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Καλλιθέα, 7/5/2015

«Σχετικά με την ανακοίνωση της ΔΟΕ για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την παιδεία»

Α. Εδώ και δύο χρόνια, μέσα σε εφιαλτικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους και τους μαθητές, δόθηκε μια πρωτοφανής σε συσπείρωση,
ένταση, διάρκεια, πολυμορφία, ευρηματικότητα και αποτελεσματικότητα μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας παιδείας και της εργασιακής μας υπόστασης.
Από αυτή τη μάχη βγήκαν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία έχουμε ήδη επισημάνει με
ανακοίνωση του Συλλόγου μας (Αρ. Πρωτ. 021/ 3-2-2015). Σημαντικό μέρος αυτών των συμπερασμάτων σχετίζεται με το ρόλο των στελεχών της εκπαίδευσης και της στάσης που κράτησαν.
Συνοψίζοντας τις θέσεις που έχει εκφράσει ο Σύλλογός μας επισημαίνουμε τα εξής:
1. Θεωρούμε ότι ανώτερο και τελικό όργανο αποφάσεων στο σχολείο πρέπει να είναι ο Σ.Δ.
2. Ο Σ.Δ. πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του διευθυντή του σχολείου, ο οποίος έχει ρόλο συντονιστή και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Σ.Δ.
3. Οι μορφωτικοί τίτλοι που κατέχει κάθε εκπαιδευτικός έχουν πρωταρχική αξία για τη δουλειά του μέσα στο σχολείο και τη συνεργασία του με όλους τους συναδέλφους του, και όχι
μοριοδοτική αξία για την ανάδειξή του σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, γιατί κάτι τέτοιο
αναιρεί το πραγματικό μορφωτικό κίνητρο και το μετατρέπει σε ανταλλακτική «αξία»
4. Η δημοκρατική λειτουργία στο εσωτερικό του σχολείου αποτελεί ζήτημα επείγουσας και
πρωταρχικής αντιμετώπισης, ειδικά μετά την τελευταία διετία, όπου χιλιάδες εκπαιδευτικοί δέχθηκαν πιέσεις, απειλές, εκφοβισμό, τρομοκράτηση, παραπλανήσεις, απόπειρες παραχάραξης των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων…, από επίδοξους αξιολογητές. Πρακτικές και
γεγονότα που επανειλημμένα στιγμάτισε με αποφάσεις του και το Δ.Σ. της ΔΟΕ. Η κατάσταση
αυτή ήταν και είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ζητάμε από το ΥΠΟΠΑΙΘ την πλήρη
και οριστική κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.
Ανάλογες θέσεις εξέφρασαν δεκάδες Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε όλη τη χώρα, απαιτώντας δημοκρατική λειτουργία, παιδαγωγική ελευθερία, καθοριστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εκλογή θέσεων ευθύνης και αλλαγή του περιεχομένου και του ρόλου των στελεχών
εκπαίδευσης.
Οι παραπάνω θέσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση και αντιπαράθεση με την απόφαση της
πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΔΟΕ.
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τη στάση της εκφράζει πολιτικά όσους αρνούνται να δεχθούν την εκλογή του διευθυντή από τους εκπαιδευτικούς, όσους θέλουν να μετατρέπουν τους
μορφωτικούς τίτλους σε «χαρτούρα» μοριοδότησης, όσους υποτιμούν τραγικά τους Συλλόγους
Διδασκόντων και θεωρούν «ανώριμους» τους εκπαιδευτικούς να διαχειρίζονται και να εκλέγουν, τέλος η πλειοψηφία της ΔΟΕ, με τη στάση της, εκφράζει όσους επιμένουν σε αξιολογικές
διαδικασίες και ρόλους των στελεχών της εκπαίδευσης.

Β. Στο κείμενο της ΔΟΕ εκφράζεται η αγωνία για «αληθινά κατεπείγοντα ζητήματα (αξιολόγηση,
διορισμοί, προϋπηρεσία και θέματα αναπληρωτών, οργανικές θέσεις ειδικοτήτων, μετατάξεις, ειδική
αγωγή, προσχολική αγωγή)».

Αν η αγωνία αυτή είναι πραγματική, τότε η ΔΟΕ οφείλει να καταγγείλει όλες τις μνημονιακές πολιτικές, οφείλει να καταγγείλει την Ε.Ε. και το ΔΝΤ που επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές,
οφείλει να απαιτήσει από την κυβέρνηση να σπάσει τα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής
και να προχωρήσει σε στάση πληρωμών προς τους δανειστές, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.
Αν η αγωνία της ΔΟΕ είναι πραγματική τότε οφείλει να συμμετάσχει άμεσα στην Κίνηση για
τη Διαγραφή του Χρέους, να πάρει απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση της 11ης Μαΐου
και να παίξει ουσιαστικό ρόλο κοινωνικής συσπείρωσης στην κατεύθυνση της ρήξης με την τρόικα.
Ο Σύλλογός μας (Αρ. Πρωτ. 080/ 21-4-2015) με ανακοίνωσή του, καλεί τη ΔΟΕ να κινηθεί σε
αυτή την κατεύθυνση. «Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι μια γραμμή συμβιβασμού
στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων επιλογών της Ε.Ε., στα πλαίσια των απειλών και των εκβιασμών, στα πλαίσια της ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και κυρίως στα πλαίσια εξυπηρέτησης του χρέους, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κοινωνικό αφανισμό και στην οριστική υποδούλωση του λαού και της κοινωνίας για τις επόμενες γενιές. Η
ανάγκη για σύγκρουση με την πολιτική της καταστροφής της κοινωνίας, με την πολιτική των μνημονίων και της
υποταγής στις αγορές, περνάει υποχρεωτικά από την παύση εξυπηρέτησης του χρέους, την παύση πληρωμών
προς τους δανειστές και την μάχη για διαγραφή του χρέους… ».

Αν η ΔΟΕ δεν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση της ρήξης, τότε η «αγωνία» που εκφράζει αποτελεί πρόσχημα και κροκοδείλια δάκρυα που δεν κάνουν τίποτε άλλο, παρά να ενισχύουν στο
κοινωνικό σώμα, τη γραμμή ενός επώδυνου, δυσβάστακτου και ταπεινωτικού συμβιβασμού με
την Ε.Ε. και τους δανειστές.
Αντίστοιχα η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει το βουητό από τους κοινωνικούς αγώνες της πενταετίας που πέρασε και όχι τις τσιρίδες των τραπεζιτών και των πολιτικών τους εκπροσώπων.
Οφείλει να αφουγκραστεί την κραυγή και τη θέληση της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι τη θέληση των καναλαρχών και των αφεντικών τους. Οφείλει να συνταχθεί με τις κοινωνικές ανάγκες
και όχι με τις τράπεζες, την Ε.Ε. και το ΔΝΤ.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλούμε όλους και όλες στην κινητοποίηση για τη διαγραφή
του χρέους, στις 11 Μαίου, στις 6:00 μμ, στα Προπύλαια. Καλούμε όλους και όλες στις Γενικές
Συνελεύσεις της περιόδου, που θα καθορίσουν τις θέσεις των Συλλόγων και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τις θέσεις του κλάδου στην 84η Γ.Σ της ΔΟΕ, ώστε να εκφραστούν οι πραγματικές ανάγκες και να οργανωθούν οι αγώνες του. Καλούμε όλους και όλες σε αγώνες που θα προτάξουν τις κοινωνικές ανάγκες και διεκδικήσεις.
Μια τέτοια μάχη είναι ικανή να γείρει την πλάστιγγα προς την πλευρά της κοινωνίας.
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