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Η απάντηση του αιρετού ΚΥΣΠΕ
στην καταγγελία του Υπουργείου Παιδείας
Με έκπληξη διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο
«Μικροκομματικά παιχνίδια με την Ειδική Αγωγή», όπου αναφέρεται μεταξύ
άλλων σε παραποιήσεις στοιχείων, σε μικροκομματικές γαλάζιες επιδιώξεις
και σε όψιμες ανησυχίες μου σχετικά με τη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής.
Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη και αήθη επίθεση στο πρόσωπό μου.
Είναι η πρώτη φορά στα χρόνια που υπηρετώ τον κλάδο ως αιρετός ΚΥΣΠΕ,
που πολιτική ηγεσία «απαντά» σε ανακοίνωσή μου, αποφεύγοντας μάλιστα
την ουσία του περιεχομένου της.
Η «αριστερή» ηγεσία του υπουργείου ενοχλήθηκε από την ανακοίνωσή
μου, δυσαρεστήθηκε και αντέδρασε με προσωπικές αήθεις επιθέσεις εις
βάρος μου, προκειμένου να φιμωθεί η αλήθεια.
Δυστυχώς γ’ αυτούς η ανακοίνωση ήταν ακριβής ως προς την καταγραφή
των κενών και σαφής, αφού ουδείς αμφισβητεί πως ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
υπολειτουργούν, τμήματα ένταξης δε λειτουργούν κι εκατοντάδες αιτήματα
για παράλληλη στήριξη παραμένουν ανικανοποίητα.
Αν κατά την άποψη του υπουργείου ο αριθμός των κενών δεν είναι αυτός
που κατέγραψα, ας μας πει επιτέλους, πόσα είναι τα πραγματικά κενά.
Εκπαιδευτικοί, γονείς και υπηρεσίες του υπουργείου γνωρίζουν πολύ καλά
τις ελλείψεις και τα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής.
Ο ισχυρισμός του υπουργείου τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των
μαθημάτων, ότι δε γνωρίζει τα κενά, αφού «δεν έχουν ζητηθεί … από την
υπηρεσία», δεν τιμά την ίδια την πολιτική ηγεσία.
Είναι μια φτηνή δικαιολογία, που πιστοποιεί την έλλειψη υπευθυνότητας,
σοβαρότητας, ευαισθησίας και ενδιαφέροντος για την επίλυση ενός τόσο
σοβαρού ζητήματος.

Ως προς τις όψιμες ανησυχίες μου για τη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής με
«μικροκομματικές γαλάζιες επιδιώξεις», αδιάψευστος μάρτυρας οι δεκάδες
ανακοινώσεις που διαχρονικά έχω αναρτήσει.
Ευτυχώς ο κλάδος των εκπαιδευτικών, που με τιμά με την ψήφο και την
εμπιστοσύνη του επί σειρά ετών, γνωρίζει πολύ καλά το λόγο, τις θέσεις, τις
πράξεις, τις ενέργειες, τη στάση και τη συνδικαλιστική μου πορεία.
Επομένως οι όποιες σκόπιμες κι αβάσιμες αναφορές στο πρόσωπό μου
καθώς και τα μικροκομματικά τερτίπια του υπουργείου δεν μ΄ αγγίζουν.
Θα συνεχίσω να ακολουθώ το δρόμο της υπευθυνότητας, της αλήθειας,
της διαφάνειας και της ενημέρωσης όλων των συναδέλφων μου,
υπερασπιζόμενος με αποφασιστικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα το
δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του.

Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος

