ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση ανακοίνωσης της ‘’Ρωγμής στο...Αδιέξοδο’’
στο Δ.Σ. της Τρίτης 7-2-2017

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας, στο πεδίο της παράταξης ‘’Ρωγμή στο...Αδιέξοδο’’
αναρτήθηκε από την υπεύθυνη του πεδίου, ανακοίνωση, με θέμα « Η πρόταση ανακοίνωσης της
ΡΩΓΜΗΣ στο ΔΣ που δεν υπερψηφίστηκε στις 7/2 » και τίτλο « Αλαλούμ με τις αναθέσεις
μαθημάτων και την καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων συναδέλφων ».
Για την αποκατάσταση της αλήθειας οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
1. Η εκπρόσωπος της παράταξης ‘’Ρωγμή στο...Αδιέξοδο’’, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του
συλλόγου μας στις 7/2, κατέθεσε πρόταση ανακοίνωσης προς έγκριση, που καταχωρήθηκε στο
πρακτικό της συνεδρίασης, το κείμενο της οποίας είναι σε πολλά και σημαντικά σημεία
διαφορετικό από αυτό που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί εξαπάτηση των μελών του συλλόγου μας και κάθε άλλου αναγνώστη
της ανάρτησης.
2. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε διεξοδική συζήτηση επί του κειμένου που κατατέθηκε
και διατυπώθηκαν διαφωνίες σε βασικά σημεία του από όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. Για το
λόγο αυτό, προτάθηκε από όλες τις άλλες παρατάξεις να σταλεί η πρόταση ανακοίνωσης
ηλεκτρονικά στα μέλη του Δ.Σ. και να γίνει διαδικτυακή διαβούλευση με την κατάθεση
τροποποιήσεων και προσθηκών από τα μέλη. Η ‘’Ρωγμή στο...Αδιέξοδο’’ δεν έστειλε ποτέ την
ανακοίνωση ηλεκτρονικά στα μέλη του Δ.Σ. Αντ΄αυτού ανάρτησε στο πεδίο της διαφορετικό
κείμενο, αναφέροντας μάλιστα ότι το κείμενο αυτό δεν υπερψηφίστηκε. Είναι επίσης άξιο
απορίας πως ενώ δεν δεχόντουσαν καμία τροποποίηση στην πρόταση που κατέθεσαν, τελικά

έκαναν οι ίδιοι μερικές, εξαπατώντας μάλιστα τους συναδέλφους ότι έτσι την κατέθεσαν στο
Δ.Σ. του Συλλόγου μας
3. Οι λόγοι για τους οποίους εκτιμήσαμε ότι δεν έπρεπε να υπερψηφίσουμε την ανακοίνωση όπως
κατατέθηκε στο Δ.Σ. αλλά ήταν αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθοι:
Α. Δύο βασικά αιτήματα, οι μόνιμοι διορισμοί και η σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις
ειδικότητες που αποτελούν προμετωπίδα των αγώνων του κλάδου απουσιάζουν από την
ανακοίνωση. Η μη ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων αποτελούν την ουσιαστική αιτία του
αλαλούμ στις αναθέσεις των μαθημάτων.
Β. Η απόδοση ευθυνών για το αλαλούμ στους συναδέλφους δασκάλους και στους διευθυντές των
σχολείων

συμβάλλει

στη

δημιουργία

εμφυλιοπολεμικού

κλίματος

στα

σχολεία.

Αποπροσανατολίζει από τις πραγματικές αιτίες και τους πραγματικούς υπευθύνους, δηλαδή
την αντιεκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή της από τη
Διεύθυνση Β΄Αθηνας, κατ’ επιταγή των μνημονιακών δεσμεύσεων. Η εσφαλμένη εστίαση
των προβλημάτων στη στάση των εκπαιδευτικών συμβάλλει στην ανθρωποφαγική
τακτική που καλλιεργεί η πολιτική αυτή.
Γ. Περιγράφεται η μισή πραγματικότητα του αλαλούμ καθώς η ανάθεση μαθημάτων δεν αφορά
μόνο σε μαθήματα ειδικοτήτων που ανατίθενται σε δασκάλους αλλά και αντίστροφα μαθήματα
δασκάλων που ανατίθενται σε ειδικότητες π.χ. ευέλικτη ζώνη ή ανάθεση Παράλληλης
Στήριξης σε εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με προηγούμενες ανακοινώσεις του, με παραστάσεις
διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Β΄Αθήνας και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και με
παρεμβάσεις του στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ έχει επιτακτικά και κατ΄επανάληψη
καταγγείλει τα φαινόμενα της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στη λειτουργία των
σχολείων μας και της καταστρατήγισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων και θα εξακολουθήσει ανυποχώρητα να μάχεται για την υπεράσπιση
των μορφωτικών αναγκών των μαθητών και του δικαιώματος στη μόνιμη, σταθερή και
αξιοπρεπή εργασία των εκπαιδευτικών.

