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Α Υ Τ Ο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  -  Α Ν Α Θ Ε Σ Η
Η τελευταία εγκύκλιος (24/03/2014), αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της αξιολόγησης. Ο ίδιος 
Υπουργός  που  πέρυσι  επιστράτευσε  τους  καθηγητές,  επιστρατεύει  φέτος  τους  Διευθυντές  των 
Σχολείων επιχειρώντας με τη βία και την τρομοκρατία να επιβάλει το νομοθετικό έκτρωμα το οποίο 
θεμελιώνει τον επαγγελματικό αφανισμό των εκπαιδευτικών και  οδηγεί στη διάλυση του δημόσιου 
σχολείου. Η εγκύκλιος αυτή εγείρει μέγιστο ζήτημα αντιδημοκρατικής εκτροπής. Η ανάθεση, με την  
εντολή μιας εγκυκλίου, οδηγεί σε άκρως επικίνδυνα μονοπάτια την όποια δημοκρατική λειτουργία του 
σχολείου, ανατρέπει το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων και τη θέση του εκπαιδευτικού σε αυτόν.

Είναι μνημείο αντιδημοκρατικής οπισθοδρόμησης που μεταβάλλει άρδην το τοπίο στη διοίκηση της 
εκπαίδευσης και ως τέτοιας σημασίας χρειάζεται να αντιμετωπιστεί από το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά 
και  όλους  όσους   εξακολουθούν  να οραματίζονται  την  παιδαγωγική ελευθερία ενός  δημοκρατικού 
σχολείου.

Κανείς δε δικαιούται να σιωπήσει πια!

Το  εκπαιδευτικό  κίνημα  οφείλει  να  απαντήσει  σε  αυτή  την  επίθεση,  σε  αυτή  την  πρωτοφανή 
αντιδημοκρατική εκτροπή.

Το  ΔΣ  της  ΟΛΜΕ  καλεί  όλους  τους  συναδέλφους,  αυτή  την  ιδιαίτερη  στιγμή,  να  ενισχύσουν  τη 
συσπείρωση τους και τις συλλογικές αντιστάσεις τους με όλους τους δυνατούς τρόπους (αποφάσεις 
συλλόγων, ψηφίσματα, μη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας με δεδομένη τη μη υποχρεωτικότητα).

Το  ΔΣ  της  ΟΛΜΕ  καλεί  τους  Διευθυντές  των  σχολείων  και  τους  σχολικούς  συμβούλους  να  μην 
αποδεχθούν το ρόλο που τους επιβάλλει  το ΥΠΑΙΘ – να μετατραπούν σε ομήρους και  εκτελεστικά 
όργανα μιας πολιτικής που καρατομεί τα δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και 
φτιάχνει σχολεία που παράγουν φτηνό εργατικό δυναμικό. Τους καλεί να στηριχτούν στις συλλογικές 
αποφάσεις  και  να  συμπαραταχθούν  με  τον  αγωνιζόμενο  κλάδο  για  την  απόκρουση  αυτών  των 
πολιτικών. 

Πιο συγκεκριμένα το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ προτείνει:

1. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει,  να επιβεβαιώσουν τη βούλησή 
τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας, να ολοκληρώσουν τη σύνταξη 
των  πρακτικών  και  να  γνωστοποιήσουν  την  απόφασή  τους  στην  ΕΛΜΕ.  Έχει  μεγάλη 
σημασία να αποτυπωθεί η απουσία συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

2. Κανείς Διευθυντής να μην υποχρεώσει εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας.

Σας στέλνουμε συμπληρωματικά:
1. Γνωμοδοτικό Σημείωμα Νομικού Συμβούλου
2. Επιστολή του Νικόλα Γαλιατσάτου, Φυσικού, Διευθυντή 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου

Το  Δ . Σ .  τ η ς  Ε Λ Μ Ε
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ. ΣΟΦΗΣ

Επικοινωνία: elme.notias.athinas@gmail.com
Ενημέρωση: elmenath.wordpress.com
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