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ΠΕΙΡΑΙΑΣ  20/11/2014, Α.Π: 158              

 
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
 
Θέµα: Ανακοίνωση για τη… δράση Σχολικού Συµβούλου 
 

Κύριε Κατσαρέ, ιµάντες της πολιτικής διάλυσης του δηµόσιου σχολείου δεν θα γίνουµε… 
Κύριε Κατσαρέ, εθελόδουλοι της κυβέρνησης και της τρόικα δεν θα γίνουµε… 

Θα µας βρίσκετε απέναντί σας όποτε προσπαθείτε να υλοποιήσετε την αξιολόγηση - σφαγείο των 
εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση - κατηγοριοποίηση των σχολείων! 

 
Ο κ. Κατσαρός, Σχολικός Σύµβουλος της 66ης περιφέρειας, µε έγγραφό του, καλεί τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης του να παρακολουθήσουν σεµινάριο όπου θα 
παρουσιάσει την ανάλυσή του για τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολείων. Όρισε, 
µάλιστα, αυτή τη συνάντηση απογευµατινές ώρες (17.00), εκτός εργασιακού ωραρίου, µαζί µε 
ενηµέρωση που αφορά µια µη κυβερνητική οργάνωση για ένα πρόγραµµα εθελοντισµού 
γονέων και εκπαιδευτικών για προσφορά υπηρεσιών κατ’ οίκον σε οικογένειες µε κοινωνικά 
προβλήµατα. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου τονίζει για άλλη µια φορά στον κ. Κατσαρό, που έχει αναλάβει 

εργολαβικά την προώθηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου παιδείας, της 
κυβέρνησης και της τρόικα, ότι οι αποφάσεις και οι θέσεις τόσο του συλλόγου όσο και της 
ΔΟΕ είναι σε εντελώς αντίθετη πλευρά από αυτές που εξυπηρετεί και υλοποιεί ο πρώην  
σύµβουλος της κας Διαµαντοπούλου στο υπουργείο Παιδείας. Τόσο ο σύλλογός µας όσο και η 
ΔΟΕ βρίσκονται εδώ και ένα χρόνο σε θέση µάχης απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά 
µε το θέµα της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης.  
Θα πληροφορήσουµε τον κ. Κατσαρό ότι το 93% των συναδέλφων του συλλόγου µας έχει 

υπογράψει ενάντια στη περίφηµη αυτοαξιολόγηση που προωθεί ο ίδιος και η κυβέρνηση. Θα 
τον πληροφορήσουµε, επίσης, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων διδασκόντων των 
σχολείων του συλλόγου µας συνέταξε πρακτικά που δεν υλοποιούσαν την αυτοαξιολόγηση 
και δεν συγκρότησαν οικειοθελώς οµάδες αυτοαξιολόγησης. Τα περίφηµα αποτελέσµατα για 
τα οποία κοµπάζει ο κ. Κατσαρός είναι προϊόν του εκβιασµού και της πολιτικής 
επιστράτευσης των εκπαιδευτικών που,  ως άλλη απόλυτη εξουσία και αφού δεν µπορούσε να 
µας πείσει αλλιώς, επέλεξε να εφαρµόσει η κυβέρνηση και µε χαρά την υλοποίησαν οι κύριοι 
που θέλουν να λέγονται σχολικοί σύµβουλοι και υπεύθυνοι παιδαγωγικής καθοδήγησης. 

 Θέλουµε, επίσης, να τονίσουµε στον κ. Κατσαρό ότι µπορεί να θέλει να ακολουθήσει τον 
υπουργό παιδείας στην προσπάθεια που κάνει για να βρει εθελόδουλους εκπαιδευτικούς, αλλά 
θα µας βρει απέναντί του τώρα που επιχειρεί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο να κάνει κάτι 
ανάλογο µε τη Μ.Κ.Ο “Homestart”  (δείτε εδώ) 

http://www.homestart.org.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%
CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/%CE%A3%CF%85%CF%87%C
E%BD%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%
B5%CE%B9%CF%82/tabid/81/Default.aspx    
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Την ώρα που η πολιτική των µνηµονίων του ΔΝΤ και της Ε.Ε. δηµιουργεί 1.500.000 

ανέργους, οδηγεί 4.000 συνανθρώπους µας στην αυτοκτονία, καταργεί δηµόσιες 
υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, διαλύει οικογένειες, οξύνει τα κοινωνικά προβλήµατα, 
την ώρα που αντισταθµιστική αγωγή διαλύεται, τα ειδικά σχολεία υπολειτουργούν, 
τµήµατα ένταξης παραµένουν κλειστά γιατί δεν προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί, οι 
συνάδελφοι που εργάζονται στη παράλληλη στήριξη, όπου υπάρχει, αναγκάζονται πολλές 
φορές να καλύψουν δύο και τρεις περιπτώσεις σε διαφορετικά σχολεία, ο κ. Κατσαρός 
γίνεται προωθητής µιας MKO που χρηµατοδοτείται από ΕΣΠΑ και όλοι µας γνωρίζουµε 
για τον τρόπο που λειτουργούν τέτοιου είδους ΜΚΟ… 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί: 
 

• τους συναδέλφους να µην παραβρεθούν στη συγκεκριµένη εκδήλωση, που ούτως ή άλλως 
γίνεται εκτός εργασιακού ωραρίου, δείχνοντας έµπρακτα τόσο τη διαφωνία τους µε την 
τακτική του κ. Κατσαρού αλλά και την αντίθεσή του στην πολιτική που υλοποιεί ο σχολικός 
σύµβουλος, που αντιστρατεύεται τα συµφέροντα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης,  

• τους συναδέλφους να µην συµβάλουν στην υλοποίηση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης-
κατηγοριοποίησης των σχολείων και να δώσουν µε την παρουσία τους νοµιµοποίηση στην 
πολιτική διάλυσης του δηµόσιου σχολείου, 

• τον κ. Κατσαρό να σταµατήσει να γίνεται ο ιµάντας µεταφοράς και υλοποίησης της πολιτικής 
διάλυσης του δηµόσιου και δωρεάν σχολείου και να σεβαστεί τις συλλογικές αποφάσεις του 
συλλόγου και της ΔΟΕ,  

• την σχολική επιτροπή Π.Ε. του δήµου Νίκαιας να µην παραχωρήσει το 14ο Δ.Σχ. Νίκαιας για 
την συγκεκριµένη εκδήλωση που στόχο έχει την υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 
της κυβέρνησης, το διαχωρισµό, τον ανταγωνισµό και την κατηγοριοποίηση των σχολείων  
και των εκπαιδευτικών 

 
Τέλος, το Δ.Σ. του συλλόγου καλεί  όλους τους συναδέλφους να παραβρεθούν τη 

Δευτέρα 24/11/2014 στις 4:30 µ.µ. έξω από το 14ο Δ. Σχ. Νίκαιας (Ηλιουπόλεως και 
Κιλικίας), ώστε να µην πραγµατοποιηθεί η συγκεκριµένη εκδήλωση!  

 
Την ίδια απόφαση έχει πάρει και ο Σύλλογος Νίκαιας-Πειραιά. 
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