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Τροποποίηση του καταστατικού

ΘΕμα 2ο:  
n  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

n  Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. 
n  Οικονομικός απολογισμός οικον. έτους 2015-16 - Προϋπολογισμός χρήσης 

οικον. έτους 2016 – 2017
n Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

n Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

ΘΕμα 3ο: 
n  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016-2017

 A. ΔιΕκΔικηΤικο Πλαισιο
I. Οικονομικά

 i. Δαπάνες για την Παιδεία
 ii. Οικονομικά Εκπαιδευτικών

II. Το σχολείο που βιώνουμε, το σχολείο που οραματιζόμαστε
ΙΙΙ.  Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά–

επαγγελματικά) 
 i. Διορισμοί – εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών
 ii. Ασφαλιστικά

IV. Προσχολική Αγωγή
V. Ειδική Αγωγή
VI. Επιμόρφωση

 Β. ΠΡογΡαμμα ΔΡασησ

Τηλεφωνικό κέντρο Δ.Ο.Ε.
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
210 3236 547, 210 3245 375, 210 3221 316
FAX  Δ.Ο.Ε.:  210 3221 314 

 Πρόεδρος : Κικινής Θανάσης
   κιν. 6974 114103
   τηλ. 210 3312793 
  

 Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Εκδόσεων : Πετράκης Σταύρος
   κιν. 6973 832828
   τηλ: 210 3312791 

 Γενικός Γραμματέας : Φασφαλής Νίκος 
   κιν. 6975 303105
   τηλ: 210 3242171
 Ταμίας- Ειδικός Γραμματέας- 
 Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων : Ανδρουλάκης Μάνος
   κιν. 6972 679767
   τηλ: 210 3255576

 Οργανωτικός Γραμματέας -  
 Υπεύθυνος Υλικού Βιβλιοθήκης : Οικονόμου Τριαντάφυλλος
   κιν. 6973 425944
   τηλ: 210 3219653

 Μέλη : Τσαγκαράτου Αιμιλία
   κιν. 6975 308409
   τηλ: 210 3242144 
 
   Καλλώνης Σταύρος
   κιν. 6974 750410
   τηλ: 210 3228891

   Δριμάλα Θεοδώρα
   κιν. 6983 117770
   τηλ: 210 3313717
 
   Μαρίνης Σπύρος
   κιν. 6972 699983
   τηλ: 210 3233662 
 
   Καλόγηρος Νίκος
   κιν. 6980 11047
   τηλ: 210 3312794

   Τρούλης Γιώργος
   κιν. 6981 636188
   τηλ: 210 3312795 

                                                                                       ΑΠΟ ΤΗ



Απόφαση της 85ης

 Γ.Σ. του Κλάδου 
Για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση 

n Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό 
σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο 
Νηπιαγωγείο).

n Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1:15 ανά νηπιαγωγείο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του 
παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου. Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο Ν.4386 για την έρευ-
να για τον ελάχιστο αριθμό 14.

n Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των Νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το 
Ν.4115/2013 λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν (να λογίζεται ως διδακτικός χρόνος 
όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο).

n Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης. 

n Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.

n ‘Όχι στο νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. 

n Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

n Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

n Φοίτηση όλων των παιδιών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές. 

n Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών μέτρων με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετρα-
γωνικά μέτρα).

n Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.

n Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη. 

n Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοση-
λευτές). 

n Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μόνιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευετές).

n Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής. 

n Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής γλώσσας. 

n Αύξηση της χρηματοδότησης, Ειδική χρηματοδότηση για παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν 
χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου. 

n Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπιαγωγείων στους Δήμους. 

n Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευ-
τικές ανάγκες. 

n Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολιασμοί για όλα τα παιδιά. 
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Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Π.Ε. από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσης της 
στάθηκε απέναντι στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής και παράνομης Υπουρ-
γικής Απόφασης για το νέο τύπο σχολείου καθώς και της παράνομης εγκυκλίου 
που υλοποιεί τους απαράδεκτους περιορισμούς φοίτησης στα ολοήμερα νηπια-
γωγεία και δημοτικά. 

Σήμερα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητούν από τους Δ/ντές των Δημοτικών 
Σχολείων και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων να δηλώσουν ποια παιδιά 
πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης στο ολοήμερο και ποια όχι (αλλά επιθυμούν 
τη φοίτηση).

Η 85η Γ.Σ. του κλάδου με ομόφωνη απόφασή της στη συνέχεια των αποφάσε-
ων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί και καλύπτει τους Δ/ντές Σχολείων και τις Προϊστα-
μένες Νηπιαγωγείων να δηλώσουν ότι όλα τα παιδιά για τα οποία έχουν κατατε-
θεί αιτήσεις φοίτησης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις. 

Λέμε όχι στους παράνομους περιορισμούς φοίτησης στα ολοήμερα νηπιαγωγεία 
και δημοτικά. 

Στο παραπάνω πλαίσιο καλούμε και τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα ΠΥΣΠΕ 
με τη στάση τους να μη νομιμοποιήσουν τον προσδιορισμό των οργανικών κενών 
με βάση την παράνομη Υ.Α. και τις εγκυκλίους υλοποίησής της. 

Από την 85η Γ.Σ. 

Απόφαση 85ης

  
Γενικής Συνέλεσης
για τη φοίτηση στο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο



Απόφαση της 85ης

 Γ.Σ. του Κλάδου 

για την αγωνιστική δράση της Δ.Ο.Ε.

Η 85η Γ.Σ. του Κλάδου απαντά στην επίθεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. και τις 
αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται κατ’ εντολή των «θεσμών» (ΔΝΤ,ΕΚΤ,ΕΕ), αγωνιζόμενη για:

n Άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για το νέο σχολείο.

n 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική 
δωρεάν προσχολική αγωγή.

n Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.

n Καμιά απόλυση αναπληρωτή.

n Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία.

n Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

n Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.

n Μείωση διδακτικής ύλης.

n Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές.

Δε θα επιτρέψουμε:
n Την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, η οποία συνεχίζει τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνή-

σεων και με το νέο τύπο ολοήμερου σχολείου, οδηγεί στην απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών και στη μετακίνηση μόνιμων 
εκπαιδευτικών καθώς και της εγκυκλίου που την υλοποιεί και των ρυθμίσεων του Ν. 4386/26 για τα νηπιαγωγεία που οδη-
γούν στο κλείσιμο εκατοντάδων νηπιαγωγείων.

n  Την επίθεση ενάντια στο δημόσιο νηπιαγωγείο και οποιοδήποτε αιφνιδιασμό για «νέο ενιαίο τύπο νηπιαγωγείου» που ανα-
τρέπει το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου, το μετατρέπει σε φύλαξη, υπονομεύει τον κοινωνικό του ρόλο και αυξάνει 
το ωράριο των νηπιαγωγών.

n Νέο αιφνιδιασμό με πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που θα εφαρμόζει τις επιταγές του ΟΟΣΑ και θα επιβάλει τις μνημονι-
ακές πολιτικές στην εκπαίδευση.

Ο κλάδος βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα μέσα στο διάστημα του καλοκαιριού για να αντιδράσει με κινητοποιήσεις ενάντια 
σε αντιεκπαιδευτικά μέτρα που θα επιχειρήσει να επιβάλει αιφνιδιαστικά η κυβέρνηση.

Αποφασίζουμε:
n Την κήρυξη αποφασιστικού αγώνα διάρκειας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Ως πρώτο βήμα την πραγ-

ματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων η οποία σηματοδοτεί το ξε-
κίνημα αυτού του αγώνα. 

n Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πραγματοποιούμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με κυρίαρχα αιτήμα-
τα, την άμεση πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευ-
ση – καμία απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που 
εργάστηκαν φέτος στην εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, μουσικής, 
εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής). 

n Το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου πραγματοποιούμε κύκλο Γενικών Συνελεύσεων των συλλόγων σε όλη τη χώρα (και 
Ολομέλεια Προέδρων) στις οποίες εισηγούμαστε την πραγματοποίηση απεργιακών αγωνιστικών κινητοποιήσεων διάρκει-
ας με επαναλαμβανόμενη μορφή (3ήμερες – 5ήμερες). 

n Πραγματοποιούμε παραστάσεις – συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις 
και στις συνεδριάσεις των Π.Υ.Σ.Π.Ε. αλλά και στις κοινές συνεδριάσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για να ακυρώσουμε την 
εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και συνολικά των αντιεκπαιδευτικών μέτρων της κυβέρνησης.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα απευθυνθεί στην Ο.Λ.Μ.Ε. την Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στους γονείς και συνολικά 
στους εργαζόμενους, στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός μετώπου αγώνα ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών και υπερά-
σπισης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. 

Από την 85η Γ.Σ. 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Λοιπόν, επειδή με ρώτη-
σαν κάποιοι αν θα κάνω 
δευτερολογία με την εικόνα 
μιας τέτοιας αίθουσας, νο-
μίζω ότι η δευτερολογία και 
η κάθε ομιλία πρέπει να γί-
νεται με πραγματικούς 
όρους κι όχι με εικονικούς 
όρους. Και οι πραγματικοί 
όροι καλώς ή κακώς απο-
τυπώνουν το σε τι κατάστα-
ση βρίσκεται το συνδικαλι-

στικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να μας απα-
σχολεί πολύ σοβαρότερα από το πόσοι θα ακούσουν την 
ομιλία του καθενός μας, θα πρέπει να είναι το ποιο είναι το 
μέλλον μας. 

Τώρα, για να το χαλαρώσουμε λίγο, όταν ανέλαβα Πρό-
εδρος το Φλεβάρη του 2015 με καλοτύχιζαν πολλοί για-
τί αναλάμβανα σε περίοδο που είχε προκύψει Κυβέρνηση 
«πρώτη φορά Αριστερά», ΣΥΡΙΖΑ και μου έλεγαν «τώρα θα 
λυθούν τα προβλήματα, τώρα ξεκούραστα θα την περάσεις 
βρε μπαγάσα», κάπως έτσι μου το λέγανε. 

Τελικά αποδείχτηκε ότι είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον 
το κομμάτι αυτό από το Φλεβάρη μέχρι εδώ, από όσα χρό-
νια θητείας έχω κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί δε 
μας άφησαν ποτέ να πλήξουμε και να μας δημιουργήσουν 
μια κατάσταση που απαιτούσε αντανακλαστικά από την 
Ομοσπονδία τέτοια που να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις. 

Συνάδελφοί μου, όταν στις 24 Ιουνίου του 2015, ένα χρό-
νο πριν, γίνονταν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου που οδηγούσε σε αυτό το Συμβού-
λιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή με ένα χρόνο θητείας 
πίσω του, όλων μας η ευχή, εδώ μέσα, ήταν να μην ξανα-
ζήσουμε τα γεγονότα του 2013 και να έχουμε μία συγκρό-
τηση το ταχύτερο δυνατό γιατί ακριβώς είχαμε και πάλι μία 
κρίσιμη συγκυρία, είχαμε και πάλι πάρα πολλά προβλήματα, 
όπως συνηθίζουμε να έχουμε, αφού είμαστε ένας κλάδος 
εργαζομένων σε συνθήκες απόλυτης επίθεσης. Δυστυχώς 
όμως αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. 

Ήταν αντίστοιχη η αντίδραση, η ταχύτητα συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με αυτά τα οποία γίνο-
νταν στην πατρίδα μας; Σαφέστατα όχι. Όταν έχεις, δε, την 
εμπειρία του 2013 θα έπρεπε να ξέρουμε ότι οφείλαμε την 
άμεση συγκρότηση και μην κοροϊδευόμαστε, εδώ μέσα δε 
θα πετυχαίναμε προγραμματική σύγκλιση. Άλλωστε η εικό-
να του Διοικητικού Συμβουλίου με έξι διαφορετικές δυνά-
μεις κινούμενες σε πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις δεν 
επέτρεπε κάτι τέτοιο, μπορούσε όμως να επιτρέψει τη λει-
τουργική σύνθεση. 

Επειδή όμως το σοβαρό διακύβευμα που μπήκε, και το θε-
ωρώ και το αξιολογώ σοβαρό δεν το λέω διακωμωδώντας 
το για να μην παρεξηγηθώ, ήταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, το 
να πάρουν θέση οι δυνάμεις για την παραμονή ή όχι της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδέσμευση από 
το ευρώ, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Επειδή 
ακούστηκε πάρα πολλές φορές θα επικεντρώσω σε μία 
από τις φράσεις «ή με το ευρώ ή με το λαό – ή με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ή με το λαό».

Εκπροσωπώ μια παράταξη η οποία έχει μια μακρά παράδο-
ση ευρωπαϊκής αντίληψης των πραγμάτων. Ποιας ευρω-
παϊκής αντίληψης των πραγμάτων και σε τι κληθήκαμε να 
απαντήσουμε; Κανένας από μας εδώ δεν πιστεύει στην Ευ-
ρώπη του σήμερα έτσι όπως είναι διαμορφωμένη και στις 
συνθήκες οι οποίες είναι διαμορφωμένες για τους λαούς. 

Πιστεύουμε όμως ακράδαντα στην Ευρώπη την οποία ορα-
ματίστηκαν άνθρωποι με μεγάλη πίστη στην ενότητα των 
λαών, στην Ευρώπη των εθνών, στην Ευρώπη που οραμα-
τίστηκε ο εθνάρχης μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν 
έβαζε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έδινε το δρό-
μο της σωτηρίας από το να καταντήσει η χώρα μας σαν ένα 
από τα υπόλοιπα κράτη των Βαλκανίων. 

Αυτή λοιπόν την αντίληψη έχουμε και πιστεύουμε ξεκάθα-
ρα ότι η θέση μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέ-
πει να παλέψουμε μαζί με όλους τους λαούς στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για μια αλλαγή της πορείας της κι όχι την υπο-
δούλωση στα γερμανικά συμφέροντα και στο μπλοκ των 
ισχυρών.

Πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν το πολιτικό σκηνικό κάτω από 
το οποίο κλήθηκε να λειτουργήσει η Διδασκαλική Ομο-
σπονδία; Capital controls στις 28 Ιουνίου, δημοψήφισμα 
στις 5 Ιουλίου, εθνικές εκλογές στις 20 Σεπτεμβρίου. Μια 
πραγματικότητα, η οποία άλλαζε πάρα πολύ το σκηνικό και 
σίγουρα έφερνε σε δεύτερη μοίρα σε πρώτη φάση το γίγνε-
σθαι στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. 

Όμως ταυτόχρονα υπήρχε η εκπαιδευτική πραγματικότητα 
η οποία έτρεχε. Με το δίδυμο, αρχικά πριν προκηρυχθούν οι 
εκλογές, των Μπαλτά-Κουράκη στην εξουσία και τον Μπαλ-
τά να λέει κατακαλόκαιρο ότι «θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 
να βάλουν πλάτη για να λειτουργήσει το σχολείο την επό-
μενη χρονιά».

Δείχνοντας το δρόμο ως προς το τι ανέλαβε στη συνέχεια η 
υπηρεσιακή Υπουργός Παιδείας η κα Κιάου, δηλαδή μία κα-
τάσταση με χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση, χιλιάδες κενά 
τα οποία έκαναν αδύνατη, επί της ουσίας, τη λειτουργία των 
σχολείων στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ένα θέμα το 
οποίο, ασυγκρότητο μεν αλλά με πρόθεση να παρέμβει ου-

Δευτερολογία Θανάση Κικινή 
Προέδρου Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. 

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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σιαστικά, έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
στις 24 Ιουλίου όταν συναντήθηκε μαζί της. 

Ασυγκρότητο πάλι, αλλά με θέληση να αναδείξει τα προ-
βλήματα, μόνο η θέση του Προέδρου είχε δοθεί στις 14 Σε-
πτεμβρίου όταν δώσαμε τη συνέντευξη τύπου για τα κενά 
τα οποία υπήρχαν στην εκπαίδευση και αναδείξαμε το ζή-
τημα. 

Όμως ήταν ευτυχής συγκυρία ότι τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης αποφάσιζαν να δώσουν βάρος στο θέμα των κε-
νών κατά τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί αλλιώς με τη Δι-
δασκαλική Ομοσπονδία άφωνη εξαιτίας του ότι δεν μπο-
ρούσε να συγκροτηθεί μην μπορώντας να βγάλει ουσιαστι-
κά κείμενα έβγαινε ο καθένας από μας περισσότερο ή λι-
γότερο και έλεγε πέντε πράγματα γι’ αυτό που συνέβαινε 
στην εκπαίδευση.

Φανταστείτε τι θα συνέβαινε, κι εδώ είναι η κρισιμότητα 
του τι πρέπει να σκεφτόμαστε στη συνέχεια, κάθε φορά 
που πηγαίνουμε σε συγκρότηση με τα προβλήματα που τρέ-
χουν, εάν δεν μας έκαναν το «χατίρι» να το πω εντός εισα-
γωγικών να μας «παίξουν» γιατί έκριναν ότι έχουμε εκείνη 
την περίοδο δουλειά γι’ αυτούς. 

Η Ομοσπονδία δε θα φαινόταν πουθενά, η Κυβέρνηση θα 
είχε τα σχολεία με χιλιάδες κενά κι εμείς θα καθόμασταν 
και θα κοιτούσαμε σαν παρατηρητές γιατί δεν μπορούσα-
με να συγκροτηθούμε και ο καθένας αναλάμβανε την ευ-
θύνη του αφήνοντας την Ομοσπονδία ασυγκρότητη. Εμείς, 
τουλάχιστον, από την πρώτη στιγμή κάναμε αυτό που έπρε-
πε να κάνουμε. 

Ανέλαβε ο κ. Φίλης καθήκοντα Υπουργού στις 23 Σεπτεμ-
βρίου και δήλωσε, έκανε μια πολύ ωραία δήλωση, δεν 
ξέρω πόσοι το θυμούνται; «Δε θα μιλάω πολύ, με ενδιαφέ-
ρει να κάνω έργο και να μη μιλάω, συνεχίζουμε με τομές». 

Αν ανοίξει κάποιος τα εκπαιδευτικά μόνο site και δει τις συ-
νεντεύξεις τις δικές του έστω τον τελευταίο καιρό πια έχει 
γίνει παράρτημα του κ. Φίλη με τις συνεντεύξεις τις οποίες 
δίνει, λοιπόν θα δει ότι μάλλον δεν τήρησε το πρώτο, μιλάει 
και παραμιλάει πολύ, όσο για τις εκπαιδευτικές τομές μάλ-
λον τομές εργαστηρίου ιατρικής είναι και δε χρειάζεται να 
σας πω ποια είναι τα πειραματόζωα. 

Τώρα, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας από την πρώτη στιγμή 
ήταν έντονα για να συναντήσουμε την Πολιτική Ηγεσία και 
στις 12 Οκτωβρίου βλέποντας ότι τρέχει ο χρόνος κι ακόμη 
δεν είχαμε συναντηθεί, αν και την επόμενη μέρα μας έκα-
νε την τιμή και επισκέφθηκε τα γραφεία μας κάτω από θερ-
μές συνθήκες ο κ. Φίλης, είχαμε καταθέσει ένα υπόμνημα. 

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία δεν ήταν πρώτη φορά που 
αντιμετώπιζε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην έναρξη 
της σχολικής χρονιάς. Το αντιμετώπισε και επί υπουργίας 
Αρβανιτόπουλου και επί υπουργίας Λοβέρδου. Και αυτό 
το Προεδρείο που σήμερα υπάρχει στη Διδασκαλική Ομο-
σπονδία και που κατά αντιστοιχία περίπου ανάλογο υπήρχε 
και τότε, να θυμίσω επειδή πολλά ακούστηκαν, ήταν πολύ 

οξύ και ίσως οξύτερο από ότι με τον κ. Φίλη με τον κ. Αρ-
βανιτόπουλο.

Στον οποίο, να θυμίσω ότι, μέχρι και μήνυση κατέθεσε η 
Διδασκαλική Ομοσπονδία γιατί δεν πραγματοποιούσε τις 
μεταθέσεις. Επίσης οξύτατο υπήρξε με τον κ. Λοβέρδο που 
ήδη τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου είχε ήδη οργα-
νώσει δύο κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Παιδείας με τι αί-
τημα; Αυτό που στη συνέχεια έγινε το κυρίαρχο αίτημα του 
κλάδου, την πραγματοποίηση των μόνιμων διορισμών που 
χρειάζεται η εκπαίδευση.

Στο υπόμνημα που καταθέσαμε στον κ. Φίλη, που δε θα το 
αναφέρω για τη συντομία του χρόνου γιατί καταλαβαίνω 
ότι όλοι είμαστε κουρασμένοι, θέσαμε όλα τα καίρια ζητή-
ματα που απασχολούν την εκπαίδευση. 

Όλα αυτά για τα οποία μιλάμε σήμερα και φαινόταν ότι θα 
υπάρχουν στην επικαιρότητα, με κυρίαρχο την πραγματο-
ποίηση των μόνιμων διορισμών και την αποσαφήνιση του 
καθεστώτος, τότε, με τη συνέχιση ή όχι της αξιολόγησης 
φυσικά στην κατεύθυνση του να μη συνεχιστεί. Και στη συ-
νέχεια ξεκίνησε, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, μια 
σειρά από δράσεις στις Ομοσπονδίες, οι οποίες ήταν ενταγ-
μένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο όχι μόνο εκπαιδευτικό. 

Επειδή ακούστηκε εδώ μέσα, και νομίζω με εξαιρετικά άδι-
κο τρόπο, ότι «εκχωρήσαμε τα πάντα στην ΑΔΕΔΥ», να πω 
ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία είναι μία από τις Ομοσπον-
δίες που ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ, κινούνται με βάση τις απο-
φάσεις της ΑΔΕΔΥ κι αυτό είναι γνωστό σε όλους, ακόμη 
και σε αυτούς που κάποτε ήταν εναντίον της και τώρα είναι 
λάτρεις της και υπερθεματίζουν υπέρ της. 

Και προχώρησε σε μία σειρά από κινήσεις να θυμίσω και 
να πω επιγραμματικά: 13/1/2016 πρόγραμμα δράσης 
για το ασφαλιστικό, 14/1/2016 σύσκεψη με ΟΛΜΕ για το 
ασφαλιστικό, 20/1/2016 συνέντευξη τύπου ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-
ΟΙΕΛΕ για το ασφαλιστικό, 21/1/2016 αποκλεισμός του 
Υπουργείου Εργασίας.

Επίσης, 29/1/2016 Ολομέλεια Προέδρων που ασχολή-
θηκε με όλα τα εκπαιδευτικά αλλά και με το ασφαλιστικό 
και φυσικά το μισθολογικό ζήτημα και 8/2/2016 νέο υπό-
μνημα προς το Υπουργείο Παιδείας και 17/2/2016 συγκέ-
ντρωση στο Υπουργείο με την ΟΛΜΕ για το θέμα της ειδι-
κής αγωγής που προέκυψε. 

Τα περισσότερα από αυτά που αναφέρθηκαν ήταν δράσεις 
για το ασφαλιστικό που ανέλαβαν οι εκπαιδευτικές Ομο-
σπονδίες όχι υπό την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ, αλλά στα πλαί-
σια των πρωτοβουλιών των οποίων πήραν. Δεν καταλα-
βαίνω τι ακριβώς εκχωρήθηκε και δεν καταλαβαίνω τι εν-
νοούσε ο συνάδελφος που το ανέφερε εδώ μέσα. 

Από κει και πέρα το κύριο πλαίσιο των δράσεων της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας είχε να κάνει με αυτό που και σήμε-
ρα συνεχίζει να μας απασχολεί. Δηλαδή, 11 Μαρτίου, να το 
αναφέρω, συνέντευξη ΔΟΕ-ΟΛΜΕ και πάλι συνάντηση ΔΟ-
Ε-ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα των διορι-
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σμών και των προσλήψεων, 23 Μαρτίου συγκέντρωση στο 
Μετοχικό Ταμείο για το άλλο κομμάτι των ασφαλιστικών.

Στις 8 Απριλίου, αναφέρθηκε και προηγούμενα, κινητοποί-
ηση και συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων ΔΟΕ και 
ΟΛΜΕ για το θέμα του τρόπου πρόσληψης των αναπληρω-
τών, αφού ξεκαθαρίσαμε ότι διορισμοί δεν επρόκειτο να γί-
νουν, 21 Απριλίου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουρ-
γείο Παιδείας για την αντιεκπαιδευτική επίθεση της Κυβέρ-
νησης και 3ωρη στάση εργασίας, 13 Μαΐου συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο και 3ωρη στάση εργασίας.

Στις 19 Μαΐου κάλεσμα για συμμετοχή στις πορείες των 
ομοσπονδιών γονέων, 4 Ιουνίου, μετά την ημερίδα της 
προσχολικής αγωγής, κινητοποίηση στο κέντρο της Αθή-
νας, 8 Ιουνίου η απεργιακή κινητοποίηση που, ναι ξέρα-
με όλοι ότι δε θα έχει ποσοστά αλλά, έπρεπε να γίνει για-
τί ακριβώς αποτελούσε την κορύφωση κι όχι το άλλοθι, την 
κορύφωση μιας σειράς δράσεων που αναδείκνυε το θέμα 
της αδιοριστίας, το θέμα των χιλιάδων κενών, το θέμα των 
«απολύσεων» που θα έχουμε την επόμενη χρονιά γιατί για 
απολύσεις πρόκειται αναπληρωτών συναδέλφων μας. 

Κι αυτό φυσικά απαντάει και στην ερώτηση του τι έκανε, 
γιατί τέθηκε εδώ πέρα, η Ομοσπονδία για τους αναπληρω-
τές και δεν το έκανε για τους αναπληρωτές ως χατίρι, ήταν 
αυτό που όφειλε να κάνει και να απαντήσει στις αιτιάσεις 
του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν μπορεί να λέει η Διδασκα-
λική Ομοσπονδία ότι υπάρχουν απολύσεις. 

Μιλάμε για αναπληρωτές που δουλεύουν μέχρι και 15 χρό-
νια στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, σε θέσεις που εί-
ναι κανονικά οργανικές θέσεις, απλά δε δίνονται γιατί δεν 
τις δίνουν οι Κυβερνήσεις και δεν καλύπτονται οργανικά, 
άρα επί της ουσίας μιλάμε για πάγιες ανάγκες και διαρκείς. 
Επομένως μιλάμε για απολύσεις όταν 6-7 χιλιάδες τουλά-
χιστον συνάδελφοί μας την επόμενη χρονιά δε θα βρουν το 
δρόμο για να εργαστούν.

Πάμε τώρα στο κομμάτι του εθνικού διαλόγου, επειδή 
ακούστηκε εδώ μέσα. Ποιον εθνικό διάλογο συνάδελφοι; 
Ναι, η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει μια παράδοση συμμε-
τοχής σε κάθε μορφής διάλογο, το έχω ξαναπεί από αυτό 
το βήμα, το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση των συνδικαλι-
στικών οργάνων, το να καταθέτουν την άποψή τους ακόμη 
και σε αυτιά που δεν ακούν. 

Είναι αυτό για το οποίο μας έχουν εξουσιοδοτήσει οι συ-
νάδελφοί μας, είναι αυτό για το οποίο βρισκόμαστε εδώ 
πέρα, είναι αυτό για το οποίο αναλαμβάνουμε δράσεις, για 
να ακουστούμε, να μεταφέρουμε προβλήματα, απόψεις, 
αγωνίες. Αυτό έρχονται και μας λένε οι συνάδελφοι στις 
Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αυτό οφείλουμε 
να κάνουμε κάθε στιγμή που αγωνιζόμαστε γι’ αυτόν τον 
κλάδο. 

Ναι, συμμετείχαμε στους διαλόγους και τους προηγούμε-
νους. Είχαμε θετικά αποτελέσματα; Όχι, δεν είχαμε θετικά 
αποτελέσματα. Έλαβαν τις απόψεις μας σοβαρά υπόψη; Όχι 
δεν τις έλαβαν σοβαρά υπόψη. Κάναμε όμως αγώνες στη 
συνέχεια; Φυσικά και κάναμε αγώνες. 

Αλλά εδώ υπάρχει και μια διαφορά και θα το ξεκαθαρίσου-
με. Μας δόθηκε στις προηγούμενες περιπτώσεις η ευκαι-
ρία να καταθέσουμε άποψη. Συμμετείχαμε στα Συμβούλια 
του εθνικού διαλόγου, στα Συμβούλια της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν κληθήκαμε να συμμετέ-
χουμε πουθενά. Πουθενά. Όλοι οι διάλογοι που κάνει όλο 
αυτόν τον καιρό το Υπουργείο Παιδείας είναι με τον εαυτό 
του, είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν με τις 
απόψεις του, είναι πίσω από κλειστές πόρτες με τον κόσμο 
να φωνάζει απ’ έξω και αφορά μόνο αυτούς τους οποίους 
αποφασίζουν, δεν υπάρχουν οι εκπρόσωποι των εργαζό-
μενων, δεν υπήρχε πουθενά η Διδασκαλική Ομοσπονδία.

Κι όταν, λες και το γνώριζα, ήμαστε μαζί με το Νίκο Φασφα-
λή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και 
μας δόθηκε ένας χρόνος δέκα λεπτών για να εκθέσουμε 
τις απόψεις της Ομοσπονδίας για όλη τη γκάμα των ζητη-
μάτων, είπα ότι «για παράδειγμα για την ειδική αγωγή δεν 
μπορείς να μιλήσεις σε δύο ασφυκτικά λεπτά», ήρθε στις 
17 Μαρτίου η ρύθμιση του Υπουργού Παιδείας για τα Τμή-
ματα Ένταξης που τα κάνει ένα κακέκτυπο παράλληλης στή-
ριξης με σκοπό να μην υπάρχει παράλληλη στήριξη για να 
επιβεβαιώσει αυτό ακριβώς, ότι δεν υπήρχε καμία πρόθε-
ση για διάλογο. 

Από εκεί και πέρα περιμέναμε υπομονετικά να δούμε αν θα 
υπάρξει κάποια πρόθεση συζήτησης, γιατί πηγαίναμε ταυ-
τόχρονα με τη μορφή κινητοποιήσεων στο Υπουργείο Παι-
δείας και συζητούσαμε με τον Υπουργό Παιδείας. 

Όμως τι να πει κανείς όταν στο σχέδιο νόμου για την έρευ-
να που στη συνέχεια γίνεται νόμος υπάρχουν δύο ρυθμί-
σεις, η μία για το πώς θα υπάρχει η μετακίνηση από τη δευ-
τεροβάθμια στην πρωτοβάθμια για τη συμπλήρωση ωραρί-
ου και η άλλη αυτή της διάλυσης του δημόσιου νηπιαγωγεί-
ου με τους αριθμητικούς περιορισμούς που βάζει.

Και στη συνέχεια υπάρχουν η υπουργική απόφαση της Με-
γάλης Τρίτης, θρησκευόμενος άνθρωπος ο κ. Φίλης, είπε 
να το κάνει μια ημέρα με σημασία και την πήρε Μεγάλη Τρί-
τη την απόφαση, για να δώσει και την ανάλογη βαρύτητα, 
η οποία διαλύει το δημόσιο ολοήμερο σχολείο, με το πρό-
σχημα ενός ενιαίου τύπου, ντε και καλά, ολοήμερου σχο-
λείου, το οποίο φυσικά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι, και 
το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα. Και φυ-
σικά ακολούθησε και η εγκύκλιος που τα ρυθμίζει όλα αυτά 
και όλο αυτό τον καιρό υπήρχαν και οι εξαγγελίες Φίλη. 

Πόσες φορές τον ακούσατε να εξαγγέλλει διορισμούς 20 
χιλιάδων εκπαιδευτικών; Υπήρχε μπέρδεμα, μας έπαιρναν 
οι δημοσιογράφοι τηλέφωνο και μας έλεγαν «ανακοίνωσε 
διορισμούς, τώρα κάνει όπου να ‘ναι». Φυσικά, τόσες φο-
ρές που τους είπε, γύρω στο εκατομμύριο έφτασαν οι διο-
ρισμοί. 

Μόνο που ποτέ δεν έγιναν και δε θα γίνουν, τουλάχιστο 
άμεσα, αφού ξέρουμε και ο ίδιος μας είπε κυνικότατα σε 
μια από τις τελευταίες συναντήσεις ότι «το 2016 ξεχάστε 
το». Έγινε η αξιολόγηση από τους «θεσμούς». Γιατί δε γίνο-
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νται οι διορισμοί αφού ήταν τόσο θετική; Γιατί απλούστατα 
δεν υπήρχε καμία πρόθεση να γίνουν, γιατί απλούστατα κο-
ροϊδευόμαστε.

Γιατί απλούστατα θα ερχόταν η υπουργική απόφαση και οι 
ρυθμίσεις, που τι κάνουν; Δεν φέρνουν έναν ενιαίου τύπου 
ολοήμερου σχολείου, φέρνουν ένα σχολείο της μιζέριας 
και της φτώχιας, ένα σχολείο το οποίο καταδικάζει σε απο-
λύσεις αναπληρωτές. Αυτή είναι η κουβέντα για το τι φέρ-
νει αυτό το σχολείο.

Και στον αντίποδα, κι επειδή πολλή κουβέντα έγινε, υπήρ-
χε η κίνηση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας για το σχολείο 
που εμείς οραματιζόμαστε, το σχολείο που εμείς βιώνουμε. 
Το οποίο να το θυμίσω για να το ξεκαθαρίζουμε, ήταν ομό-
φωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Ξε-
κίνησε με την πρώτη εκδήλωση την 1η Φεβρουαρίου από 
τις Σέρρες και ναι συνάδελφοί μου δεν έχει τελειώσει, για 
να ξεκαθαρίσουμε και τι κάνουμε εδώ πέρα. 

Έγινε μια σειρά εκδηλώσεων, με πολύ μεγάλη επιτυχία σε 
κάποιες περιπτώσεις, με λιγότερη σε άλλες. Κατατέθηκαν 
απόψεις και προβληματισμοί πολύ σοβαροί, που αφορούν 
το σχολείο έτσι όπως το οραματίζονται οι εκπαιδευτικοί. Η 
διαδικασία είναι σε συνέχιση και δεν έχει τελειώσει και εί-
ναι σε συνέχιση για τον απλούστατο λόγο ότι δεν περιορί-
ζεται στα όρια ενός ψευδεπίγραφου διαλόγου που έβαλε το 
Υπουργείο Παιδείας, αλλά εκτείνεται στα όρια των ονείρων 
μας για το σχολείο. 

Και, ναι, έχουν βγει κάποια πρώτα συμπεράσματα από 
όλους μας και ναι υπάρχουν απόψεις και σαφέστατα υπάρ-
χουν θέσεις της Ομοσπονδίας, υπάρχει όμως πάρα πολ-
λή κουβέντα να γίνει ακόμα και σαφέστατα και σε επίπεδο 
δουλειάς τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδί-
ας όσο και στο επιστημονικό της κομμάτι στο ΙΠΕΜ αναλο-
γούν, όσο και σε εκδόσεις που μπορούν να γίνουν πάνω σε 
αυτό, όσο και προς την ανακοίνωσή του προς την κοινωνία 
μπορούν να γίνουν και να δώσουν ασφαλή συμπεράσματα 
για το που πηγαίνουμε.

Όμως επειδή έγινε έντονη κριτική δεν μπορώ να μη θυ-
μηθώ και να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι από όλους 
τους Συλλόγους, εγώ το θυμάμαι και θα το αναφέρω διό-
τι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν πήγαμε στην ημερί-
δα της Ρόδου, όπου είδαμε δουλειά να παρουσιάζεται από 
κάθε έναν Σύλλογο Διδασκόντων ξεχωριστά. Αυτό δηλαδή 
που ήταν ο στόχος ο αρχικός, η στόχευση της Ομοσπονδί-
ας, εκεί έγινε πράξη. 

Τι λέγαμε; Αν θυμηθείτε το αρχικό έγγραφο που είχαμε 
στείλει και το διαβάσατε προσεκτικά αυτό ακριβώς έλεγε. 
Δουλειά σε επίπεδο σχολικών μονάδων, δουλειά η οποία 
θα αποτύπωνε τις απόψεις των εκπαιδευτικών και τα ορά-
ματά τους. Αυτό έγινε εκεί. Αλλού δεν έγινε, αρκεστήκα-
με σε αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ή και ούτε καν 
σε αυτές. 

Αλλά είναι άδικο να κρίνουμε μία τέτοια δουλειά η οποία 
έγινε από πάρα πολλούς συναδέλφους, ειδικά από αυτούς 
που δούλεψαν γι’ αυτό κι ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι κά-

ποιοι από μας το μόνο το οποίο έκαναν σε όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα ήταν να μοιράζουν την παραταξιακή τους ομι-
λία σε κομμάτια για να την πουν όσο το δυνατόν περισσό-
τεροι. 

Είναι πέρα από αμφισβήτηση ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ 
κρίσιμη καμπή συνάδελφοί μου. Οι ρυθμίσεις που αναφέ-
ραμε προηγουμένως διαλύουν και κλείνουν το νηπιαγω-
γείο, καταστρέφουν το δημοτικό σχολείο. 

Ήδη χθες πήραμε μια απόφαση εδώ μέσα σαν 85η Γενική 
Συνέλευση, στα πλαίσια της ανάδειξης και του αντιεκπαι-
δευτικού χαρακτήρα των ρυθμίσεων αυτών αλλά και του 
παράνομου χαρακτήρα όπως έχουμε και τη σχετική γνω-
μοδότηση από τη Νομική μας Σύμβουλο, καλέσαμε τους Δι-
ευθυντές των σχολείων και των νηπιαγωγείων να κατα-
γράψουν ως έχοντας όλες τις προϋποθέσεις όλους τους 
μαθητές. Καλέσαμε τους Αιρετούς να μην προχωρήσουν 
στην αναγνώριση της οργανικότητας με βάση την υπουρ-
γική απόφαση.

Και σίγουρα ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και πρέπει εδώ 
μέσα να ξεκαθαρίσουμε, ειπώθηκε και προηγουμένως από 
το Γιώργο Γαλάνη, ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό το σημείο 
και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η μη εφαρμογή της 
υπουργικής απόφασης είναι ο μοναδικός δρόμος για να μη 
διαλυθεί το σχολείο έτσι όπως το ξέρουμε. Είναι κομβικής 
σημασίας και πρέπει να δώσουμε τη μάχη όλο το επόμενο 
χρονικό διάστημα γι’ αυτό. Και δε θα μας αφήσει να ξεκου-
ραστούμε το Υπουργείο Παιδείας, το έχει πει ήδη, ετοιμάζε-
ται για σειρά ρυθμίσεων μέσα στο καλοκαίρι. 

Θα θυμίσω ότι όλες οι τελευταίες κινητοποιήσεις της Ομο-
σπονδίας έχουν κεντρικούς άξονες, οι οποίοι μπορούν να 
αποτελέσουν και αύριο από το απόγευμα που ξεκινάμε τη 
συζήτηση για το πρόγραμμα δράσης τους άξονες και για την 
επόμενη χρονιά, γιατί τίποτα από αυτά δε λύθηκε και που εί-
ναι ποιοι; Οι μαζικοί και μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, 
δε νομίζω ότι διαφωνεί κανένας μας. 

Ο διορισμός όλων των αναπληρωτών μόνιμος και να μην 
υπάρξει καμία απόλυση αναπληρωτή. Η απόδοση των ορ-
γανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, που 
τόσα χρόνια βρίσκονται έρμαιο κοροϊδίας. Η απόσυρση της 
υπουργικής απόφασης της ρύθμισης του νόμου πλέον για 
την έρευνα που αφορά τα νηπιαγωγεία και τις μετακινήσεις 
και η σχετική εγκύκλιος που υλοποιεί όλα τα παραπάνω. 

Η απόσυρση των ρυθμίσεων για τα νηπιαγωγεία και να το 
τονίσω ιδιαίτερα και φυσικά των ρυθμίσεων για την ειδική 
αγωγή που την καταδικάζουν σε μαρασμό ακόμη μεγαλύτε-
ρο από αυτόν που έχει τώρα για την επόμενη χρονιά. Είναι 
πολύ σημαντικό συνάδελφοι να πιστέψουμε ότι μπορούμε 
και πρέπει να αγωνιστούμε και ότι μπορούμε να πετύχουμε 
και νίκες κι έχουμε δύο παραδείγματα συνάδελφοί μου από 
τη χρονιά και από πολύ πρόσφατα. 

Θα θυμίσω ότι όταν συγκεντρωθήκαμε όταν καλέσαμε σε 
αγώνα στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί ο Υπουργός με το 
πρόσχημα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας ήθελε να αλλάξει προσωρινά το σύστημα πρόσλη-
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ψης αναπληρωτών έχοντας πετάξει στην άκρη το σύστη-
μα μόνιμων διορισμών, επιφυλάσσοντας ένα μέλλον τραγι-
κό, αφού θα ανέτρεπε προϋπηρεσίες θα τις λήστευε κανο-
νικότατα και θα καταδίκαζε ανθρώπους σε καταστροφή της 
ζωής τους που είχαν επενδύσει τόσα χρόνια στην εκπαί-
δευση, αντί να ανοίξει την πόρτα σε μαζικούς διορισμούς.

Εκεί ήμασταν συνάδελφοί μου, Σύλλογοι, Ομοσπονδία, οι 
αναπληρωτές και το πετύχαμε, συνάδελφοί μου, να πάρει 
πίσω τις ρυθμίσεις. Και μέσα σε καιρούς τόσο δύσκολους 
είναι μια σημαντική νίκη που πετύχαμε, που την πετύχαμε 
όλοι μαζί και φυσικά η Διδασκαλική Ομοσπονδία έδειξε το 
δρόμο γι’ αυτόν τον αγώνα.

Επίσης η υπουργική απόφαση της Μεγάλης Τρίτης έβαζε 
μία και μόνη προϋπόθεση φοίτησης στο ολοήμερο σχολείο. 
Ποια ήταν αυτή; Η εργασία και των δύο γονέων. Όταν βγή-
καμε και είπαμε όλη μας την κριτική γι’ αυτό το κομμάτι και 
το ποιους απέκλειε, η Κυβέρνηση έσπευσε να μας διαψεύ-
σει λέγοντας ότι «δε μένει κανένας έξω, λέει βλακείες ούτε 
λίγο ούτε πολύ η Διδασκαλική Ομοσπονδία». 

Στη συνέχεια έστειλε και εγκύκλιο όπου έκανε τρεις, λιγό-
τερο ή περισσότερο στη σωστή κατεύθυνση, διορθωτικές 
κινήσεις βάζοντας και τους ανέργους με κάρτα ανεργίας, 
βάζοντας και κάποια κοινωνικά κριτήρια που πολύ λίγους 
αφορούν δυστυχώς και έστειλε και διευκρινιστική ο Διευ-
θυντής του γραφείου του Υπουργού ο κ. Κατσαρός την ημέ-
ρα έναρξης των εγγραφών να πει ότι όσο αφορά τους αυ-
τοαπασχολούμενους και τους αγρότες αρκεί η βεβαίωση 
του ασφαλιστικού φορέα.

Αν όλα ήταν τόσο τέλεια κι αν η Διδασκαλική Ομοσπονδία 
όλα αυτά που έλεγε δεν είχαν τόπο, γιατί τα έκανε; Και δεν 
είναι μία μικρή ελάχιστη νίκη, αλλά δείχνει ότι μπορούμε 
να πετύχουμε πολύ περισσότερα, όταν ο υπερόπτης Υπουρ-
γός που βγαίνει κάθε τρεις και λίγο και λανσάρει το έργο το 
οποίο δεν έχει κάνει σαν μια τεράστια «καινοτομία», μόνο 
που το «κε» είναι με έψιλον, αναγκάζεται να υποχωρήσει 
από αυτά τα οποία λέει μέσα σε μερικές μόνο μέρες; 

Συνάδελφοί μου όλα αυτά δείχνουν το διακύβευμα της επό-
μενης χρονιάς. Κι επειδή πολλά ακούστηκαν για το σχο-
λείο. Το σχολείο που οραματιζόμαστε σε ένα βαθμό, πέρα 
από την ανανέωσή του με βάση τις ημερίδες, το έχουμε πε-
ριγράψει, είναι το σχολείο που με την έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση του ΄85 και με τα δύο συνέδριά του το ΄96 και το 
2006 έδωσε ο κλάδος προς την κοινωνία. 

Το ολοήμερο σχολείο με διπλό ρόλο, παιδαγωγικό και κοι-
νωνικό, το ολοήμερο σχολείο που θα αγκαλιάζει όλους 
τους μαθητές, το ολοήμερο σχολείο που θα παρέχει ουσι-
αστική μόρφωση σε όλους τους μαθητές χωρίς αποκλει-
σμούς, το ολοήμερο σχολείο στο οποίο υπάρχουν ο δάσκα-
λος, η νηπιαγωγός και ο νηπιαγωγός φυσικά στο κομμά-
τι του νηπιαγωγείου και οι ειδικότητες που ήδη υπηρετούν 
στην εκπαίδευση. 

Κι είναι πολύ κομβικό το σημείο να μην πέσουμε εδώ σε 
παγίδες διχασμού συνάδελφοί μου. Είναι πολύ κομβικό το 
να πάμε με ενότητα. Ο σκοπός μας κι αυτό που πρέπει να 

δώσουμε σαν κατεύθυνση προς τον κλάδο δεν είναι το πώς 
θα διαχειριστούμε τις απολύσεις που θα έρθουν, αλλά πώς 
θα αποτρέψουμε τις απολύσεις που θέλει η Κυβέρνηση να 
φέρει. 

Κι επειδή πολλή ποίηση έπεσε σήμερα, θα μου επιτρέψετε 
το είχα γράψει πιο πριν μην με παρεξηγήσετε δεν το βρήκα 
τώρα, δύο ένα ο Σεφέρης στον Ρίτσο. Λοιπόν λέει στο ποί-
ημά του «Τελευταίος Σταθμός» ο Γιώργος Σεφέρης: «Ο άν-
θρωπος είναι μαλακός και διψασμένος σαν το χόρτο, άπλη-
στος σαν το χόρτο, ρίζες τα νεύρα του και απλώνουν, σαν 
έρθει ο θέρος προτιμούν να σφυρίζουν τα δρεπάνια σ’ άλλο 
χωράφι». 

Εμείς προτιμούμε να μην σφυρίξουν πουθενά τα δρεπάνια 
συνάδελφοί μου. Προτιμούμε να μη σφυρίξουν τα δρεπάνια 
πάνω από τα όνειρα των εκπαιδευτικών, πάνω από τα όνει-
ρά τους για την εκπαίδευση, για τους μαθητές τους, αλλά 
και για το εργασιακό τους μέλλον. Προτιμούμε να σφυρί-
ξουν τα δρεπάνια σε αυτούς που τα έχουν στρέψει εναντί-
ον μας, απέναντι στην ανελέητη αδίστακτη και βάρβαρη κυ-
βερνητική πολιτική.

Κι επειδή δεν θέλω να δώσω τη λαβή για την παραμικρή 
σπέκουλα θα το θυμίσω. Έχουμε μία παράδοση και δε θα 
μιλήσω σαν παράταξη, εκπροσωπώντας τη Διδασκαλική 
Ομοσπονδία θα μιλήσω, αυτός είναι ο λόγος μας και στις 
προηγούμενες Κυβερνήσεις, δεν επιλέγουμε τη φωνή μας 
ανάλογα με το ποιος κυβερνά, επιλέγουμε τη φωνή μας 
ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων που έχουμε 
απέναντί μας και με το τι έχουμε να αντιπαλέψουμε.

Κι επειδή έγινε πολλή κουβέντα και για τη λειτουργία του 
Συμβουλίου θα κλείσω με αυτό. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, είπαμε τα 
άσχημα, συγκροτήθηκε αργά, απελπιστικά αργά και ήταν 
πολύ κακό το ότι έγινε αυτό, όμως υπάρχουν και θετικά. 

Το ένα αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν για βασικά ση-
μεία δηλαδή το διεκδικητικό πλαίσιο των τελευταίων κινη-
τοποιήσεων, το αγωνιστικό μάλλον πλαίσιο για να μη τσα-
κωθούμε με τη φίλη μου τη Θοδώρα, λοιπόν το αγωνιστικό 
πλαίσιο των τελευταίων κινητοποιήσεων και οι ημερίδες με 
σκοπό να δώσουν κάτι ουσιαστικό και χρήσιμο στον κλάδο, 
ήταν αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης. 

Αλλά κυρίως συνάδελφοί μου ο οικονομικός αναπροσα-
νατολισμός της Ομοσπονδίας, η αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίον νοικοκυρεύει το σπίτι της, το ισχυροποιεί απέναντι 
σε κινδύνους εξωτερικούς κι εσωτερικούς, δίνει την έξω-
θεν καλή μαρτυρία και βάζει μια καινούρια βάση λειτουργί-
ας που μπορεί να κλείσει την γκρίνια μεταξύ μας. Είναι κρί-
μα που και χθες ακούστηκε γκρίνια γι’ αυτό το θέμα ενώ 
ήταν ομόφωνη απόφαση, ο προσανατολισμός της Ομο-
σπονδίας, ελπίζουμε κάποιοι να καταλάβουν το λάθος τους 
και να φροντίσουν να συνεισφέρουν στην ενότητα κι όχι 
στο να ψάχνουμε πάλι για το πώς θα ξηλώσουμε το πουλό-
βερ που με τόση αγωνία πλέξαμε. 
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Αυτές οι ομόφωνες αποφάσεις είναι ένα πολύ σημαντικό 
βήμα, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ένα Διοικητικό Συμ-
βούλιο το οποίο αποτελείται από έξι διαφορετικές δυνά-
μεις και θα ήταν πολύ δύσκολο όχι μόνο να συγκροτηθεί 
αλλά ακόμη και να βρει σημεία επικοινωνίας υπό άλλες 
συνθήκες.

Κι όμως το κατάφερε κι οφείλω να το πω, οφείλω να το με-
ταφέρω, όχι γιατί είναι δικό μου κατόρθωμα επειδή ήμουν 
Πρόεδρος, εγώ ήμουν ένας από τους έντεκα. Γιατί όλοι, 
όλοι μα όλοι, στο μέγεθος των αντιπαλοτήτων και των αντι-
παραθέσεών μας και των διαφορετικών τοποθετήσεων 
έκαναν τα βήματα που έπρεπε για να πάμε ένα βήμα παρα-
πέρα τον κλάδο και να σταθούμε αντάξιοι των προβλημά-
των που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Άλλαξε αρκετά η κουβέντα συνάδελφοί μου στη λειτουργία 
του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό 
για να μπορώ να το διαπιστώσω. Κι είναι σημαντικό το ότι 
άλλαξε σε καιρούς πολύ εντονότερης πολιτικής αντιπαρά-
θεσης και πολλών περισσότερων παρατάξεων μέσα στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άλλαξε η κουβέντα της συζήτησης και της συνεννόησης. 
Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίον βλέπαμε τις αποφάσεις και 
νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να έχουμε πει όλοι στους ανα-
πληρωτές που έχουν έρθει εδώ σήμερα. 

Αυτό θα έπρεπε να έχουμε πει στους αναπληρωτές λοιπόν 
σήμερα, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τη δράση του έδω-
σε μήνυμα ενότητας, γιατί τα προβλήματα των αναπληρω-
τών τα αντιμετώπισε καίρια, τον κατάλληλο χρόνο, με τον 
κατάλληλο τρόπο κι έχει πολύ ακόμη αγώνα να δώσει, για-
τί μην ξεχνάμε ότι οι απολύσεις τους είναι μπροστά και θα 
τον δώσουμε μόνο αν είμαστε μονιασμένοι και με κανέναν 
άλλο τρόπο. 

Συνάδελφοί μου αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ένα 
χρόνο ακόμη μπροστά του κάτω από πάρα πολύ δύσκο-
λες συνθήκες. Και λάθη έχουν γίνει και λάθη θα γίνουν, 
λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν λειτουργούν. Όμως είναι 
πολύ σημαντικό το ότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή του κλά-
δου μπορέσαμε, σταθήκαμε ενωμένοι στα πολύ βασικά ση-
μεία και μπορούμε ενωμένοι να προχωρήσουμε παραπέρα 
και να πετύχουμε νίκες, αρκεί να το πιστέψουμε. 

Και σίγουρα ο Σεπτέμβρης απαιτεί μεγαλύτερη αγωνιστι-
κή επαγρύπνηση από ότι μέχρι τώρα, σίγουρα όμως απαι-
τεί πρώτα ένα βήμα, το «εμείς» με το παράδειγμά μας και 
με τη δράση μας να λύσουμε το βασικό πρόβλημα. Γιατί μη 
γελιόμαστε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της έλλειψης 
αγώνων, το ότι ο κόσμος δεν έχει δραστηριοποιηθεί, το ότι 
ο κόσμος δεν έχει ζωντανέψει, το ότι ο κόσμος δεν βρίσκε-
ται στις αίθουσες Γενικών Συνελεύσεων. 

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που εμείς που είμαστε αντι-
πρόσωποι, κορυφαία συνδικαλιστικά στελέχη, εκλεγμένοι 

σε Διοικητικά Συμβούλια και πάνω απ’ όλα το 11μελές της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας οφείλουμε να κερδίσουμε. Να 
ξυπνήσουμε τον γίγαντα, γιατί ειπώθηκε πολύ σωστά προ-
ηγουμένως ότι η Δ.Ο.Ε. είναι η μεγαλύτερη Ομοσπονδία 
του δημοσίου. Αυτό πρέπει να κάνουμε προηγουμένως για 
να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των αγώνων. 

Κλείνω λοιπόν συνάδελφοί μου δίνοντας μία λέξη μόνο: 
Ενότητα, για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι απένα-
ντι στη λαίλαπα που δεχόμαστε. Νομίζω ότι η δράση την 
προηγούμενη χρονιά έδειξε προς αυτή την κατεύθυνση κι 
εγώ θέλω συνάδελφοι να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι 
οποίοι συνέτειναν και θα ξεκινήσω ευχαριστώντας αυτούς 
που δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στο πολιτικό κομμάτι, το 
προσωπικό της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας που ανταπο-
κρίθηκε σε ώρες ατέλειωτης δουλειάς για να μπορέσουμε 
να πετύχουμε την αναπροσαρμογή των οικονομικών και ο 
συνάδελφος ο Μάνος Ανδρουλάκης ο Ταμίας το ξέρει. 

Να ευχαριστήσω τη Νομική μας Σύμβουλο η οποία στάθη-
κε και στέκεται μπροστά όλο αυτό τον καιρό και στον και-
ρό της αξιολόγησης και σε ότι χρειάστηκε να αντιπαλέψου-
με μαζί. Να ευχαριστήσω τους Αιρετούς εκπροσώπους του 
κλάδου, που βρίσκονται πάντα κοντά μας και οι αντιπαραθέ-
σεις καλό είναι να μην προβαίνουν σε θεσμικές εκτροπές. 
Ο θεσμός του Αιρετού είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει 
να τον υπερασπιστούμε, γιατί κάποιοι θέλουν να τον καταρ-
γήσουν και νομίζω ότι δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό.

Μα πάνω απ’ όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλ-
φους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και θα 
ξεκινήσω θα μου επιτρέψετε από την παράταξή μου από 
το Μάνο Ανδρουλάκη και τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου. 
Επίσης, το Σταύρο Πετράκη, το Νίκο Φασφαλή, το Γιώργο 
Τρούλη, το Νίκο Καλόγηρο, το Γιώργο Γαλάνη, το Μιχάλη 
Μιλτσακάκη, το Σπύρο Μαρίνη και τη Θεοδώρα Δριμάλα, 
γιατί οι διαφορές μας συνάδελφοί μου είναι διαφορετικές 
πολιτικής θέασης κι όχι διαφορές για το τι θέλουμε για τον 
κλάδο και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. 

Και θέλοντας να διατυπώσω τον προβληματισμό μου για 
την ύπαρξη των θητειών σε κάποιες παρατάξεις, θέλω να 
πω ότι σημαντική συμβολή στελεχών σαν το Γιώργο Γαλά-
νη και το Μιχάλη Μιλτσακάκη αδικείται από τις θητείες του 
ενός χρόνου και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, θα μου επιτρέ-
ψετε την αδυναμία, το Γιώργο το Γαλάνη όχι μόνο για τη βο-
ήθειά του φέτος στο Συμβούλιο, αλλά γιατί ξέρουμε ότι η 
δουλειά που είχε κάνει ήταν πολύ σημαντική και στο κομμά-
τι της αξιολόγησης και νομίζω ότι τα σωστά πρέπει να λέγο-
νται για τον κλάδο. 

Εύχομαι στους συναδέλφους καλό καλοκαίρι, αφού δε θα 
ξαναμιλήσω γι’ αυτά τα θέματα, αλλά κυρίως καλή δύνα-
μη στους αγώνες που έρχονται συνάδελφοι και πρέπει να 
τους δώσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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Σταύρος Πετράκης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Σε μία εποχή γενικότερης 
χρεοκοπίας οικονομικής, 
πο λιτικής, κοινωνικής και 
ηθικής ακόμα, υπάρχουν και 
μερικές επιμέρους χρεοκο-
πίες τις οποίες αν δε φροντί-
σουμε να αντιληφθούμε θα 
έχουμε ένα ακόμη μεγαλύ-
τερο έλλειμμα από αυτό που 
υπάρχει μέχρι στιγμής. 

Υπάρχει λοιπόν πέρα από 
τις χρεοκοπίες που ανέφε-

ρα πριν, η χρεοκοπία των ιδεοληψιών. Τι μας έλεγαν κά-
ποιοι μέχρι τώρα; Ότι «δεν έχουν και τόση μεγάλη σημασία 
οι αγώνες, ότι αρκεί μια πολιτική αλλαγή για να δώσει τις 
λύσεις, αρκεί να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ και τα πράγματα θα αλ-
λάξουν όλα προς το καλύτερο». 

Κάποιοι λίγοι από αυτούς που τα έλεγαν έχουμε καταλάβει 
όλοι, ότι εννοούσαν καλύτερα για τους εαυτούς τους, για-
τί κατέλαβαν θέσεις υψηλής ευθύνης αλλά και υψηλής οι-
κονομικής απόδοσης. Άρα από αυτή την άποψη είχαν δίκιο, 
πολλά πράγματα άλλαξαν για τους ίδιους προς το καλύτερο. 

Μας μίλαγαν μέχρι τώρα κάποιοι απαξιωτικά μάλιστα, για 
καταστάσεις κυβερνητικού συνδικαλισμού και περιέγρα-
φαν ως κυβερνητικό συνδικαλιστικό, μάλλον περιελάμβα-
ναν στον όρο κυβερνητικό συνδικαλισμό, όποιον συνδικαλι-
στικά δρούσε και πολιτικά ψήφιζε ένα κόμμα εξουσίας. Αυτό 
αρκούσε από μόνο του να τον κατατάξει στη συγκεκριμένη 
κατηγορία, χωρίς να εξετάζουν διαδρομές, αγώνες, παρου-
σίες, απεργίες, μάχες. Τίποτα από όλα αυτά. 

Τι σχέση έχει όμως εκείνος ο συνδικαλισμός που περιγρά-
φατε με μελανά χρώματα με αυτόν εδώ τον συνδικαλισμό 
όλων αυτών που πριν από λίγο καιρό καλούσαν σε συλλα-
λητήρια στήριξης της «περήφανης διαπραγμάτευσης» της 
Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!! Και αυτοί που το έκα-
ναν και τώρα «σφυρίζουν αδιάφορα» δεν ανήκαν μόνο σε 
αυτό εδώ το κομμάτι της αίθουσας (δηλαδή στην παράτα-
ξη της ΕΡΑ), αλλά ανήκαν και λίγο δεξιότερα όπως κοιτά-
ζω εγώ, στις τάχα ανεξάρτητες Παρεμβάσεις Κινήσεις Συ-
σπειρώσεις! Ξεχάσατε ότι καλούσατε τον κόσμο σε λαοσυ-
νάξεις στήριξης των Τσίπρα, Βαρουφάκη, Καμμένου; Πότε 
στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι τέτοιο; Ποτέ!! Εσείς το κάνα-
τε και αυτό πρώτοι!! Τώρα βέβαια θέλετε να το ξεχάσουμε...

Δε θέλω να πω με αυτό ότι συμπεριλαμβάνω και τσουβα-
λιάζω όλους, αλλά θέλω να κάνω τους συγκεκριμένους που 
βρίσκονται σε αυτούς τους συνδικαλιστικούς χώρους να 
νιώσουν την αδικία της ομαδοποίησης όλων και της κατη-
γοριοποίησης με βάση συμπεριφορές κάποιων λίγων. Αυτό 
δηλαδή που έκαναν οι ίδιοι όλα τα προηγούμενα χρόνια! 

Τι σχέση έχουν εκείνα τα παλαιότερα που κατηγορούσα-
τε ως κυβερνητικό συνδικαλισμό, με κάποιους εκπροσώ-

πους της ΕΡΑ, που κλείνουν τα στόματα μπροστά στις δε-
κάδες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις τάχα αριστε-
ρές και αναγκαίες(!!), γιατί δήθεν το σύστημα το πολιτικό και 
το κυβερνητικό δεν το έχουν ακόμα στα χέρια τους οι δυνά-
μεις της δεύτερης φοράς Αριστερά, άρα νομιμοποιούνται να 
χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους τις οποίες πριν κα-
τήγγειλαν; Πότε έγιναν αυτά στο παρελθόν; Ποτέ!! Εσείς το 
κάνατε και αυτό πρώτοι!! Δεν σας αρέσει βέβαια να το συ-
ζητάμε...

Τι σχέση έχουν όλα αυτά που καταγγέλλατε προηγούμενα 
με όλα αυτά που εμφανίζονται στις εφημερίδες; Έχετε περά-
σει όλοι πολύ ελαφριά το δημοσίευμα της Καθημερινής της 
15ης Αυγούστου του 2015, που έλεγε ότι «συνδικαλιστές 
του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του Τομέα Παιδείας σε κομματική 
σύσκεψη πρότειναν στον Υπουργό να καταργήσει το σχο-
λείο ΕΑΕΠ προκειμένου να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί». 
Τι λέτε για αυτό; Απολύτως τίποτα!! Απόλυτη σιωπή και δική 
σας και των συνοδοιπόρων σας από τις Παρεμβάσεις!! Εάν 
δεν είναι αληθές το δημοσίευμα, δεν έχουμε δει ακόμα την 
καταγγελία του και τη δημόσια διάψευσή του. Και εδώ από-
λυτη, ένοχη σιωπή!!

Υπάρχει χρεοκοπία των ψευδαισθήσεων. Τι μας λέγατε μέ-
χρι τώρα; Ότι «για την απομαζικοποίηση ευθύνονται οι συ-
σχετισμοί». Τι λέτε τώρα που οι αγώνες εξακολουθούν να 
είναι απομαζικοποιημένοι, ενώ οι συσχετισμοί έχουν αλλά-
ξει; Τώρα βαφτίζετε «αξιοπρεπείς εκδηλώσεις διαμαρτυρί-
ας» τη συμμετοχή μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων, μονί-
μως των ίδιων, έξω από το Υπουργείο Παιδείας!! 

Έχουμε χρεοκοπία του δήθεν αριστερού συνδικαλιστικού 
ηθικού πλεονεκτήματος. Ότι τάχα τα στελέχη τα άλλα ήταν 
της διαπλοκής, αλλά εσείς ήσασταν υπεράνω θέσεων, δε 
σας ένοιαζε τίποτα πέρα από τον αγώνα και την επανάστα-
ση!! 

Έχω όμως να σας υποδείξω μερικές ηχηρές απουσίες από 
τους χώρους της Γενικής Συνέλευσης, που έγιναν Περιφε-
ρειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, που έγιναν Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολείων και όλα 
αυτά που καταγγέλλατε!! Και όλα αυτά δεν ήταν μόνο στο 
χώρο της ΕΡΑ αλλά και στο χώρο λίγο δεξιότερα έτσι όπως 
τον βλέπω, δηλαδή στις τάχα Ανεξάρτητες Παρεμβάσεις Κι-
νήσεις Συσπειρώσεις!! 

Έχουμε χρεοκοπία της στρατηγικής που διατήρησε ένα ση-
μαντικό κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος για πολύ με-
γάλο χρονικό διάστημα και δυναμικό κομμάτι και με σοβα-
ρές δυνάμεις μέσα του. Αυτό το «όχι σε όλα», η πλήρης άρ-
νηση, ο ακτιβισμός ως μοναδικό πεδίο δράσης, η καταγγε-
λιολαγνεία, που οδήγησε τελικά; Μήπως έφερε εντελώς τα 
αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσαν αυ-
τοί που το είχαν επιλέξει ως συνολική και συλλογική δράση 
στάση και διαδρομή; 

Κάποιοι μας έλεγαν μέχρι τώρα και το έχουν αλλάξει και εί-
ναι αμήχανοι αλλά θα τους το θυμίζουμε, ότι τα συνδικαλι-
στικά συνέδρια ήταν συνδικαλιστικός τουρισμός σε πολυτε-
λή ξενοδοχεία. Φέτος που τα πρότειναν και τα ψηφίζουν δεν 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
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τα βλέπουν ως τέτοια!! Αντιλαμβανόμαστε ότι άλλαξαν στά-
ση, όσο κι αν δε θέλουν να το παραδεχτούν δημόσια, εμείς 
όμως τους το θυμίζουμε και τους λέμε: καλώς ήρθατε στην 
άποψη ότι πρέπει να συζητάνε μεταξύ τους οι δυνάμεις στο 
εσωτερικό του κλάδου!! 

Έχουμε χρεοκοπία θέσεων, παρατάξεων που έχουν δυνα-
μικό κομμάτι συναδέλφων «παγιδεύσει» μέσα τους και το 
έχουν αδικήσει τελικά, γιατί πιστεύω ότι μπορούσαν να παί-
ξουν ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στα συνδικαλιστικά δρώμε-
να, περισσότερο προωθητικό. Μας λέτε και μας έχετε «πρή-
ξει» ότι «το όραμά σας είναι ένα ενιαίο 12χρονο σχολείο», 
το οποίο το περιγράφετε θολό και ομιχλώδες, σκόπιμα γιατί 
δεν έχετε κάτι το ιδιαίτερο να πείτε. 

Η δεξιά εντελώς πτέρυγα έτσι όπως τη βλέπω εγώ, (ΠΑΜΕ) 
προβάλλει ως σχολείο του μέλλοντος το σχολείο της Σοβι-
ετικής Ένωσης του 1920(!!) και μας λένε ότι «αυτό το σχο-
λείο είχε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για την καταπολέμηση 
του αναλφαβητισμού στην τότε Σοβιετική Ένωση». Ναι έτσι 
έγινε, αλλά πριν εκατό περίπου χρόνια, το 1920(!!). Πόσο 
ρεαλιστικό είναι, πόσο μπορεί να πείθει ότι μπορεί να είναι 
το όραμά μας αυτό για το σχολείο του μέλλοντος; 

Και προβάλετε τις ιδεολογικές και πολιτικές ιδεοληψίες σας 
ως λύσεις και τις κάνετε συνθήματα, αδιαφορώντας για πα-
ράδειγμα εάν αφήνετε έξω ένα σημαντικό κομμάτι, χωρίς βέ-
βαια να έχετε ως στόχο να το αφήσετε, αλλά προτάσσετε το 
ιδεολογικό από την ουσία!! Τι λέτε; «Ενιαίο 12χρονο σχο-
λείο» και δε λέτε ενιαίο 14χρονο!! Και δεν το λέτε στις νη-
πιαγωγούς αυτό!! Ότι δηλαδή δεν χωρούν στο σύνθημα που 
λόγω ιδεοληψίας προτάσσετε!! Δε θέλω να πω ότι δεν τις θέ-
λετε τις νηπιαγωγούς, αλλά επειδή δε θέλετε να χαλάσει το 
σύνθημά σας επιμένετε σε αυτό. Επιμένετε να λέτε ενιαίο 
δωδεκάχρονο σχολείο και όχι ενιαίο δεκατετράχρονο!! 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το νηπιαγωγείο δεν είναι σχολείο. 

Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: «Το νηπιαγωγείο δεν είναι σχολείο», ακού-
στε τους!! Από την Παράταξη της ΕΡΑ!! Ντροπή σας!! Αυτό 
είπε ο Κουκοδήμος ως Υφυπουργός Παιδείας της ΝΔ και 
τον καταγγείλαμε μετά μανίας!! Αυτό έλεγε ο Κουκοδήμος, 
ότι «κόβουν με τα ψαλιδάκια οι νηπιαγωγοί» και τότε τον κα-
τήγγειλαν και οι ίδιοι που τώρα μας λένε ότι «δεν είναι σχο-
λείο». Να το πείτε στις νηπιαγωγούς, ότι «δεν είναι νηπια-
γωγείο» και χαίρομαι που το λέτε δημόσια έτσι για να ακού-
σει ο κόσμος. Να μάθουν όλοι την Κυβερνητική νεομνημο-
νιακή σας μετάλλαξη!!

Η Δημοκρατική Συνεργασία όμως που έχω την τιμή να εκ-
προσωπώ, λέει ότι είναι σχολείο το νηπιαγωγείο. Εμείς έχου-
με ως αίτημα το ενιαίο 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο. 
Σχολείο των ειδικοτήτων. Δε βαφτίζουμε τα σχολεία με βάση 
το ποιος Υπουργός τα φτιάχνει, όπως κάνετε εσείς. Γι΄ αυτό 
αντιδράτε συμπλεγματικά, το σχολείο των ειδικοτήτων, των 
πολλών ειδικοτήτων που βρήκαν δουλειά χιλιάδες συνάδελ-
φοι, το λέτε «σχολείο Διαμαντοπούλου»!! Αν είναι δυνατόν. 
Για αυτό δεν μπορείτε να το υπερασπιστείτε τώρα, γιατί το λέ-
γατε «παιδαγωγικό κάτεργο». 

Το σχολείο που υποστηρίζατε εσείς όταν καταγγέλλατε τα 
Ολοήμερα και τα σχολεία ΕΑΕΠ και ζητούσατε να καταργη-
θούν, είναι το σχολείο που έκανε ο Φίλης και σας το είπε 
στη συνάντηση με τη ΔΟΕ. Τι σας είπε ο Φίλης στη συνάντη-
ση; «Θα καταγγείλετε το σχολείο που έχω εξαγγείλει; Μην 
τολμήσετε». Όχι δεν το είπε έτσι ακριβώς το «μην τολμήσε-
τε», «γιατί έχω τα κείμενα που γράφατε»!! Και τα έχει!! και 
εσείς δεν τολμάτε να πείτε κάτι αντίθετο!! 

Για πείτε μας τώρα, πού χωράνε οι ειδικότητες στο σχολείο 
8:15΄ με 1:15΄; Αφήστε αυτά τα παραμύθια της Χαλιμάς ότι 
στο συγκεκριμένο κοινωνικό πολιτικό και οικονομικό περι-
βάλλον η λύση είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών για 
να χωρέσουν οι χιλιάδες των συναδέλφων που θα μείνουν 
το Σεπτέμβρη έξω από αυτό το σχολείο!! Αυτές σας οι ιδέ-
ες είναι για γέλια σε αυτή τη συγκυρία. Τι λέτε τώρα τους χι-
λιάδες αναπληρωτές που τον Σεπτέμβρη θα μείνουν χωρίς 
δουλειά; Τι λέτε στις ειδικότητες που δεν θα έχουν θέση στο 
σχολείο Φίλη που ήταν και δικό σας όραμα; Απολύτως τίπο-
τα!! Απόλυτη σιωπή!!

Όμως δε φτάνει μόνο η καταγγελία. Και επειδή εκπροσω-
πώ μια παράταξη που εμείς τη λέμε «παράταξη ευθύνης και 
πρότασης» θα πω και ποιες είναι οι προτάσεις. Εμείς πι-
στεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα κι έχουν ωριμάσει οι συνθή-
κες σε όλους τους χώρους για έναν σοβαρό ουσιαστικό δι-
άλογο με προτάγματα τα εκπαιδευτικά ζητήματα, όχι με προ-
τάγματα τις ιδεοληψίες του καθενός, τις συνδικαλιστικές δι-
αδρομές ή τις πολιτικές του επιδιώξεις. 

Δεν νομίζουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευ-
τικών, δεν το παραβλέπουμε αλλά δεν είναι το κύριό μας 
θέμα, πρέπει να λύσει το αν η Ελλάδα θα είναι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, μέσα ή έξω από το ευρώ. Όλα αυτά είναι ζη-
τήματα που το συνδικαλιστικό κίνημα τα βλέπει, αλλά αν 
θέλει να ενώσει μπροστά στη συγκεκριμένη συγκυρία και 
στους μεγάλους κινδύνους, πρέπει να διαλέξει τι είναι αυτό 
που ενώνει τον κλάδο, όχι σε μια λογική του «όλοι μαζί και 
ότι να ναι» αλλά σε μια λογική «της δημιουργίας ενός καλύ-
τερου σχολείου για όλα τα παιδιά του λαού».

Εμείς λοιπόν λέμε αυτά που λέγαμε και πριν, εξακολουθούμε 
να πιστεύουμε ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να τα ανοί-
ξουμε τώρα. Ποια είναι αυτά; Την αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου και του εκπαιδευτικού με συγκεκριμένες προτά-
σεις που θα τις καταθέσουμε εμείς. Λέγατε ότι «δήθεν εμείς 
θέλαμε την αξιολόγηση γιατί ήταν ο πολιτικός μας φορέας 
στην εξουσία και δήθεν θα παίρναμε εμείς τις θέσεις ευθύ-
νης», ορίστε λέμε τα ίδια και τώρα που είναι ο δικός σας πολι-
τικός φορέας και που έχετε πάρει εσείς τις θέσεις! Εσείς δεν 
λέτε πάλι τίποτα!! Απόλυτη σιωπή! 

Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει με πρωτοβουλία μας διά-
λογος για την επιμόρφωση, για το σύστημα διορισμών, ότι 
δεν αρκούν οι γενικόλογες διαπιστώσεις και διατυπώσεις, 
δεν προσφέρουν τίποτα, κανένα αποτέλεσμα δε θα φέρουν. 

Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν νέες πλατειές συλλο-
γικές πλειοψηφίες με τους νέους στην πρώτη γραμμή, με 
όλους τους συναδέλφους μαζί, οι οποίες θα διαμορφώ-
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σουν ένα καλύτερο συνδικαλιστικό αύριο, με κερδισμένο 
όχι μόνο το δάσκαλο, αλλά το παιδί, την κοινωνία, την εκ-
παίδευση. 

Να είστε καλά. 

Νίκος Φασφαλής
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι, σας καλωσορίζω 
στη γενική συνέλευση του 
κλάδου και παίρνοντας το 
λόγο θέλω να ξεκαθαρίσω 
από την αρχή ποιες είναι οι 
επιδιώξεις μου. 

Πρώτα απ΄ όλα ο λόγος 
μου θα προσπαθήσω να 
είναι απλός, αληθινός και 
χωρίς ψηφοθηρικές σκο-
πιμότητες. Είναι μια Συ-

νέλευση που μας δίνει αυτές τις δυνατότητες. Σας κάνω 
γνωστό επίσης ότι ο χαρακτήρας μου, οι αρχές και οι αξί-
ες της παράταξης στην οποία ανήκω και υπηρετώ από την 
πρώτη μέρα που ως εθελοντής στρατεύθηκα στις τάξεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν μου επιτρέπουν ούτε 
να μοιρολογώ από αυτό το βήμα, αλλά ούτε και να επιχαί-
ρω πάνω στα αποκαΐδια που αφήνει πίσω της αυτή η Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Εξάλλου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας ότι ποτέ δε 
μάσησα τα λόγια μου και το ίδιο θα κάνω και τώρα. Θεω-
ρώ ότι εδώ είναι η ώρα της ευθύνης και αυτή ο καθένας 
πρέπει να αναλαμβάνει. 

Στα πλαίσια και μια που ανέφερα τη λέξη «ευθύνη» οφεί-
λω μια απάντηση στα όσα ακούστηκαν για το θέμα της συ-
γκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμείς μπήκαμε 
στο Προεδρείο έχοντας την αίσθηση της ευθύνης, εμείς 
δεν ασπαστήκαμε τις ανεύθυνες λογικές κάποιων ότι ο 
κλάδος τις δύσκολες αυτές ώρες θα μπορούσε να μείνει 
χωρίς Προεδρείο κατά τα πρότυπα της ΑΔΕΔΥ. Για εμάς η 
συγκρότηση αποτελεί θέση ευθύνης. 

Και για να πληροφορηθεί το σώμα των αντιπροσώπων 
ρωτώ εσάς των Παρεμβάσεων που μας καλούσατε να 
συγκροτήσουμε ένα προγραμματικό Προεδρείο με προα-
παιτούμενα όχι τις θέσεις του κλάδου αλλά την έξοδο της 
χώρας απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ! Αντίθε-
τα εμείς και άλλες παρατάξεις ζητούσαμε ενωτικό Προε-
δρείο με τη συμμετοχή όλων σε αυτό ανάλογα με τη δύ-
ναμή τους. 

Στο προγραμματικό αυτό Προεδρείο, που ήταν η πρότασή 
σας, δεν μπήκαμε εμείς, δεν μπήκε το ΠΑΜΕ και δεν μπή-
κε και η ΔΑΚΕ, με ποιον λοιπόν θα το κάνατε το προγραμ-
ματικό αυτό Προεδρείο, ποιον καλούσατε να το κάνετε; Με 

τον εκπρόσωπο της ΕΡΑ που σήμερα έφυγε μετά απο ένα 
χρόνο απο την παράταξή του και που τότε εκπροσωπούσε 
τις κυβερνητικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτή ήταν η αντι-
κυβερνητική πολιτική που θα κάνατε; Με ποιον άλλον; Με 
την παράταξη τις Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης, που έχει 
εκλεγεί με τη στήριξη των εκπροσόπων των ΑΝΕΛ και των 
Πειρατών; Με ποιους λοιπόν θα κάνατε αυτό το ανατρε-
πτικό Προεδρείο που θα ανέτρεπε την πολιτική αυτή που 
σαρώνει τα πάντα; Δε χρειάζεται απάντηση, είναι γνωστή, 
γνωστό και το αποτέλεσμά της. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι πράγματι δύσκολο 
σε ένα 10λεπτο να καταφέρω να αναφερθώ απαντώντας 
στα όσα άκουσα στην κριτική. Στα πόσα ο κλάδος πέτυχε 
μέσα από τους αγώνες, ώστε να ενισχύσω και την άπο-
ψή μου που λέει ότι «τίποτα δε χαρίστηκε». Να αναφερθώ 
στους χιλιάδες αγωνιστές δασκάλους, που αγωνίστηκαν 
για να γευτούμε εμείς το δημοκρατικό αυτό σχολείο του 
σήμερα. Να αναφερθώ στα πολλά και σημαντικά που ση-
μάδεψαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Θα επιστρατεύσω όμως για άλλη μια φορά τη συνδικαλι-
στική μου ευγένεια και θα αποφύγω να απαντήσω στις 
φθηνές τοποθετήσεις κάποιων γερασμένων συνδικαλι-
στών, που προσπαθούν να κερδίσουν κάποια λεπτά ενδια-
φέροντος, αφού τίποτα άλλο δεν έχουν πια να πουν. Είναι 
αυτοί που τη δύναμη της σκέψης τους πια και της αγωνιστι-
κότητάς τους την έχει αντικαταστήσει αυτός ο κιτρινισμός. 
Αυτά εξάλλου απαντήθηκαν χθες και τα ξεπερνώ. 

Μοιρολογούν τώρα εδώ μέσα κάποιοι και δε σκέπτονται 
καθόλου για το Σεπτέμβρη που έρχεται. Έχετε αναλογι-
στεί τι Σεπτέμβρης έρχεται για το ελληνικό σχολείο; Ξέρε-
τε τι γκρίζο τοπίο θα υπάρξει σε αντίθεση με τα πολύχρω-
μα όνειρα των παιδιών μας; Θα είναι μια μεγάλη αντίφα-
ση αυτό που θα βιώσουμε και πρέπει να το ανατρέψουμε. 

Το αξιοσημείωτο πια είναι ότι δε φτάσαμε έτσι στον ξαφνι-
κό θάνατο, προηγήθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Εάν μελε-
τήσει κανείς με προσοχή θα δει ότι η ψηφοθηρία οδηγού-
σε εδώ μέσα παρατάξεις με τις θέσεις τους να φαίνονται 
πολύ προχώ, όπως λένε και οι νεολαίοι, δηλαδή «πολύ 
προχωρημένες». Αλλά να στρώνουν όμως, κατά την άπο-
ψή μου, το χαλί στις πολιτικές της Κυβέρνηση αυτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Καμμένου. 

Για να γίνω σαφής ξεκινώ με τη μεγαλύτερη κατάκτηση του 
κλάδου, που η ανωτατοποίησή του. Η ένταξή μας στο ελ-
ληνικό πανεπιστήμιο. Αυτή η κατάκτηση εδώ και χρόνια 
έχει αμφισβητηθεί και έχει αμφισβητηθεί με τη θέση κά-
ποιων παρατάξεων εδώ μέσα ότι «αυτό έγινε αυτόματα, δε 
χρειάστηκαν αγώνες, ήταν ένα θέμα φυσικής εξέλιξης».   
Αμφισβητήθηκαν κι άλλα πράγματα, όπως η επιμόρφωση. 
Έχετε πει εδώ μέσα και σας τα θυμίζω ότι «τα διδασκαλεία 
δε χρειάζονται, δε χρειάζονται καν οι εξετάσεις σε αυτά. 
Χρειάζεται μια επιμόρφωση για όλους, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις». Μετά ήρθε η Διαμαντοπούλου και έκανε 
τη θέση σας πράξη, «μείζονα επιμόρφωση -σου λέει- μπεί-
τε όλοι μια εβδομάδα και επιμορφωθήκατε, όλοι». Αυτό 
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ζητούσατε! Αυτά δε λέγατε; Και τώρα βιώνουμε καμία επι-
μόρφωση!

Τώρα βέβαια θα φτάσω και σε αυτά που ενδεχομένως θέ-
λετε να εξαφανίσετε από τη μνήμη μας, αλλά εγώ δε θα το 
επιτρέψω. Εδώ εσείς δε μιλήσατε για ολοήμερο σχολείο 
παιδοφυλακτήριο; Εσείς δε λέγατε ότι δεν υπάρχουν υπο-
δομές, δεν έχει βιβλία, δεν έχει τραπέζια να τρώνε τα παι-
διά, δεν έχει καρέκλες, δεν έχει τίποτα; 

Σε τι σχολείο υπηρετούσατε τελικά εσείς; Σε ένα σχολείο 
που δεν προσφέρει τίποτα! Λειτουργήσατε, τελικά, οι πε-
ρισσότεροι ως προβοκάτορες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Είχατε πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα χρόνο λιποθυμίες 
σε όλα τα σχολεία. Παντού λιποθυμούσαν παιδιά. Παιδιά 
κάθε μέρα. Οι ανακοινώσεις βροχή! Σήμερα δεν υπάρχει 
καμία λιποθυμία; Σήμερα όλα τα παιδιά ζουν σε μια χαρά, 
δεν υπάρχει κανένα ζήτημα; Σε όλα σιωπάτε, δε μιλάτε κα-
θόλου γι΄ αυτά. 

Ακούγοντας τις φωνασκίες της συναδέλφισσας που δεν 
μπορεί να αντέξει αλήθειες, απαντώ ότι είναι δικαίωμά 
μου να λέω ότι πιστεύω, εάν εσύ διαφωνείς είναι δικαίω-
μά σου και το σέβομαι. Αυτό όμως που κραυγάζεις να το 
πεις και στην κοινωνία και σε αυτούς που με ακούνε, για-
τί συναδέλφισσα το σχολείο δεν έγινε μόνο για μας, έγινε 
για το παιδί. Δεν έγινε μόνο να έχουμε εμείς δουλειά, πρέ-
πει να σκεφτούμε και τον νέο άνθρωπο και σταμάτα λοι-
πόν να σκέφτεσαι κατ΄ αυτόν τον τρόπο, είσαι πολύ νέα 
συναδέλφισσα και το συνδικαλιστικό κίνημα χρειάζεται 
αντοχές. 

Είχα φέρει εδώ δημοσιεύματα πρόπερσι όπου ουρές υπο-
ψηφίων περιμένανε έξω από τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
να γίνουν δάσκαλοι. Ξέρετε φέτος τι έκανε η Κυβέρνηση; 
Πήγε τους υποψηφίους σε χωριστό πεδίο. Ξέρετε γιατι το 
κάνει; Για να υποβαθμίσει τα παιδαγωγικά τμήματα και στο 
τέλος, ίσως τα καταργήσει κιόλας. Δε χρειάζονται δάσκα-
λοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, περισσεύουν. Τότε γινόταν δι-
ορισμός μόνο με μια βεβαίωση αποφοίτησης. Τώρα, για 
πείτε μου; Σιωπή. Δε μιλάει κανένας σας. 

Να έρθω λοιπόν και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Φτάσανε 
κάποιοι να μιλάνε για «βρώμικα χρήματα, για το ΙΠΕΜ-
ΔΟΕ και για τα προγράμματα επιμόρφωσης που πέτυχε, 
να βγούμε έξω να μην συμμετέχουμε». Στην επιμόρφωση 
όμως που γινόταν τρέχανε πρώτοι. Αυτοί που εδώ μέσα το 
καταψηφίζανε. Όταν επισκέφθηκα σχολεία τους έβλεπα να 
συμμετέχουν από τους πρώτους! 

Μάλιστα επειδή βλέπω και το ΠΑΜΕ τόσο πολύ να το έχει 
σηκώσει αυτό το θέμα, για να μου πει, οι Δήμαρχοι οι δι-
κοί τους τι κάνανε; Όπου έχουν εκλεγεί με τη σημαία τους 
δεν χρηματοδοτήθηκαν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια; Εί-
ναι ψέμα αυτό; Όχι είναι μια πραγματικότητα. Δε μιλάτε γι΄ 
αυτό όμως, μιλάτε για ότι σας αρέσει. 

Προχωράω. Δημοκρατικό σχολείο, μεγάλη κατάκτηση. 
Τώρα κοιτάξτε μια εικόνα πριν από ενάμισι χρόνο. Εδώ 
μέσα μπαίνει το μεγάλο κυρίαρχο ζήτημα του κλάδου όχι 
πως θα βρουν οι δουλειά οι αδιόριστοι συνάδελφοι, αλλά 

το ότι ορισμένες Προϊσταμένες νηπιαγωγείων ή Διευθυ-
ντές σχολείων δεν μιλούσαν αρνητικά για την αξιολόγηση. 
Θυμάμαι, επίσης/ εδώ μπροστά τον συνάδελφό μας τον 
εκπρόσωπο σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελληνική Βουλή το 
Γιάννη Στέφο ως καταμετρητή να μετράει τα χέρια σας για 
να διαγράψετε τους Διευθυντές της χώρας απο τη ΔΟΕ! Ο 
ίδιος ψηφίζει σήμερα να παίρνουμε μετά θάνατον σύνταξη 
και κανένας δε μιλάει από εσάς! Σιωπάτε όλοι σας!

Βεβαίως και το ζητήσαμε αυτό που ρωτάτε να καλέσου-
με τους βουλευτές-δασκάλους να μην ψηφίσουν το ασφα-
λιστικό, αλλά κανείς δεν αντιδρούσε. Στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, μαλιστα, έλεγαν «δε θα στοχοποιήσουμε τώρα και 
τους δασκάλους-Βουλευτές, άστους δεν πειράζει», αλλά 
πριν από ένα χρόνο σας μετρούσαν κάποιοι και σας χώ-
ριζαν σε μειοδότες και αγωνιστές. Αυτοί που με την ψήφο 
τους μας στέλνουν στη σύνταξη στα 67 και που οδηγούν 
το ελληνικό σχολείο δεκαετίες πίσω. Αυτά έχουν συμβεί 
εδώ μέσα. 

Και βέβαια γιατί δε μιλάτε; Γιατί ήταν κακό στο δημοκρατι-
κό σχολείο να υπάρχει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο θε-
σμός του Διευθυντή; Για πείτε μου τώρα. Η Ρόζα Ιμβριώτη 
ήταν Διευθύντρια σχολείου, ναι ή όχι; Ο Γλυνός ήταν; Εί-
χαν διοριστεί; Γιατί κάποιοι είναι και ανιστόρητοι ή μάλλον 
αποσιωπούν κάποια πράγματα. 

Η Ρόζα Ιμβριώτη η αγωνίστρια αυτή ήταν, επί Μεταξά, Δι-
ευθύντρια σχολείου και πρότεινε στον Ιωάννη Μεταξά την 
ίδρυση του πρώτου ειδικού σχολείου στην Αθήνα και τότε 
ιδρύθηκε το πρώτο ειδικό σχολείο, το 1937. Ήταν κακό; 
Δε μιλάτε όμως, οι Διευθυντές σας φταίγανε, οι συνάδελ-
φοί μας Διευθυντές σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια 
και τα λέω αυτά για την αποκατάστασή της. Τα ξέρετε όλα, 
αλλά προσπαθήτε να τα σβήσετε από τη μνήμη μας. 

Προχωράω λοιπόν. Αυτά τα αναφέρω όχι από ψηφοθηρι-
κή σκοπιμότητα ή κάτι άλλο, αλλά κάποια στιγμή για να πο-
ρευθούμε μπροστά. Πρέπει να καταλάβει ο κλάδος τι έχει 
συμβεί σε αυτή την αίθουσα και δε χρειάζεται τώρα να χύ-
νετε κροκοδείλια δάκρυα για το ελληνικό σχολείο που χά-
νεται. 

Πριν από μέρες είχα σκοπό να αποφύγω, αλλά στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είδα την 
εξής εικόνα: Οι συνάδελφοι των ειδικοτήτων ήρθαν στη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησαν απο 
τη συμπόρευση του κλάδου στον αγώνα να μην χαθεί κα-
μία θέση εκπαιδευτικού και να μην καταργηθούν οι ειδι-
κότητες. Ξέρετε, έχω διαφωνήσει πολλές φορές με το 
ΠΑΜΕ, αλλά εκτιμώ τη στάση του που ήταν σταθερή. Τε-
λευταία όμως βλέπω αλλαγή στάσης και εκεί, βλέπω τού-
μπες, βλέπω ψηφοθηρικά παιχνιδάκια και βλέπω και ψη-
φοθηρικό τσαλαβούτημα. Ξαφνικά θυμηθήκατε τις ειδι-
κότητες. Εσείς δε μιλούσατε για την κατάργηση των σχο-
λείων ΕΑΕΠ, δεν μιλούσατε για το τι σχολείο θέλετε; Δεν 
έχω χρόνο τώρα να αναφερθώ στο έντυπο που μοιράζε-
τε για το σχολείο και το όραμά σας, το σχολείο της σοβιε-
τικής ένωσης του ΄30. Τότε όμως είχε 9 εκατομμύρια ορ-
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φανά στη Σοβιετική Ένωση πριν από 100 χρόνια, αυτό εί-
ναι το όραμά σας, το σχολείο του ́ 30; Τσαλαβουτάτε τώρα 
επενδύοντας στον ανθρώπινο πόνο και φτάσαμε να ψη-
φίζουμε πέρυσι τη μεγάλη θέση την ανεπανάληπτη «διο-
ρισμός όλων χωρίς όρους και προϋποθέσεις». Λύτρωση 
για όλους!

Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν θα βρεθούν στο δρόμο κι εδώ 
στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας μερικοί δεν το 
έχουν καταλάβει. Επιστημονικά συνέδρια έχουν καταλή-
ξει για το τι σχολείο θέλουμε, έχουν μιλήσει για την εξειδί-
κευση και για τις διαστάσεις της. Οι θέσεις δε βγήκαν τυ-
χαία, βγήκε το συμπέρασμα το ότι ο δάσκαλος, η δασκά-
λα πρέπει να είναι στυλοβάτης του ελληνικού σχολείου και 
να υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας κάποιων ειδικοτήτων. 

Γιατί αν διολισθήσουμε σε αυτή τη λογική που εσείς ψηφο-
θηρικά στηρίξατε τότε ξέρετε τι θα συμβεί; Θα στρώσετε 
για μια άλλη φορά το χαλί στον Φίλη και σε κάθε Φίλη. Θα 
πει γιατί συνάδελφε Φασφαλή, εσύ ξέρεις καλύτερα μαθη-
ματικά από τον μαθηματικό; Έτσι θα φέρουν και τον μαθη-
ματικό στο σχολείο. Θα σου πει μετά γιατί, γλώσσα μπο-
ρείς να διδάσκεις καλύτερα εσύ συνάδελφε Κικινή από τον 
φιλόλογο; Και θα σου φέρουν και τον φιλόλογο στο Δη-
μοτικό Σχολείο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με τη θέση σας αυτή 
ανοίγετε για άλλη μια φορά τον ασκό του Αιόλου. 

Κλείνοντας, και ακούγοντας τον πρώην εκπρόσωπο εδώ 
της ΕΡΑ που διάβασε κάποιο κείμενο να του θυμίσω ότι 
κείμενα που έφερε και που καλούσαν σε συγκεντρώσεις 
στήριξης της Κυβέρνησης, εμείς δεν τα υπογράψαμε ποτέ. 
Γιατί αυτά τα κείμενα ζητούσαν «να μαζευτούμε στο Σύ-
νταγμα να στηρίξουμε αυτή την πολιτική». Για εμάς ήταν 
απαράδεκτα. 

Βέβαια, εάν το είχαμε κάνει εμείς αυτό, ο Φασφαλής, ο 
Μπράτης, ο Πετράκης και όλοι εδώ οι σύντροφοί μου, ξέ-
ρετε τι θα συνέβαινε; Όχι στο Novotel δε θα μπορούσα-
με να μπούμε, θα ήμασταν σε κατ΄ οίκον περιορισμό εάν 
εμείς λέγαμε «ελάτε να στηρίξουμε την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ». Σκεφτείτε, αυτό έχετε πετύχει, εκεί έχετε πάει 
το συνδικαλιστικό κίνημα! Εσείς λοιπόν είστε αυτοί που 
όποιους είχαν αντίθετη άποψη τους αποκαλούσατε «γερ-
μανοτσολιάδες», αυτούς που πρώτο μέλημά τους ήταν ο 
κλάδος και το Ανεξάρτητο Συνδικαλιστικό Κίνημα. Εγώ θα 
συνεχίσω να πιστεύω ότι στον κλάδο των δασκάλων μειο-
δότες δεν υπάρχουν! Υπάρχουν αγωνιστές και μόνο!

Κλείνοντας σας καλώ όλους. Πρώτα απ΄ όλα να ανατρέ-
ψουμε τον εαυτό μας, να πορευθούμε με ορθάνοιχτα μά-
τια, χωρίς ψηφοθηρικά συνθήματα, αλλά με δύναμη ψυ-
χής, χωρίς «φρου-φρου και αρώματα» όπως κάνουν κά-
ποιοι, αλλά με λόγο αξιόπιστο και θέσεις καθαρές να δώ-
σουμε τη μάχη για το σχολείο που θέλουμε και που αξίζει 
στα παιδιά μας!

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Μάνος Ανδρουλάκης
Ταμίας-Ειδικός Γραμματέας - Υπεύθυνος Τύπου  
και Δημοσίων Σχέσεων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι, όσο και αν ακούγε-
ται κοινότυπο και κοινότο-
πο, η 85η Γενική Συνέλευση 
πραγματοποιείται σε μία 
πολύ κρίσιμη για την εκπαί-
δευση και τους εκπαιδευτι-
κούς συγκυρία. Και είναι 
σημαντικό και πολύ χρήσι-
μο για την κριτική πεπραγ-
μένων που ασκήθηκε μέχρι 
τώρα να εξετάσουμε και το 

γενικότερο πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασε η Διδα-
σκαλική Ομοσπονδία στην προσπάθειά της να αντιμετωπί-
σει μία σειρά μέτρων που πήρε, επιχείρησε να πάρει ή και 
σκοπεύει να πάρει, η Κυβέρνηση.

Έξι χρόνια μνημονίων μέχρι σήμερα, έξι χρόνια περικο-
πών στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική ασφάλιση και 
ξαφνικά τον Γενάρη του 2015 ήρθε η κυβέρνηση της πρώ-
της φοράς Αριστερά. Μια κυβέρνηση που έχασε πάρα πολύ 
πολύτιμο χρόνο, υιοθετώντας τις θεωρίες της δημιουργικής 
ασάφειας του κ. Βαρουφάκη.

Ήταν αυτή η κυβέρνηση που κατάφερε μετά από έξι μήνες 
αποτυχημένης αλλά «περήφανης» διαπραγμάτευσης, κατά-
φερε να υπογράψει ένα επαχθές τρίτο μνημόνιο, κατάφερε 
να κλείσει τράπεζες, επέβαλε τα capital controls, με αποτέ-
λεσμα να έχουμε σήμερα τρομακτική επιβάρυνση σε κάθε 
οικογένεια σε κάθε εργαζόμενο με ακόμα μεγαλύτερα φο-
ρολογικά και ασφαλιστικά βάρη. 

Τα περί αλλαγής στην Ευρώπη και ηγετικής θέσης των Ελλή-
νων εργαζομένων που ακούσαμε προηγουμένως από κά-
ποιες παρατάξεις εδώ μέσα αποτελούν φτηνά ιδεολογήμα-
τα και είναι χρήσιμα μόνο για εσωτερική τους κατανάλω-
ση. Το ποιες είναι οι επιπτώσεις της πολιτικής της Κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλο αυτό το χρονικό διάστημα στον το-
μέα της Παιδείας, είναι λίγο-πολύ γνωστά. 

Μετά το εκπληκτικό δίδυμο των κ.κ. Μπαλτά-Κουράκη στην 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τον κ. Χασάπη στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα, φτάσαμε στον κ. Φίλη και την dream 
team που έχει γύρω του. Εξαιρετικός στις διαπιστώσεις, 
πολύ καλός δημοσιογράφος, αναλυτικός, αναλυτικότατος 
για το πώς φτάσαμε στο σήμερα, πολύ ικανός σε θεωρίες, 
σε ευχολόγια, σε προθέσεις, αλλά επί της ουσίας οι πράξεις 
και οι αποφάσεις που έχει πάρει μέχρι τώρα δείχνουν από-
λυτα το δρόμο που αυτή η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να 
βαδίσει. Και θα τον βαδίσει μέχρι τέλους!

Η πολιτική τους και οι επιλογές που έχουν κάνει έχουν στον 
πυρήνα τους τρεις στρατηγικές επιλογές: 

Πρώτον περικοπές δαπανών και υποχρηματοδότηση της εκ-
παίδευσης. 
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Δεύτερον, αλλαγές με αντιεκπαιδευτικό πρόσημο και στις 
δομές και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. 

Τρίτον, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτι-
κών. 

Είναι αλήθεια, συνάδελφοί μου, ότι η κρατική χρηματοδότη-
ση μέχρι τώρα υπολείπεται πάρα πολύ από το να μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες, τις στοιχειώδεις ανάγκες των σχολεί-
ων, για μία αξιοπρεπή εκπαιδευτική παροχή στα παιδιά του 
ελληνικού λαού. 

Οι ευρωπαϊκοί πόροι, από την άλλη μεριά, πολύ περιορισμέ-
νοι και με αυστηρούς περιορισμούς στη διαχείρισή τους, 
έχουν αντιμετωπιστεί από την Κυβέρνηση σαν μία ανοιχτή 
τσάντα από την οποία τραβάμε χρήματα αδιαφορώντας για 
το αν αυτά επαρκούν και για ποιο χρονικό διάστημα επαρ-
κούν. 

Αυτή λοιπόν η εμπροσθοβαρής απορρόφηση κοινοτικών 
πόρων οδήγησε και τον κ. Πελεγρίνη στο να πει μία πολύ 
μεγάλη αλήθεια. Δήλωνε λοιπόν πέρσι ο κ. Πελεγρίνης ότι 
«και να προσλάβουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, προ-
κειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία, διαθέσαμε εκατόν 
εξήντα εκατομμύρια ευρώ (160.000.000€) από το ΕΣΠΑ. 
Εκατόν ενενήντα εκατομμύρια ευρώ (190.000.000€) 
έχουν μείνει για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια.» Και καταλή-
γει ο ίδιος ότι «την επόμενη χρονιά θα κλείσουν σχολεία». 
Ναι συνάδελφοί μου αυτό θα κάνουν, θα κλείσουν σχολεία, 
θα κλείσουν τμήματα, θα περιορίσουν τα εκπαιδευτικά δι-
καιώματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας. 

Ας θυμηθούμε λίγο πως ξεκίνησε η περσινή χρονιά. Έτρεχε 
η υπηρεσιακή Υπουργός να εξασφαλίσει πιστώσεις για να 
μπορέσουν να δουλέψουν τα σχολεία. Έλεγε ο κ. Χασάπης 
«δεκαεπτά χιλιάδες αναπληρωτές μας χρειάζονται». Προ-
σλήφθηκαν τελικά είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (24.000) και 
τρεις χιλιάδες (3.000) τα κενά που μείνανε μέχρι τέλους, 
αλήθεια ποιος έλεγε τότε την πραγματικότητα, η ΔΟΕ που 
καλούσε σε κινητοποιήσεις ή το Υπουργείο Παιδείας που 
πέταξε και στο τραπέζι τη φαεινή ιδέα περί εθελοντών εκ-
παιδευτικών; 

Πριν ακόμα ξεκινήσει η σχολική χρονιά, η Διδασκαλική 
Ομοσπονδία κορύφωνε κι ήταν στρατηγική επιλογή της αυτή 
το θέμα των κενών, λέγοντας ότι «τα κενά είναι τόσα πολ-
λά που δεν πρόκειται να καλυφθούν μέχρι τη λήξη της χρο-
νιάς». 

Κι έλεγε και κάτι ακόμα η Διδασκαλική Ομοσπονδία, όχι από 
το Σεπτέμβρη του 2015 αλλά από το 2014 επί υπουργίας 
Λοβέρδου ότι «η μόνη λύση είναι οι μαζικοί διορισμοί μόνι-
μων εκπαιδευτικών». Κι εμείς ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη 
Κίνηση Εκπαιδευτικών έχουμε στην προμετωπίδα μας αυτό 
ακριβώς το πράγμα, ότι μόνη λύση είναι αυτή του διορισμού 
μόνιμων εκπαιδευτικών. 

Και τι έχουμε αντιμετωπίσει από την Κυβέρνηση; Ξέρουμε 
πάρα πολύ καλά συνάδελφοί μου ότι στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Παιδείας κονδύλια για προσλήψεις εκπαι-
δευτικών δεν υπάρχουν. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου που απαγορεύει τους διορισμούς είναι σε ισχύ - και 

χρειάζεται ειδική άδεια από την Επιτροπή Διορισμών - και 
τρίτον η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Και τι μας έλεγε η Κυ-
βέρνηση και ο κ. Φίλης; Ότι «θα διορίσουμε είκοσι χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς και μάλιστα τους δέκα χιλιάδες τον Σεπτέμ-
βριο του 2016». Λόγια του αέρα!

Κόκκινη κάρτα έριξαν οι θεσμοί στην Κυβέρνηση! Και τώρα 
τι κάνει η Κυβέρνηση; Εντελώς δημαγωγικά τάζει τους 
ίδιους, ακριβώς, διορισμούς για έναν χρόνο αργότερα. Και 
τι κάνει ο Υπουργός Παιδείας για να πετάξει τη μπάλα στην 
εξέδρα; Φωνάζει τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ 
στις 8 του Απρίλη και τι λέει; «Εγώ θα κάνω μία πρόταση για 
ένα προσωρινό μόνο για φέτος σύστημα πρόσληψης ανα-
πληρωτών». Ληστεία μετά φόνου ήταν αυτό και ειδικά όσον 
αφορά την προϋπηρεσία των αναπληρωτών. Πολύ απλά στο 
σχέδιο αυτό έλεγε το Υπουργείο Παιδείας «ταβάνι οι εξήντα 
μήνες, προϋπηρεσίας των αναπληρωτών συναδέλφων» και 
ξεχνάει ότι υπάρχουν συνάδελφοί μας ειδικής αγωγής των 
πανεπιστημίων του Βόλου και της Μακεδονίας με 14 και 15 
χρόνια οι οποίοι αναπληρώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους. 

Τι κατάφερε όμως το Υπουργείο; Έστειλε τη μπάλα στην εξέ-
δρα και έστρεψε αλλού τα φώτα της δημοσιότητας. Ενεργο-
ποιήθηκε και πάλι το «διαίρει και βασίλευε» και ο, εντός του 
κλάδου, κοινωνικός αυτοματισμός. Όπως και πέρυσι, εδώ 
μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, που η μία ομάδα «κανιβάλιζε» 
απέναντι στην άλλη με απολύτως αντίθετες απόψεις, έτσι 
και τώρα, αντί ο στόχος να είναι οι μόνιμοι διορισμοί κά-
ποιοι κοιτάνε ποια θα είναι τα κριτήρια για τους διορισμούς 
που δεν πρόκειται να γίνουν.

Αυτή όμως τη ρύθμιση η Διδασκαλική Ομοσπονδία την αντι-
πάλεψε και πέτυχε μία μικρή νίκη, γιατί ο Υπουργός Παιδεί-
ας αναγκάστηκε να την πάρει πίσω. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το κρίσιμο ερώτημα είναι 
πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία από 
τη νέα χρονιά και σε αυτό η Κυβέρνηση ξεπέρασε σε ευρη-
ματικότητα τον ίδιο της τον εαυτό. 

Έλυσε το γόρδιο δεσμό της λειτουργίας των σχολείων με ένα 
απλό τρόπο: Συρρίκνωσε τις εκπαιδευτικές παροχές προς 
τους μαθητές και, φυσικά και τις εκπαιδευτικές ανάγκες για 
προσωπικό, επιβάλλοντας ένα νέου τύπου σχολείο, ένα νέου 
τύπου νηπιαγωγείο. Μίκρυνε το Σχολείο. Αποτέλεσμα: Μορ-
φωτικά δικαιώματα των μαθητών ακόμα πιο υποβαθμισμένα, 
χιλιάδες εκπαιδευτικοί και δη αναπληρωτές σε μόνιμη ανερ-
γία. 

Και στο σχεδιασμό της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, 
είναι η αλλαγή και στον προσανατολισμό και στον τρόπο λει-
τουργίας του ολοήμερου. Εμείς ως ΔΑΚΕ πιστεύουμε ότι το 
ολοήμερο σχολείο πρέπει να λειτουργεί με όρους παιδαγω-
γικούς και να εξυπηρετεί παράλληλα και κοινωνικές ανά-
γκες για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού σε κάθε άκρη της 
ελληνικής επικράτειας. 

Αλλά αυτό που θα καταφέρουν θα είναι πολύ απλό: Εξοικο-
νόμηση χρημάτων, αφαίρεση θέσεων εργασίας, απολύσεις. 
Αυτή είναι η «παιδαγωγική αποτίμηση» της νέας υπουργι-
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κής απόφασης. Ίδια ακριβώς η συρρικνωτική λογική και στα 
νηπιαγωγεία. 

Έλεγε λοιπόν ανεπαίσχυντα το Υπουργείο Παιδείας: «Η ρύθ-
μιση αυτή κρίνεται κοινωνικά και παιδαγωγικά επιβεβλημέ-
νη, αφετέρου συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανο-
μή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπα-
νών». Ούτε η τρόικα δε γράφει τέτοια λόγια σε εκθέσεις αι-
τιολογικές. 

Και αν όντως γινόταν με ειλικρίνεια μία προσπάθεια από το 
Υπουργείο Παιδείας να ανασκευάσει τις προθέσεις του λέ-
γοντας ότι «η πρόθεση της Κυβέρνησης και της ηγεσίας του 
Υπουργείου για ενίσχυση της προσχολικής αγωγής στην 
κατεύθυνση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχει 
εκδηλωθεί από την πρώτη κιόλας μέρα όχι με λόγια αλλά με 
πράξεις», θα περίμενε κάποιος στο δικό του σχεδιασμό να 
υπάρχουν διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών και να υπάρξει κι 
ένα καινούριο πρόγραμμα σχολικής στέγης για να μπορούν 
τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν σε κτίρια κατάλληλα για τη 
δουλειά που προέρχονται. 

