Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ...

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Όλη η κατρακύλα του κυβερνητικού συνδικαλισμού συμπυκνωμένη σε 3 ανακοινώσεις για την παράταξη των
ΣΥΝΕΚ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο ανακοινώσεις, που αφορούν το 30ωρο και το ξεπάγωμα των Μ.Κ. και
αποτελούν πιστή αντιγραφή των δελτίων τύπου της κυβέρνησης (με εξαίρεση ίσως της ανορθογραφία) και μία που
στοχεύει να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα και να συκοφαντήσει την εφημερίδα "Ριζοσπάστης". Έχουμε και λέμε:
«Δεν άλλαξε τίποτα, δεν υπάρχουν επιπλέον καθήκοντα στο νόμο για το ωράριο", γιατί αυτά, προβλεπόταν ούτως ή
άλλως (και) από .... το καθηκοντόλογιο. Ναι, είναι αλήθεια, το λένε έτσι ακριβώς! Κι ας πρόκειται για Υπουργική
Απόφαση (κι όχι νόμο) που συνάντησε την καθολική αντίδραση του κλάδου κι έμεινε ανενεργή, επειδή εισήγαγε
ανάμεσα στα άλλα και την αξιολόγηση. Προφανώς, για τις ΣΥΝΕΚ κάποια καθήκοντα, που προβλέπονταν στο
καθηκοντολόγιο, όπως η αξιολόγηση, είναι και καλά. Είναι χαρακτηριστικό όμως και το εξής: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
στην αντιπολίτευση, οι ΣΥΝΕΚ κατήγγειλαν τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί να επιβάλλει το 30ωρο, λόγω
της ύπαρξης σχετικής διάταξης στο καθηκοντολόγιο. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση, οι ΣΥΝΕΚ λένε
(για την ίδια διάταξη), ότι δεν άλλαξε κάτι και δεν υπάρχει προσπάθεια επιβολής 30ωρου! Αυτός είναι ο
κυβερνητικός συνδικαλισμός. Τα καθήκοντα που ούτως ή άλλως προϋπήρχαν (για τις ΣΥΝΕΚ), άρα δεν άλλαξε και
τίποτα (βρε αδερφέ), είναι: α) Αυτό του Προγραμματισμού και της αποτίμησης, δηλαδή της Αξιολόγησης (ασχολίαστο)
β) αυτό της επικοινωνίας με δομές, κρύβοντας ότι η κυβέρνηση εισάγει το καθήκον αυτό μπροστά στο νέο νομοσχέδιο
που ετοιμάζει και καθιερώνει την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την σχολική αυτονομία). γ) Οι Παιδαγωγικές
Συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών, που ανοίγει το
δρόμο για ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο εργασιακό ωράριο. Κρύβουν συνειδητά ότι ο νόμος κάνει ένα
αποφασιστικό βήμα στην προώθηση της Αξιολόγησης (για την οποία μάλλον δεν έγινε και τίποτα σύμφωνα με τις
ΣΥΝΕΚ, αν δεν εφαρμοστεί το 30ωρο), στη διεύρυνση των καθηκόντων και στη δυνατότητα κάθε
Διευθυντή/Προϊστάμενου να κρατά ένα συνάδελφο στο σχολείο για έργο που του ανατίθενται (κι όχι που του έχει
ανατεθεί). Φυσικά, το κίνημα θα παλέψει ο νόμος να μείνει στα χαρτιά. Είναι άλλο όμως αυτό κι άλλο να προσπαθείς
να βγάλει λάδι την κυβέρνηση ή να ρίξεις την ευθύνη για την ένταση του αυταρχισμού στις συνδικαλιστικές παρατάξεις
που τον αντιπάλεψαν (προς θεού δεν εννοούμε τις ΣΥΝΕΚ). Σημειώνουμε τέλος για το θέμα αυτό, ότι η ανακοίνωση της
ΕΛΜΕ για το ωράριο (που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει η ανακοίνωσή των ΣΥΝΕΚ) ήταν ομόφωνη. Δεν
ειπώθηκε κάτι διαφορετικό, ούτε στο Δ.Σ., ούτε στην τελευταία έκτακτη Γ.Σ. Τέτοια υποκρισία...
