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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ, κα ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ξεπζραςε κάκε όριο θ Υπουργόσ Παιδείασ ςτθ δθμόςια ομιλία τθσ
ςτθν εκδιλωςθ «Για τθν Ελλάδα τϊρα», ςτισ 20/1/12.
υγκεκριμζνα:

Είπε ςυνειδθτά απαράδεκτα ψζματα:
«34 χρόνια δεν ζχει αξιολογθκεί δάςκαλοσ και κακθγθτισ ςε αυτι τθ χώρα.
Ξεκινιςαμε μόλισ ανζλαβα τθν αξιολόγθςθ. Ξεκινιςαμε τθν αξιολόγθςθ ςτα
ςχολεία, ζτςι γίνεται ςε όλο τον κόςμο. Ρρώτα θ αξιολόγθςθ του ςχολείου και μετά
θ αξιολόγθςθ του δαςκάλου. Είπα τον πρώτο χρόνο εκελοντικά, τον δεφτερο
υποχρεωτικά. Διλωςαν μερικζσ χιλιάδεσ ςχολεία μζςα ςε μια βδομάδα. Μπήκαν
μζςα ςτα ςχολεία με ξφλα, με ρόπαλα, χτφπηςαν καθηγητζσ, ζβαλαν μζχρι και
φωτιζσ. Τα χιλιάδεσ ςχολεία μζςα ςε μια βδομάδα ζγιναν 500. Δεν υπιρξε μια
ανακοίνωςθ κόμματοσ, μια διαμαρτυρία από τθν τοπικι κοινωνία».
Αλικεια, πότε ζγιναν αυτά, κα Διαμαντοποφλου; ε ποια ςχολεία; Γιατί τόςθ
λάςπθ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα των εκπαιδευτικϊν; Επειδι δεν είναι το «καλό
παιδί» του Τπουργείου να ςυμφωνεί μαηί ςασ ςτθν επιβολι τθσ πιο
αντιεκπαιδευτικισ και αντιλαϊκισ πολιτικισ, που διαλφει τθν ελλθνικι εκπαίδευςθ
και εξοντϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ; Αλλά και αν, όπωσ εςείσ λζτε, ζγιναν αυτά και
διαμαρτφρεςτε ςιμερα για το ότι δεν υπιρξε καμιά διαμαρτυρία, ςασ ρωτάμε:
εςείσ πότε τα καταγγείλατε δθμόςια;
Είναι γνωςτό ςε όλουσ πωσ, βεβαίωσ, δεν ζγιναν τζτοια επειςόδια ςτα
ςχολεία. Απλϊσ, επιχειρείται με αυτά τα ςυνειδθτά ψζματα να αποκρυφτεί θ
απόρριψθ τθσ ανάλγθτθσ πολιτικισ του Τπουργείου από τθν πλειονότθτα των
εκπαιδευτικϊν τθσ χϊρασ. Και ζτςι, παρά το γεγονόσ πωσ θ «γραμμι» που είχε
δοκεί από το Τπουργείο ςτουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ιταν να πείςουν τουσ
ςυλλόγουσ διδαςκόντων πωσ «θ αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν ζχει
καμία ςχζςθ με τθν ατομικι αξιολόγθςθ», θ όλθ προςπάκεια ζπεςε ςτο κενό και θ
πλειονότθτα των ςυλλόγων διδαςκόντων, κακϊσ αντιλιφκθκαν ποφ οδθγοφν αυτά
τα μζτρα τόςο τθ ςχολικι μονάδα όςο και τον εκπαιδευτικό, τα απζρριψαν.



