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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (19/10/13)
Για το «παρουσιολόγιο» των εκπαιδευτικών
Θεωρούμε την επιδίωξη να εφαρμοστεί «παρουσιολόγιο» στους καθηγητές
εκδικητική και καθαρά αυταρχική. Επιδιώκει τη δημιουργία εντυπώσεων στην κοινή
γνώμη, ώστε να περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές. Επίσης, είναι προσχηματική
γιατί η παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία και στην τάξη ελέγχεται
καθημερινά ουσιαστικά, αλλά και τυπικά μέσω επίσημων δημοσίων εγγράφων
(απουσιολόγιο, τάξεις, βιβλιοθήκη, κ.λπ.). Γι’ αυτό δεν αποδεχόμαστε το
«παρουσιολόγιο» και θα ακυρώνουμε στην πράξη με συλλογικές αποφάσεις και
μαζικούς όρους του κλάδου και των συνδικαλιστικών οργάνων (ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ)
καθώς και των συλλόγων διδασκόντων, την εφαρμογή του.

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
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Για το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Μνήμη» που ταυτίζει τον κομμουνισμό με
τον φασισμό
Το Υπ. Εσωτερικών με σχετικό έγγραφο που απέστειλε προς Δήμους,
Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προωθεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.
«Ευρωπαϊκή Μνήμη». Με το πρόγραμμα αυτό επιχειρείται για μία ακόμα φορά η
χυδαία και κατάπτυστη εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό. Προβάλλεται η
επικίνδυνη και ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που αποτελεί επίσημη πολιτική
της Ε.Ε. και αναπαράγεται μέσα από τα σχολικά βιβλία.
Χαρακτηριστικά, οι αρμόδιοι αναφέρουν: «Τα επιδοτούμενα έργα
αντανακλούν τις αιτίες της ανάδυσης των ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη
ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός, σταλινισμός και ολοκληρωτικά
κομμουνιστικά καθεστώτα)». Όσοι υλοποιήσουν τα προγράμματα αυτά θα
επιδοτηθούν μέχρι και με 100.000 €! Δηλαδή, θα πάρουν χρήμα με ουρά από την Ε.Ε.
Η θεωρία των δύο άκρων εξισώνει το θύτη με το θύμα, τους εκατομμύρια
νεκρούς από τη Σοβιετική Ένωση, από την Ελλάδα, όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους
ενάντια στον φασισμό με τα ναζιστικά σκουπίδια. Η επικίνδυνη και ανιστόρητη αυτή
θεωρία δίνει άλλοθι και αθωώνει τελικά τη ναζιστική – εγκληματική Χρυσή Αυγή.
Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι ο ναζισμός, ο φασισμός είναι γέννημα –
θρέμμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το σάπιο σύστημα
υπερασπίζεται η Χρυσή Αυγή με τη δράση της ενάντια στους μετανάστες, στους
εργάτες που αγωνίζονται, με τις ερωτήσεις που καταθέτει στη Βουλή υπέρ των
εφοπλιστών και των βιομηχάνων.
Το εργατικό – λαϊκό κίνημα, μπορεί να τσακίσει το φασισμό και τη μήτρα που
τον γεννά. Οι εκπαιδευτικοί μέσα στα σχολεία έχουν χρέος να αποκαλύψουν στα
μάτια των μαθητών τη θεωρία των δύο άκρων.
Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
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Για την παρουσία της αστυνομίας στο Νοσοκομείο Κέρκυρας
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταδικάζει την τρομοκρατική και
προκλητική παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, μέσω των εντολοδόχων των
Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας, αλλά και την απρόκλητη και βίαιη παρουσία της
αστυνομίας στο Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Εκφράζει την αποδοκιμασία της στις ακραίες αυταρχικές δηλώσεις του
Υπουργού Υγείας που, με αφορμή την δικαιολογημένη αντίδραση των εργαζομένων
αλλά και των ευρισκόμενων πολιτών στο χώρο του Νοσοκομείου, δίκασε και
καταδίκασε σε αργία εργαζόμενους.
Βρίσκεται στο πλευρό κάθε εργαζόμενου στο Νοσοκομείο που θα επιχειρηθεί
να του ασκηθεί δίωξη ή πολύ περισσότερο να τιμωρηθεί.
Απαιτεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αντί να αναλίσκεται σε
επικοινωνιακά τερτίπια με στόχο να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους και να
απαλλαγεί από τις δικές της ευθύνες, να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα
του Νοσοκομείου Κέρκυρας που, όπως σε κάθε χώρο παροχής δημόσιας υγείας, είναι
οι ελλείψεις σε προσωπικό, μηχανήματα, φάρμακα, αναλώσιμα υλικά, κ.λπ.

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
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Τον τελευταίο καιρό η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε εφόδους σε
σπίτια και χώρους εργασίας πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία. Η αστυνομία
τους συλλαμβάνει, τους φυλακίζει και δρομολογείται η έκδοσή τους στην Τουρκία
και σε άλλες χώρες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του BULUT YAYLA που
τον απήγαγαν στη μέση του δρόμου, τον παρέδωσαν στο καθεστώς Ερντογάν με
τρόπο γκανγκστερικό, ισχυριζόμενοι μάλιστα πως η σύλληψή του έγινε στην
Τουρκία!
