕ που είναι και πλειοψηφία στο σύλλογό μας αρνήθηκαν,
όπως ο διάολος το λιβάνι, την διεξαγωγή έκτακτης γενικής συνέλευσης, με φθηνές δικαιολογίες
όπως "ότι οι συνάδελφοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και δεν χρειάζεται τώρα επίδειξη
επαναστατικής γυμναστικής από κάποιους" ότι "η ΔΟΕ δεν έχει συγκαλέσει σε κύκλο έκτακτων
συνελεύσεων και ολομέλεια προέδρων" και άλλα τέτοια...
Η πλειοψηφία του συλλόγου μας, ΔΗΣΥ - ΔΑΚΕ, που συμπεριφέρονται ως ενιαία παράταξη, με
τη στάση τους, βάζουν πλάτη στην κυβέρνηση για να περνάνε τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Έχουν
μετατρέψει το σωματείο μας σε σωματείο - σφραγίδα. Το έχουν καταδικάσει σε καραντίνα πολύ
πριν την πανδημία. Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δε θα τους περάσει. Θα κάνουμε ότι περνάει

από το χέρι μας να πάρει ζωή ο Σύλλογός μας και να πάψει να είναι ουρά της συμβιβασμένης
πλειοψηφίας της ΔΟΕ και της εκάστοτε κυβέρνησης.
Οι αγώνες δεν μπαίνουν σε καραντίνα! Το σωματείο είναι η δύναμή μας. Τώρα πρέπει να βγει
μπροστά, να οργανώσει, να ενημερώσει, να πάρουν θάρρος οι συνάδελφοι και να δώσουν τη
μάχη με τους άλλους εργαζόμενους, με τους γονείς, με όλο το λαό.

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!
Το ριάλιτι δεν είναι για σχολεία! Τις κάμερες να βάλετε μέσα στα υπουργεία!

