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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ

ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ!
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Με µία ακόµα αιφνιδιαστική κίνηση το αποµεσήµερο της Παρασκευής, o µηχανισµός
του Υπουργείου Παιδείας όρισε τα σεµινάρια των διευθυντών των σχολικών µονάδων για
την Αττική και τον Πειραιά τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Ιουνίου σε διάφορα σχολεία
του λεκανοπεδίου. Τα συγκεκριµένα σεµινάρια υλοποιούνται ενάντια στις συλλογικές
αποφάσεις του κλάδου, βάζοντας τους Διευθυντές/ντριες των δηµοτικών σχολείων να
παίξουν το ρόλο του ιµάντα µεταβίβασης και υλοποίησης των µνηµονιακών πολιτικών
της κυβέρνησης, που οδηγούν ευθέως στη εφαρµογή της αξιολόγησης-καρατόµησης
των εργασιακών και µορφωτικών δικαιωµάτων στη δηµόσια εκπαίδευση.
Επειδή κανείς δεν έχει το δικαίωµα να παίζει τέτοιου είδους επικίνδυνα παιχνίδια µε τη
δουλειά και τη ζωή των συναδέλφων του, καλούµε τους Διευθυντές/ντριες να
αναλογιστούν των µέγεθος των ευθυνών τους και να µη λάβουν µέρος στα σεµινάρια
αυτά, συµµετέχοντας µαζικά στη 48ωρη απεργία της ΔΟΕ, που έχει ήδη κηρυχτεί γι’
αυτό το σκοπό.
Καλούµε επίσης όλους τους συναδέλφους έξω από τα σχολεία διεξαγωγής των
σεµιναρίων για να ακυρώσουµε στην πράξη την επιχείρηση σφαγής µας. Υπάρχει
προκηρυγµένη 3ωρη στάση εργασίας από τη ΔΟΕ, εάν χρειαστεί να κάνουν χρήση οι
συνάδελφοι σε περίπτωση συγκεκριµένου έργου που τους έχει ανατεθεί, καθώς δεν
υπάρχουν µαθητές στα σχολεία.
Ως σήµερα, όπου επιχειρήθηκε να γίνουν σχετικά σεµινάρια, ακυρώθηκαν µε τη
συντριπτική συµµετοχή των διευθυντών και διευθυντριών στη 48ωρη απεργία της
Οµοσπονδίας και τη µεγάλη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις στάσεις εργασίας και τις
συγκεντρώσεις ακύρωσης. Το ίδιο πρέπει να συµβεί και στον Πειραιά και στον Σύλλογό
µας.
Η σπίθα του αγώνα έχει ανάψει. Η αξιολόγηση-χειραγώγηση θέλει να µας γυρίσει
πίσω στην εποχή του επιθεωρητισµού και να καταλύσει κάθε µορφή δηµοκρατίας και
παιδαγωγικής ελευθερίας στα σχολεία, να κατηγοριοποιήσει τις σχολικές µονάδες και
να οδηγήσει ακόµα και σε απολύσεις.
Δεν πρέπει να έχουµε καµία εµπιστοσύνη σε αυτούς που λένε ότι «όλα γίνονται για
το καλό της εκπαίδευσης». Η αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατά µας δεν παζαρεύονται.

Η βασική συγκέντρωση του Συλλόγου µας είναι στο 17ο Δ.Σχ. Πειραιά,
πεζόδροµος Ζαβογιάννη (πίσω από τη ΣΚΥΠ) στα Καµίνια, στις 7.30 π.µ.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚΕΙ!
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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