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Αθήνα, 08/01/2012

Ανοιχτή επιστολή στο νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Έκπληκτοι διαβάσαμε στον προγραμματισμό δράσης του νέου ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης
καθηγητών Γερμανικής, για τη διετία 2012-2013, το άρθρο 17, το οποίο προβλέπει «Απόρρι
ψη της πρότασης για συνεργασία με φορείς των κλάδων ιταλικής, ισπανικής, κ.α.
Αγωνιζόμαστε με κύριο γνώμονα την Πολυγλωσσία και με κεκτημένη την Κοινή Δράση με
τον κλάδο ΠΕ05. Απορρίπτουμε προτάσεις όπως η δημιουργία μονόγλωσσων σχολικών
μονάδων, αναλογικότητα, ποσοστώσεις και άλλες σκέψεις που θέτουν σε κίνδυνο την
αιτηματολογία μας και οδηγούν σε σύγχυση γονείς και εκπαιδευτικούς».

Αναρωτηθήκαμε ποια πρόταση κάναμε και πότε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι
εννοούν την πρωτοβουλία του ΚΕΜΕΤΕ για κοινό πλαίσιο δράσης των συλλόγων
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ενάντια στην πολιτική του υπουργείου που υποβαθμίζει τη
διδασκαλία της β’ ξένης γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Και είναι βέβαιο ότι
αναφέρονται σ’ αυτή την πρόταση, αφού ο αντιπρόσωπός τους έλαμψε διά της απουσίας
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του στις δύο τελευταίες συναντήσεις που έγιναν στα γραφεία του ΚΕΜΕΤΕ.
Πιο πάνω, όμως, και συγκεκριμένα στο άρθρο 14, αναφέρουν ότι θα αγωνιστούν «Μαζί με
την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ σε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της επιχειρούμενης διάλυσης
της εκπαίδευσης». Φαίνεται ότι οι «συνάδελφοι» καθηγητές της γερμανικής θεωρούν ότι η
κατάργηση της ιταλικής δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ώστε να εντάσσεται στη διάλυση
της δημόσιας εκπαίδευσης και θέλουν να αγωνιστούν με όλους τους παραπάνω θεσμικούς
φορείς αποκλείοντας ένα δυναμικό κομμάτι τους όπως οι καθηγητές ιταλικής –άντε μόνο να
ανεχθούν κάτι αναγκαστικές λυκοσυμμαχίες– για να διατηρήσουν ανέπαφα τα προνόμια του
κλάδου τους.
Για ποια Πολυγλωσσία μιλάτε, συνάδελφοι; Πιστεύετε ότι μεταδίδετε ξεκάθαρα μηνύματα
με τέτοιες ανακοινώσεις ή μήπως έτσι οδηγείτε εσείς σε σύγχυση γονείς και
εκπαιδευτικούς; Τέλος, πιστεύετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους συνδικαλιστικούς
εκπροσώπους ΟΛΩΝ των καθηγητών της δημόσιας εκπαίδευσης μόνο όταν και όπως θέλετε
εσείς; Από κάποιες αντιδράσεις φαίνεται ότι δεν πείθετε ούτε καν τους συναδέλφους σας.
Συνάδελφοι, το κακό είναι πιο εύκολο από το καλό και στη δική σας περίπτωση είναι πιο
εύκολο να στείλετε στο πυρ το εξώτερο τους καθηγητές ιταλικής, ισπανικής… κ.α., παρά
να προτείνετε μια δίκαιη λύση για καλύτερη δημόσια εκπαίδευση με πραγματική
πολυγλωσσία και διευρυμένη δυνατότητα επιλογής του μαθητή. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη
στιγμή βρίσκονται χωρίς να το θέλουν στις τάξεις σας κάποιοι από τους 30.000 μαθητές
που διδάχθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια την ιταλική και αναγκάστηκαν να τη διακόψουν με
πραξικοπηματικές τακτικές του υπουργείου. Επίσης μην ξεχνάτε ότι στις τάξεις σας
βρίσκονται και πολλές χιλιάδες μαθητές που θα επέλεγαν για πρώτη φορά φέτος την
ιταλική, αν είχαν αυτό το δικαίωμα. Όταν επιστρέψετε στην τάξη, μετά τις διακοπές,
μιλήστε σ’ αυτούς τους μαθητές για την «πολυγλωσσία σας» και τους «κοινωνικούς σας
αγώνες» ενάντια στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ίσως αυτοί σας καταλάβουν
καλύτερα από εμάς.
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