Τέσσερις αγωνιστές πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρκία βρίσκονται αυτή
τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές και υπάρχει γι' αυτούς αίτημα για την έκδοσή τους
από Γερμανία, Γαλλία, Τουρκία. Το "έγκλημά" που τους καταλογίζεται από τις χώρες
αυτές είναι η πολιτική τους δράση. Αν ο AHMET DUSGUN YUKSEL εκδοθεί στην
Γερμανία θα φυλακιστεί για 3 χρόνια σε καθεστώς απομόνωσης. Πολύχρονη
φυλάκιση περιμένει και τον ERDOGAN CAKIR, αν εκδοθεί στη Γαλλία. Η έκδοση
στην Τουρκία των HASAN BIBER και MEHMET YAYLA θα σημαίνει για τους δύο
αγωνιστές φυλάκιση, βασανιστήρια, εξόντωση.
Οι 4 φυλακισμένοι αγωνιστές βρίσκονται σε απεργία πείνας αορίστου χρόνου
από τις 24 Σεπτέμβρη ενάντια στις άδικες δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους και με
αίτημα τη μη έκδοσή τους.
Υποστηρίζουμε τα αιτήματά τους. Υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σε
μια επιλογή (την έκδοση των αγωνιστών στους διώκτες τους), η οποία είναι πέρα και
έξω από κάθε λογική δικαίου, ανθρωπιάς, σεβασμού των δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Καταδικάζουμε τη βάρβαρη εκδίωξη συναγωνιστών τους από το χώρο
του Συντάγματος και την άγρια προσαγωγή τους στο Τμήμα. Ο ελληνικός λαός, ο
οποίος έζησε δραματικά την προσφυγιά, τις πολιτικές διώξεις, ακόμα και το φασισμό
διαθέτει εξαιρετική ευαισθησία στα ζητήματα που αφορούν τις ελευθερίες και τα
δημοκρατικά δικαιώματα.
Καλούμε την ελληνική Πολιτεία να μην ενεργήσει αντίθετα από τα αισθήματα
του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός περιβάλλει με αισθήματα φιλίας, αλληλεγγύης
και υποστήριξης τους αγωνιστές πολιτικούς πρόσφυγες από την Τουρκία οι
οποίοι αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον για το λαό τους.
Η αλληλεγγύη είναι πιο δυνατή από τις διώξεις. Η αλληλεγγύη θα νικήσει.
Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ
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Για τους μαθητές
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα την επέμβαση
της αστυνομίας και τις συλλήψεις μαθητών με πρόσχημα τις καταλήψεις.
Καταδικάζει τον εντεινόμενο αυταρχισμό ενάντια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο
οποίος οξύνεται σε όλη τη χώρα.
Η Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ με δημοκρατικό αίσθημα και παιδαγωγική
ευθύνη απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, στη νεολαία αλλά και την πολιτεία
και καλεί:
1. Να σταματήσει η βιομηχανία προσαγωγών και καταδίκης των μαθητών με
αφορμή τις καταλήψεις. Για εμάς είναι προφανές ότι η όποια μορφή κινητοποίησης
είναι το αποτέλεσμα και όχι η γενεσιουργός αιτία. Την αντίσταση των μαθητών γεννά
η εγκατάλειψη του σχολείου, η υποχρηματοδότηση, το απολυτήριο χωρίς αντίκρισμα
και το απωθητικό αναλυτικό πρόγραμμα, η ανεργία στους νέους που ξεπερνά του
60% και οι οικογένειες που βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό. Να δούμε τις αιτίες
των φαινομένων και να λύσουμε τα βασικά προβλήματα, αντί να προβαίνουμε σε
«κυνήγι μαγισσών».
2. Τα προβλήματα των σχολείων λύνονται ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας με πειθώ και διάλογο. Στα σχολεία δεν έχει θέση ο παιδονόμος, η
αστυνομία, ο εισαγγελίας και αυτόκλητοι «αγανακτισμένοι πολίτες». Η λεγόμενη
«νεανική παραβατικότητα» δεν αντιμετωπίζεται με διώξεις, προσαγωγές και
τρομοκράτηση, αλλά με διάλογο και δημοκρατία.
3. Οι μαθητές έχουμε με απόφαση της πολιτείας το δικαίωμα του εκλέγειν –
εκλέγεσθαι στις μαθητικές κοινότητες. Ακόμα και όταν η συλλογική τους έκφραση
εμφανίζεται αφυδατωμένη και χωρίς νεανικό πνεύμα, δεν πρέπει να «καλύπτεται» το
κενό με τις δυνάμεις καταστολής και τη ρομφαία των ποινικών ευθυνών.
4. Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, ως δάσκαλοι και πολίτες
στηλιτεύουμε την απαράδεκτη στάση διευθυντών και προϊσταμένων να στείλουν
μαθητές / - τριες στα δικαστήρια. Η πράξη τους δεν έχει σχέση με την
διαπαιδαγωγητική ευθύνη τους, αποτελεί «διαρκές έγκλημα» προς τη νέα γενιά.
Όσοι επιλέγουν τέτοιους δρόμους δεν έχουν θέση στα συνδικάτα και το
συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών.
Η Γ.Σ. των ΕΛΜΕ καλεί τους καθηγητές να συζητήσουν με τους μαθητές
τους, να θωρακίσουν τα σχολεία, να δείξουν πνεύμα συνεννόησης ώστε στους
δύσκολους καιρούς που περνάμε, να ανοίξουμε νικηφόρους δρόμους.
Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ

