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Θέµα: Απαντήσεις για την αξιολόγηση
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την περίοδο που οι εργαζόµενοι χρειάζονται όσο ποτέ τη συσπείρωση, την οµοψυχία
και την ενότητα προκειµένου να απαντήσουν σε όλα τα απαράδεκτα µνηµονιακά µέτρα που
έχουν µετατρέψει τη ζωή τους σε κόλαση, κάποιοι, λίγοι ευτυχώς, κοµµατικά υποκινούµενοι,
θεωρούν πως είναι ώρα να «αλιεύσουν» σε θολά νερά, ψήφους.
Η πρωταπριλιάτικη ανακοίνωση συλλόγων εκπαιδευτικών, µε κοινό χαρακτηριστικό
τους την παραταξιακή-κοµµατική τοποθέτηση των Προέδρων τους, µόνο ως ατυχής φάρσα
µπορεί να εκληφθεί. Μια ανακοίνωση που αποκαλύπτοντας τις πραγµατικές προθέσεις των
συντακτών της, ποτέ δεν εστάλει στην καταγγελλόµενη Δ.Ο.Ε. παρά µόνο κοινοποιήθηκε στο
διαδίκτυο, αγνοώντας και τις στοιχειώδεις αρχές δεοντολογίας.
Στα ερωτήµατα, όπως πότε αποφασίστηκαν όλα αυτά που αναφέρονται, σε ποιο τόπο,
ποιοι συµµετείχαν, γιατί δεν ενηµερώθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των τοπικών Συλλόγων που
έγιναν λίγες ηµέρες πριν, µία µόνο απάντηση υπάρχει, σε συγκεκριµένα κοµµατικά γραφεία
αφού υπηρετεί κοµµατικές και µόνο σκοπιµότητες.
Η παρουσίαση συρραφής αποσπασµάτων των θέσεων της Δ.Ο.Ε. και οι απαξιωτικοί
χαρακτηρισµοί που διατυπώνονται ξεπερνούν όχι απλά τα όρια της συνδικαλιστικής
δεοντολογίας αλλά ακόµη και της συναδελφικότητας.

Η συγκεκριµένη ανακοίνωση λοιδορεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του κλάδου
(αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συµβουλίου) και αφήνει να εννοηθεί ότι θα
έπρεπε να υποστηρίζονται οι θέσεις των παρατάξεων που µειοψήφησαν.
Χρησιµοποιώντας µεθόδους που θυµίζουν προπαγάνδα άλλων εποχών, συρράπτουν
τµήµατα της απόφασης του κλάδου αποσιωπώντας ταυτόχρονα τα σηµεία που δείχνουν τις
πραγµατικές προθέσεις της πλειοψηφίας. «ΟΧΙ στην αξιολόγηση – χειραγώγηση των
εκπαιδευτικών, ΟΧΙ στην κατηγοριοποίηση µαθητών και σχολείων. Κατάργηση του
νοµικού πλαισίου για την αξιολόγηση Ν.3848/2010, 4024/2011» (απόφαση ΔΟΕ αρ. πρωτ.
811/5-3-2012) και «Δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι όπως και στο παρελθόν πράξαµε, θα
ακυρώσουµε

δυναµικά

στην

πράξη

οποιαδήποτε

προσπάθεια

για

αξιολόγηση-

κατηγοριοποίηση και τιµωρία των εκπαιδευτικών και των σχολείων» (απόφαση ΔΟΕ, αρ.
πρωτ.909/22-3-2012). Άραγε, αυτή η θέση «βάζει πλάτη στην προώθηση της αξιολόγησης» ή
υπάρχει πρόβληµα στην κατανόηση της νεοελληνικής γλώσσας από τους συντάκτες της
ανακοίνωσης;
Υπενθυµίζουµε ότι πραγµατικά ΕΜΕΙΣ, η καταγγελλόµενη πλειοψηφία της Δ.Ο.Ε.,
«βάλαµε πλάτη» τα τελευταία 30 χρόνια για να µη περάσει καµιά αξιολόγησηχειραγώγηση κόντρα στις θέσεις του κλάδου και δηλώνουµε ότι το ίδιο θα κάνουµε και
τώρα.
Τέλος, όσον αφορά τη «στάση (της πλειοψηφίας της Δ.Ο.Ε.) που ισοδυναµεί µε
ξεπούληµα, µε προδοσία» δηλώνουµε ότι πάντα ήµασταν παρόντες στους αγώνες, τις απεργίες,
τις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια του κλάδου, σε αντίθεση µε τους συντάκτες της
ανακοίνωσης που ποτέ δε σήκωσαν τις σηµαίες και τα πανό της Δ.Ο.Ε. και προτιµούν τις
συγκεντρώσεις της παράταξης και του κόµµατός τους σε άλλες πλατείες και άλλους δρόµους.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους να αντιληφθούν την κρισιµότητα των
στιγµών και να αφήσουν στην άκρη τα µικροπαραταξιακά παιχνίδια. Μόνο µε συσπείρωση,
ενότητα και αγώνα υπάρχει ελπίδα να ανατραπούν τα βάρβαρα αντικοινωνικά και
αντιεκπαιδευτικά µέτρα.

