Ανοιχτή επιστολή προς τους συναδέλφους µας Διευθυντές
των σχολείων του Συλλόγου µας
Συναδέλφισσα, συνάδελφε Διευθυντή/ια
Η Δηµοκρατική Συνεργασία λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις µε τις απαράδεκτες προσπάθειες χειραγώγησης των στελεχών
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών από την πλευρά του Υπουργείου και
από «πρόθυµους» , ώστε να εφαρµοστεί το συντοµότερο δυνατό και µε
κάθε τρόπο η προσωπική αξιολόγηση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
λειτουργία των σχολείων και το επαγγελµατικό µας µέλλον, κάτω από ένα
καθεστώς φόβου και απειλών, σας καλεί:
Να στηρίξετε τις αποφάσεις των συναδέλφων σας, όπως αυτές
εκφράστηκαν στους συλλόγους διδασκόντων, γυρίζοντας την πλάτη σας
στα επιµορφωτικά σεµινάρια της ερχόµενης Δευτέρας και Πέµπτης.
§

Να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και της επαγγελµατικής σας
ευθύνης και να αντιδράσετε στις απαράδεκτες µεθοδεύσεις της διοίκησης
που προσβάλλουν την επαγγελµατική και προσωπική αξιοπρέπεια του κάθε
εκπαιδευτικού.

§

Να διαψεύσετε αυτούς που µε αυταρχικό και προκλητικό τρόπο σας
θεωρούν «δεδοµένους», ελεγχόµενους και υποταγµένους ανεξάρτητα από
το αν ο καθένας από εσάς ανησυχεί ή διαφωνεί µε όλη αυτή την
καταστροφική πολιτική στην εκπαίδευση και στα σχολεία µας.

§

Να αρνηθείτε να γίνετε οι «δήµιοι» µιας απαράδεκτης παιδαγωγικά και
δηµοκρατικά διαδικασίας αξιολόγησης, που όχι µόνο δεν έχει στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά αποκλειστικά και µόνο τη
χειραγώγηση και την «οµηρεία» όλων των εκπαιδευτικών.
Με πολλούς από εσάς για χρόνια, δώσαµε µικρούς και µεγάλους
αγώνες, όποτε οι περιστάσεις το απαιτούσαν, και κερδίσαµε πολλά κάτω
από τα πανό του Συλλόγου µας. Το δηµοκρατικό φρόνηµα και το ελεύθερο
πνεύµα του δασκάλου που τις τελευταίες δεκαετίες συνδέθηκε άρρηκτα µε
την πρόοδο και την εγκαθίδρυση δηµοκρατίας και νέων ιδεών πλήττεται
ανεπανόρθωτα και θα συνοδεύσει όχι µόνο εµάς τους ίδιους, αλλά τους
µαθητές µας, τις οικογένειές τους και τις νέες γενιές των συναδέλφων µας.
Η άρνηση σας να συµµετάσχετε στα σεµινάρια θα ενισχύσει την
εµπιστοσύνη των συναδέλφων του σχολείου σας στο πρόσωπό σας και θα
σβήσει κάθε ίχνος αµφιβολίας για τις προθέσεις σας. Είναι µια καλή
ευκαιρία να δώσετε µια ηχηρή απάντηση προς όλους "µε ποιους θα πάτε
και ποιους θα αφήσετε", ώστε να συνεχίσουµε όλοι µαζί τον αγώνα
ενωµένοι. Δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνετε συνένοχοι στο

προµελετηµένο έγκληµα που ετοιµάζουν σε βάρος της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών.
Σε όλη την Ελλάδα τα σεµινάρια αξιολόγησης των διευθυντών το
ένα µετά το άλλο ακυρώνονται. Λάρισα, Ρέθυµνο, Τρίκαλα, Αρκαδία,
Ηράκλειο, Φθιώτιδα, Βέροια, Χαλκιδική, Καρδίτσα, Μαγνησία είναι µερικές
από τις περιοχές που έδειξαν το δρόµο της ευθύνης µε αποχή των
διευθυντών από τη διαδικασία. Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµά τους.
Η Δηµοκρατική Συνεργασία, ως συνδικαλιστικός χώρος, µαζί µε
ολόκληρο τον κλάδο, έδωσε αγώνες στο παρελθόν για την κατάργηση του
επιθεωρητή και την καθιέρωση του θεσµού του Σχολικού Συµβούλου το
1982, ενός νέου θεσµού που ονοµάστηκε "δασκαλογέννητος", γιατί
προέκυψε µέσα από τους αγώνες και τα οράµατά του.
Η παράταξή µας µε τους αγώνες της και τους αγώνες ολόκληρου
του κλάδου, δεν επέτρεψε επί 32 χρόνια, να εφαρµοστεί καµιά αξιολόγηση
- χειραγώγηση και κατάργησε στην πράξη τα νοµοθετήµατα του Σουφλιά,
του Κούβελα, του Αρσένη, του Ευθυµίου, της Γιαννάκου, του Στυλιανίδη,
της Διαµαντοπούλου διατηρώντας έτσι την παιδαγωγική και δηµοκρατική
ελευθερία στα σχολειά µας.
Δηλώνουµε πως µε το ίδιο σθένος θα συνεχίσουµε τον αγώνα για
την κατάργηση στην πράξη του ΠΔ152/13 που καταργεί την παιδαγωγική
ελευθερία και δηµοκρατία στα σχολεία µας.
Όσοι συµβάλουν στη διεξαγωγή των σεµιναρίων, µε
οποιονδήποτε τρόπο στρέφονται ανοιχτά ενάντια στον κλάδο και τις
θέσεις του, ενάντια στην δηµόσια εκπαίδευση και στους
εκπαιδευτικούς.
Συνάδέλφισσα, συνάδελφε
Σε καλούµε να σταθείς µε τη µεριά του Κλάδου, να δηλώσεις
απεργός τόσο τη Δευτέρα 16/6, πρώτη µέρα των σεµιναρίων όσο
και την Πέµπτη 19/6 µε βάση την απεργία που έχει προκηρύξει η
ΔΟΕ για τις µέρες διεξαγωγής των σεµιναρίων.Με την απεργία
καλύπτεσαι απόλυτα υπηρεσιακά αλλά κυρίως συνειδησιακά !
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
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