Η ΚΛΟΠΗ ΕΝΟΣ Μ.Κ. ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
"Θα δούμε αυξήσεις στους μισθούς, όπως (τους) ενημέρωσε η Διοίκηση" (έτσι το γράφουν), επειδή
ξεπάγωσαν τα Μ.Κ. (ένα αίτημα για το οποίο παλεύει το κίνημα από το 2011, αλλά για τις ΣΥΝΕΚ δεν έχει και καμία
σημασία, αφού το είχε προβλέψει η κυβέρνηση και το έκανε, "κόντρα στις παρατάξεις που το απεύχονταν"). Φυσικά,
δεν τίθεται κανένα θέμα για τους (πάνω) από 6 χαμένους μισθούς το χρόνο, την κλεμμένη διετία και το κλεμμένο Μ.Κ.,
τη φορολεηλασία και τη συνεχή αύξηση των κρατήσεων, τη νέα μείωση του αφορολόγητου (για κάθε 1000 ευρώ
μείωση, ο φόρος αυξάνεται 220 περίπου ευρώ) κ.α... Κουβέντα για το γεγονός ότι όσοι παίρνουν προσωπική διαφορά
(η πλειοψηφία στον κλάδο μας) δεν θα δει καμία αύξηση, αφού πρέπει πρώτα να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά.
Πολύ περισσότερο, κρύβουν ότι το ξεπάγωμα των Μ.Κ. γίνεται πάνω στο νέο μισθολόγιο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και
που προβλέπει αισθητά μειωμένους μισθούς σε σχέση με το προηγούμενο!
Λιβανίζουν σε κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση και προφανώς ενοχλούνται από το γεγονός ότι η ΕΛΜΕ Πειραιά,
δεν έχει μετατραπεί σε Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας (έβγαλαν τις δύο ανακοινώσεις, αμέσως μετά τις
σχετικές ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά, για το 30ωρο και τα μισθολογικά).

Εκεί όμως που πραγματικά δίνουν τα ρέστα τους, εκεί που δείχνουν ποιον πραγματικά έχουν απέναντί τους,
είναι στην τρίτη τους ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Ριζοσπάστης, "συκοφαντεί τα ΕΠΑΛ". Και σε αυτό το θέμα
φυσικά δεν πρωτοτυπούν. Τη λάσπη αυτή εκτόξευσαν πριν λίγες μέρες ο Υφυπουργός Παιδείας και ο Διευθυντής του
Γραφείου του Θ. Κοτσιφάκης, απομονώνοντας επιλεκτικά ένα μέρος του άρθρου, προκειμένου να βαφτίσουν το "κρέας
ψάρι". Φυσικά, πριν στρογγυλοκάτσουν στα ζεστά υπουργικά γραφεία έκαναν και αυτοί κριτική για την κατάσταση
στα ΕΠΑΛ. Ο ίδιος ο Κοτσιφάκης έλεγε ότι "οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ βίασαν την Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση". Τώρα που είναι κυβέρνηση βρίζουν και πετάνε λάσπη στον οποιονδήποτε λέει κάτι διαφορετικό από την
κυβερνητική γραμμή.
Εκεί που πραγματικά πρωτοτύπησαν, είναι στην κατάθεση κειμένου στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγελίας
του "Ριζοσπάστη", μιας και είναι η μόνη ΕΛΜΕ στην Ελλάδα που έκαναν κάτι τέτοιο (τέτοια άμεση σύνδεση με τα
Υπουργικά Γραφεία, οι ΣΥΝΕΚ Πειραιά...).