Ανζδειξε τθν πιο ακραία νεοφιλελεφκερθ πολιτικι:
Με τον πλζον απόλυτο τρόπο θ Τπουργόσ Παιδείασ μίλθςε για το τιμωρθτικό
και ακραία νεοφιλελεφκερο μοντζλο αξιολόγθςθσ που προωκεί, οδθγϊντασ όχι
μόνο ςτθ χειραγϊγθςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθ μιςκολογικι και βακμολογικι
κακιλωςι τουσ, αλλά και ςτισ απολφςεισ.
Αποκαλυπτικζσ οι ςχετικζσ εκφράςεισ τθσ κασ Διαμαντοποφλου: «Θα
εφαρμοςτεί ο νόμοσ όχι βάηοντασ αςτυνομικοφσ και πυροβολώντασ τα ςχολεία. Πλα
τα πράγματα εξελίςςονται και αυτι είναι θ τζχνθ τθσ πολιτικισ. Να κάνεισ τθ μεγάλθ
τομι, να πείκεισ, να βρίςκεισ ςυμμάχουσ, να υλοποιείσ αυτό που χρειάηεται χωρίσ
να δθμιουργείσ βίαιεσ αντιπαρακζςεισ χωρίσ όρια. Φζτοσ θα εφαρμοςτεί
υποχρεωτικά, γιατί όςοι καθηγητζσ και δάςκαλοι δεν ςυμμετζχουν δεν θα
μποροφν να ζχουν καμία εξζλιξη. Πλα λφνονται και όλα ωριμάηουν και όλα
αλλάηουν όταν υπάρχει θ πρώτθ βαςικι τομι»!!
Αυτι λοιπόν είναι θ περίφθμθ «πεικϊ» τθσ κασ Διαμαντοποφλου. Η απόλυτθ
ςφνδεςθ μιςκοφ και βακμοφ με τθν αξιολόγθςθ – απόδοςθ, κζςθ που απορρίπτεται
ακόμα και από τουσ ζνκερμουσ κιαςϊτεσ τθσ εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. Ο
«ελεφκερα» εξαρτϊμενοσ από τθ διοίκθςθ και το υπουργείο εκπαιδευτικόσ κζλουν
να είναι υποταγμζνοσ και να μθν προβάλλει αντιςτάςεισ για τα όςα μασ επιβάλλει θ
καταςτροφικι «τροϊκανι» εκπαιδευτικι και οικονομικι πολιτικι τουσ, ςτθν
εφαρμογι τθσ οποίασ θ κα Διαμαντοποφλου φαίνεται πωσ επιδιϊκει τον επιτελικό
ρόλο του «διευκυντι τθσ ορχιςτρασ».
Σθν ίδια ϊρα ςτα φιλικά μζςα ενθμζρωςθσ (βλ. εφθμερίδα ΣΑ ΝΕΑ, 24-1-12)
διοχετεφεται θ «πλθροφορία» πωσ οι επιδόςεισ των μακθτϊν κα κακορίηουν τθν
αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν!! Είναι προφανζσ ότι, παρά το γεγονόσ ότι θ
πολιτικι θγεςία και οι τεχνοκράτεσ του ΤΠΕΠΘ γνωρίηουν πολφ καλά τισ κοινωνικζσ
παραμζτρουσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, ςτοχεφουν ξεκάκαρα μζςα από τθν
κακιζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςτθν απόλυτθ χειραγϊγθςθ και τισ απολφςεισ των
εκπαιδευτικϊν. Άλλωςτε και οι πρόςφατεσ δθλϊςεισ του κ. Ρζππα για τθν
αξιολόγθςθ και τθν αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν, τθν κατάργθςθ των οργανικϊν
κζςεων με αποφάςεισ επιτροπϊν ςε κάκε Τπουργείο αλλά και τθν «αξιολόγθςθ»
του προςωπικοφ μζςω ΑΕΠ ζπειτα από γραπτζσ εξετάςεισ και ςυνεντεφξεισ
αποκαλφπτουν τα εργαλεία που ςκοπεφει να χρθςιμοποιιςει θ κυβζρνθςθ για τθν
κατάργθςθ ςχολικϊν μονάδων και απολφςεισ ςτο δθμόςιο, ζχοντασ ςυμφωνιςει με
τθν τρόικα για τθ μείωςθ κατά 150.000 του αρικμοφ των δθμόςιων υπαλλιλων ωσ
το 2015.
Είναι αποκαλυπτικι θ τοποκζτθςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ για τουσ
δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ: «Η ανόρθωςη τησ χώρασ προζχει. Εκλογζσ γρήγορα, κατά
την εκτίμηςή μου, ςε ζνα ςφντομο χρονικό διάςτημα, θα είναι μια πρόςκαιρη νίκη
του λαϊκιςμοφ, των αντιμεταρρυθμιςτικών δυνάμεων, οι οποίεσ ςυςπειρώνονται.
Αυτζσ οι αντιμεταρρυκμιςτικζσ δυνάμεισ υπάρχουν παντοφ, οριηόντια.
Συςπειρώνονται με κραυγζσ και πάλι για πολλοςτι φορά και ενώ θ χώρα είναι ςτο
χείλοσ του γκρεμοφ. Οι επιπτώςεισ μπορεί να είναι καταςτροφικζσ και γι’ αυτό είπα
και το ιςτορικό παράδειγμα».
Η πραγματικότθτα (εκπαιδευτικι και οικονομικι), δυςτυχϊσ, είναι πολφ
ςκλθρι. Οι μακθτζσ ςε πολλά ςχολεία δεν ζχουν ακόμα τα βιβλία τουσ, υπάρχουν

κενά εκπαιδευτικϊν, εκπαιδευτικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ διαλφονται, ςχολεία
κλείνουν, οι εκπαιδευτικοί εξακλιϊνονται οικονομικά, και θ Τπουργόσ Παιδείασ
αςχολείται με το πϊσ κα «ςϊςει τθ χϊρα» απαξιϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ και
το δθμόςιο ςχολείο.
Αυτι θ κυβζρνθςθ δεν ζχει καμία δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ.
Να φφγουν τϊρα κυβζρνθςθ και τρόικα από τθ χϊρα.
Να ανατραπεί τϊρα αυτι θ πολιτικι.