Η παράταξη που: δεν έχει καταθέσει σχεδόν ποτέ ούτε μία πρόταση στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, που δεν έχει προτείνει
ποτέ μία κινητοποίηση (έστω για τα μάτια του κόσμου), που δεν έχει φέρει στην ΕΛΜΕ Πειραιά έστω ένα ζήτημα των
σχολείων του Πειραιά, που υπερασπίζεται την αξιολόγηση και παίρνει μέρος σε αυτή (ενάντια στις αποφάσεις της
ΕΛΜΕ), που δεν παλεύει να πετύχει καμία κινητοποίηση (σε αντίθεση με το ΠΑΜΕ, που κατά άλλα "δεν νοιάζεται για
το καλό του κλάδου"), που παίρνει μέρος στις κινητοποιήσεις μόνο δια αντιπροσώπου κι όχι πάντα, που καταψηφίζει
συστηματικά ανακοινώσεις που στρέφονται ενάντια στη ΔΙΔΕ Πειραιά, που απέκρυψε από την ΕΛΜΕ την κατάργηση
Τομέων και Ειδικοτήτων και τη μεταφορά σε ένα βράδυ οργανικών θέσεων συναδέλφων σε άλλο σχολείο, που έπαιρνε
τηλέφωνο για να καθησυχάσει τα ΕΠΑΛ όταν έκλεινε η κυβέρνηση τμήματα (την ώρα που η ΕΛΜΕ πάλευε να πετύχει η
κινητοποίηση) και άλλα πολλά ... έφερε επιτέλους πρόταση στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ κι αυτή είναι ... πρόταση καταγγελίας
του Ριζοσπάστη.
Της εφημερίδας δηλαδή που διαχρονικά λέει και καλεί στα ακριβώς αντίθετα από όλα τα παραπάνω. Που
στηρίζει τους αγώνες εκπαιδευτικών και μαθητών στα ΕΠΑΛ ενάντια στην πολιτική και αυτής της κυβέρνησης, που
στερεί ακόμα και τα αυτονόητα: βιβλία από τα παιδιά (δεν έχουν φτάσει ακόμα στο Ναυτικό Τομέα των ΕΠΑΛ),
καθηγητές (εκατοντάδες κενά μέχρι και τα Χριστούγεννα), τμήματα (13 έκλεισαν στον Πειραιά φέτος), Τομείς και
Ειδικότητες (2 Τομείς και 9 Ειδικότητες καταργήθηκαν οριστικά).
Της πολιτικής που χτυπάει (και) τα ΕΠΑΛ ζητώντας χαρακτηρισμό φοίτησης μέσα στη χρονιά (υπονοώντας
μαθητές-"φαντάσματα"), κάνει ηλεκτρονικές εγγραφές για να μαζέψει τμήματα, δίνει βήμα στους επιχειρηματίες για να
ψαρέψουν από τα ΕΠΑΛ φτηνό εργατικό δυναμικό (βλέπε ημερίδες Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.α.) και στο
τέλος προωθεί τα λεγόμενα "μονοθεματικά" ΕΠΑΛ (δηλαδή την κατάργηση δεκάδων Ειδικοτήτων και Τομέων), όπως
δήλωσε ορθά-κοφτά πέρσι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής.
Η στοχευμένη λάσπη στο Ριζοσπάστη και η επιμονή των ΣΥΝΕΚ να καταγγελθεί από το σωματείο μας μάς
γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στις πιο μαύρες σελίδες του συνδικαλιστικού κινήματος. Η λογική του “όποιος δεν είναι
μαζί μας, είναι απέναντί μας και δεν έχει δικαίωμα να ομιλεί...” και ταυτόχρονα το "άσπρο-μαύρο" για να στηριχτεί η
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, είναι άλλο πράγμα. Κι' αυτό, ας το κρατήσει ο καθένας μπροστά σε αυτά που
ζούμε και που έχουμε μπροστά μας...Δεν αναφερόμαστε φυσικά στην πολιτική διαφωνία ή στη διαφωνία με ολόκληρο
ή μέρος του άρθρου ή στη διαφορετική άποψη από αυτή της εφημερίδας ή στην σκληρή, αλλά έντιμη πολιτική κριτική.
Όλα αυτά είναι απόλυτα σεβαστά και εκφράστηκαν από τις υπόλοιπες παρατάξεις στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, η κάθε μία με
βάση τη δική της ιδιαίτερη άποψη.
Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε κόντρα στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, κόντρα
στο “ρεαλισμό” του δεν μπορούμε να ζητάμε και πολλά- πολλά... Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα συνεχίσουν να
πρωτοστατούν για μια αγωνιστική, μαχητική ΕΛΜΕ, όπως προχθές στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας,
ενάντια στην πρόταση μείωσης των μορίων των σχολείων Γαλατά, Πόρου, Μεθάνων.
Πειραιάς, 12/2/2018