Θυμίζουμε σε όλους ότι η υποχρεωτική αγωγή του ενός 
έτους, καθώς και η αναλογία του «1 προς 25», αιτήματα για 
χρόνια του κλάδου, θεσμοθετήθηκαν το 2006. Από τότε μέ-
χρι σήμερα έχει ωριμάσει το αίτημα για καθιέρωση της δί-
χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής γι’ αυτό και το 
1 προς 15 στα τμήματα των νηπιαγωγείων. 

Ίδια λογική παντού, σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. 
Δε θα μιλήσω για μισθολόγιο και για ασφαλιστικό νόμο, 
έχουμε ένα εκπληκτικό νέο μισθολόγιο που εφαρμόστηκε 
για ένα μόλις λεπτό το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου 2016 
που έφερε το κομμάτι του «παγώματος του μισθού» για τα 
επόμενα δύο χρόνια και, πάρα πολύ ωραία, το κομμάτι της 
προσωπικής διαφοράς που είναι το πρώτο που θα κοπεί σε 
περίοδο μη επίτευξης δημοσιονομικών στόχων. 

Δε θα μιλήσω για τα όρια ηλικίας, για τη μη εγγύηση του 
ύψους των συντάξεων, για το γεγονός ότι υπάρχουν ρή-
τρες πρωτογενούς ελλείμματος 3,5% αν είναι δυνατόν να 
το πιάσουμε ή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τη μείωση 
του εφάπαξ. Και όλα αυτά, την ώρα που τα θεσμοθετούσαν 
όλα αυτά είχαν και στην ατζέντα τον εθνικό διάλογο. 

Συνάδελφοί μου για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δά-
χτυλό μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδία από τη 
στιγμή της ανακοίνωσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Παιδείας της έναρξης του εθνικού διαλόγου τοποθε-
τήθηκε θετικά, παρά τις έντονες επιφυλάξεις που υπήρχαν 
και για τη διαδικασία και για τη στόχευση, με βάση την προ-
ϋπάρχουσα εμπειρία. 

Η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας η Διδασκαλική Ομοσπον-
δία δεν προσκλήθηκε ποτέ και σε καμία διαδικασία του δι-
αλόγου και οι τελευταίες ελπίδες αποδείχθηκαν φρούδες. 
Γι’ αυτό λοιπόν και η Διδασκαλική Ομοσπονδία απέσυρε τη 
συμμετοχή της απ’ αυτόν τον ψευδεπίγραφο διάλογο. 

Άκουσα προηγουμένως τον συνάδελφο Γιώργο Γαλάνη να 
κατηγορεί τη Δημοκρατική Συνεργασία ότι «περιχαρακώνε-
ται από τα δεξιά», βγήκε ο συνάδελφος Νίκος Φασφαλής 

και προσπάθησε να περιχαρακωθεί, ως Δημοκρατική Συ-
νεργασία, από τα αριστερά. 

Εμείς συνάδελφοί μου στη ΔΑΚΕ δεν περιχαρακωνόμαστε 
ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. 

Αφήνουμε την παράταξή μας ανοιχτή σε κάθε συνάδελ-
φο. Και οι συνάδελφοι μας τιμούν με την ψήφο τους και μας 
αναδεικνύουν πρώτη δύναμη στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή 
όπου και να γίνονται εκλογές η παράταξη ανεβαίνει σε δύ-
ναμη, ανεβαίνει σε αριθμό Προέδρων Συλλόγων Εκπαιδευ-
τικών και θα συνεχίσει αυτή την πορεία της. Όλοι μαζί πρέ-
πει να συνεχίσουμε από δω και πέρα στο δύσκολο δρόμο. 

Το ιστορικό βάρος της συγκυρίας και των αποφάσεων που 
πρέπει να πάρουμε εδώ μέσα στην 85η Γενική Συνέλευση 
θεωρώ ότι υπερβαίνει το μέγεθος των παρατάξεων που 
βρίσκονται μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, ανεξάρτητα αν κά-
ποιοι εξακολουθήσουν κάποιοι να βαδίζουν στα δικά τους 
διαφορετικά αλλά και μοναχικά μονοπάτια. Μια ερώτηση 
συνάδελφοί μου σε εσάς της αριστερής. Πείτε μου σας πα-
ρακαλώ μία πρόταση που φέρατε στο Διοικητικό Συμβού-
λιο για αγώνες που δε συζητήθηκε και δεν πέρασε. Μία, όχι 
δύο. Μία μου αρκεί. 

Είναι δεδομένο, συνάδελφοί μου, ότι από δω και πέρα απαι-
τείται ενότητα και ομοψυχία σε όλες τις δράσεις. 

Μικροπαραταξιακές στρατηγικές και στοχεύσεις πρέπει να 
τεθούν στο περιθώριο. 

Η ενότητα του κλάδου είναι πάνω απ’ όλα και θα είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος για την αρχή των νέων αγώνων, δύ-
σκολων αγώνων που πρέπει να δώσουμε από το Σεπτέμ-
βριο. 

Πρέπει να αγκαλιάσουμε όλους τους συναδέλφους, οι αγώ-
νες είναι σκληροί και θα έχουν διάρκεια. 

Σας ευχαριστώ πολύ, καλούς αγώνες από το Σεπτέμβριο. 

Τριαντάφυλλος Οικονόμου
Οργανωτικός Γραμματέας -  
Υπεύθυνος Υλικού βιβλιοθήκης Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες, συνάδελ-
φοι,

Η Κυβέρνηση της πρώτης 
φοράς αριστεράς, έχει εξα-
πολύσει την πιο βάρβαρη 
επίθεση, αποτέλεσμα των 
μνημονιακών πολιτικών, με 
στόχο στη Δημόσια Εκπαί-
δευση και Υγεία, τα κοινω-
νικά αγαθά και στα δικαιώ-
ματα των πολιτών.

Οι γενικότερες εξελίξεις 
με την εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, του Μνημονίου των 
5,2 δις, των νέων σκληρών αντικοινωνικών μέτρων, στο 
ασφαλιστικό, το φορολογικό «τα κόκκινα δάνεια», τις ιδι-
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ωτικοποιήσεις και των μεγάλων περικοπών στις δημόσι-
ες δαπάνες, δείχνουν την σκληρή κατεύθυνση των κυβερ-
νητικών μέτρων.

Η κυβέρνηση συμφώνησε τη θεσμοθέτηση ενός σκλη-
ρού  μηχανισμού  αυτόματης περικοπής δαπανών,  δηλα-
δή μισθών και συντάξεων- αλλά και σε νέα φορολογικά μέ-
τρα σε περίπτωση απόκλισης από το στόχο του 3,5% πλεο-
νάσματος το 2018 για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση δεν 
θα έχει το δικαίωμα παρέμβασης ή «μονομερών ενεργει-
ών» και τα οποία θα συμπληρώνουν μία σειρά μόνιμων μέ-
τρων, που θα αφορούν όχι μόνο περικοπές αλλά και αυξή-
σεις εσόδων, όπως αυξήσεις φόρων κλπ.

Έτσι, προωθούνται νέα φορολογικά πακέτα με αύξηση φό-
ρων, ΦΠΑ στο 24%, την εκχώρηση της διαχείρισης των 
“κόκκινων δανείων”, το υπερ-ταμείο των ιδιωτικοποιήσεων 
για το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και το ξεπούλημα 
της, την απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων στον ιδι-
ωτικό τομέα. Και η λίστα συνεχώς μεγαλώνει …

Και στο Υπουργείο Παιδείας ο Υπουργός Ν.Φίλης κρατά 
γερά τη σκυτάλη των μνημονιακών αναδιαρθρώσεων. Συ-
νεπείς στις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησής του, 
νομοθετεί για την Εκπαίδευση χωρίς κανένα διάλογο, κα-
ταστρέφοντας, εγκαταλείποντας, συρρικνώνοντας τις εκπαι-
δευτικές δομές του δημόσιου σχολείου και εγκαινιάζοντας 
την εποχή της ολοκληρωτικής απόσυρσης του κράτους από 
την υποστήριξη του κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης. 

Με τις παρεμβάσεις τους για το «νέο τύπου σχολείου»:
•	 Καταργείται η πρωινή ζώνη του ολοήμερου (7-8π.μ.)

•	 Καταργείται ο δάσκαλος του ολοήμερου. Η ώρα της σίτι-
σης και της Μελέτης θα καλύπτεται από τις πλεονάζουσες 
ώρες των δασκάλων της πρωινής ζώνης. 

•	 Μειώνονται οι ώρες των ειδικοτήτων (Αγγλικά, Μουσική, 
Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική)

•	 Κόβονται γνωστικά αντικείμενα (Θεατρική Αγωγή και Ευ-
έλικτη Ζώνη στην Ε’ και στη Στ’).

•	 Μειώνονται οι ώρες που διδάσκει ο δάσκαλος στην κάθε 
τάξη κατά 2 ώρες σε όλες τις τάξεις των ΕΑΕΠ, 2 ώρες 
στην Α και Β τάξη και 5 ώρες από τη Γ τάξη και πάνω στα 
κλασικά ολοήμερα με τη μείωση των ωρών σε γνωστι-
κά αντικείμενα.

•	 Σε κάθε τμήμα ολοήμερου, θα εναλλάσσονται σε καθη-
μερινή βάση και με κινηματογραφική ταχύτητα ίσως και 
δέκα (10) διαφορετικοί εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και ειδι-
κότητες)!! Κάθε μαθητής/τρια της Α΄ Δημοτικού, πιθανόν 
να διδάσκεται έως και από 7 διαφορετικούς εκπαιδευτι-
κούς από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα Αλήθεια. για 
ποια παιδαγωγική σχέση μαθητή – δασκάλου μπορούμε 
να μιλήσουμε; 

Στα Νηπιαγωγεία:

•	 Προωθεί πογκρόμ περικοπών στη λειτουργία του Δημό-
σιου Νηπιαγωγείου που θα σημάνει χιλιάδες απολύσεις 
αναπληρωτριών νηπιαγωγών.

•	 Με την πλήρη εφαρμογή της κατάργησης των τμημάτων 

νηπιαγωγείων με κάτω από 14 νήπια μπορεί να οδηγή-
σει στην άμεση περικοπή 800 περίπου τμημάτων νηπια-
γωγείων σε νηπιαγωγεία που μέχρι σήμερα λειτουργούν 
ως διθέσια, ενώ απειλεί άμεσα 1100 νηπιαγωγεία που 
φέτος έχουν κάτω από 14 παιδιά με τις αντίστοιχες θέ-
σεις νηπιαγωγών. 

•	 Μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων-καταργήσεων τμημά-
των και θέσεων νηπιαγωγών μπορεί να προκύψει μέσα 
από τα πολυδύναμα νηπιαγωγεία στα αστικά κέντρα που 
προβλέπει η τροπολογία 

•	 Διαμορφώνει τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα το 
υπουργείο σε δραματικές περικοπές συρρικνώνοντας 
τρομακτικά το Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Είτε το κάνει άμεσα 
και καθολικά είτε το προχωρήσει σταδιακά (πχ με κλείσι-
μο συγχώνευση μόνο των «δεύτερων» τμημάτων ώστε 
να φαίνεται ότι κανένα νηπιαγωγείο ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ, είτε 
θέτοντας νηπιαγωγεία «σε αναστολή», χωρίς να τα κλεί-
νει τυπικά). Αν σκεφτούμε ότι τη φετινή χρονιά 2015-
16- προσλήφθηκαν στα νηπιαγωγεία 1635 αναπληρώ-
τριες /τές νηπιαγωγοί, καταλαβαίνουμε ότι με μια «ήπια» 
εκδήλωση μόνο του πρώτου μέρους του σχεδίου μπο-
ρεί να απαλλαγεί από τις μισές τουλάχιστον αναπληρώ-
τριες νηπιαγωγούς !!! περικόπτοντας τον συνολικό αριθ-
μό των αναπληρωτών κατά 800 - 1000 μόνο από τα νη-
πιαγωγεία!!!

Από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία της θεαματικής αποδόμησης της Δημόσιας Εκ-
παίδευσης, η συρρίκνωση του εκπαιδευτικού έργου, η μεί-
ωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η ραγδαία επιδεί-
νωση των εργασιακών του όρων.

Πρόκειται για μέτρα που έχουν στόχο συνολικά τη δημό-
σια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.
•	 Με αιφνιδιαστική τροπολογία, καταργήθηκε στην πράξη, 

μέσω της αλλαγής του ρόλου τους, το σύνολο των τμη-
μάτων ένταξης, βασική δομή αντισταθμιστικής εκπαίδευ-
σης. 

•	 Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν αυξάνεται λογιστικά μέ-
χρι διπλασιασμού ο κατώτατος αριθμός των νηπίων για 
τη λειτουργία τμημάτων στο δημόσιο νηπιαγωγείο με 
αποτέλεσμα 1500-2000 νηπιαγωγεία ή τμήματα νηπια-
γωγείων να κινδυνεύουν με κατάργηση. Κοινωνικά, μορ-
φωτικά και εργασιακά δικαιώματα νηπίων και νηπιαγω-
γών οδηγούνται στον αυτόματο κόφτη. Πληθωρικά τμή-
ματα, αναμόρφωση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου με 
περιστολή των ωρών και των λειτουργιών του, θα εξα-
ναγκάσουν να υπάρξει στροφή στην ιδιωτική προσχολική 
εκπαίδευση, με αποτέλεσμα απολύσεις αναπληρωτών, 
υπεραριθμίες, ομηρία και κινητικότητα των νηπιαγωγών.

•	 Η Υ.Α για το νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερου σχολείου, φέρ-
νει το σχολείο των περικοπών μαθημάτων, εκπαιδευτι-
κών και ολόκληρων δομών το οποίο στελεχώνεται από 
όποιους εκπαιδευτικούς διατίθενται και δομείται πάνω 
στην παρατεινόμενη απουσία μόνιμων διορισμών και 
στην μεθόδευση απόλυσης χιλιάδων αναπληρωτών που 
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δεν θα επαναπροσληφθούν λόγω της έλλειψη πιστώσεων 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και της εξάντλησης των 
πιστώσεων ΕΣΠΑ.

•	 Όλα δείχνουν ότι του χρόνου, θα υπάρξουν αρκετά μει-
ωμένες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως απολύσεις (με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται) και ένα μεγάλο μέρος πλεοναζόντων, πλα-
στά υπεραρίθμων και ομήρων εκπαιδευτικών στο βάλτο 
της μνημονιακής εκπαίδευσης. Χιλιάδες τελικά εκπαιδευ-
τικοί μόνιμοι και αδιόριστοι θα βρεθούν στο μάτι του κυ-
κλώνα.

Στη βάση των μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης 
εντάσσεται και η υπουργική απόφαση για το «νέο» δημοτικό 
σχολείο, που συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης και δημο-
σιονομικής προσαρμογής του δημόσιου σχολείου στη μνη-
μονιακή πολιτική.

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργεί πλέον ως δημοσιονο-
μικός κόφτης στο πεδίο της εκπαίδευσης με στόχο την εξα-
φάνιση των εκπαιδευτικών κενών και τη δημιουργία τερά-
στιων τεχνητών πλεονασμάτων. Αποτέλεσμα: το σχολείο 
κατακερματίζεται, το πρόγραμμά του διαμορφώνεται και 
αναδιαμορφώνεται με βάση τους μνημονιακούς περιορι-
σμούς.  

Αλλά αλήθεια ποια είναι τα κριτήρια που ασκεί εκπαιδευτική 
πολιτική η κυβέρνηση και το ΥΠΕΘ; 

Μήπως οι μνημονιακές οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν 
υπογράψει; Δηλαδή οι σφοδρές περικοπές σε σχολεία, εκ-
παιδευτικούς, μαθητές και χρηματοδότηση. 

Κριτήριό τους δεν είναι οι ανάγκες των μαθητών, αλλά οι 
ανάγκες των δανειστών. Κριτήριό τους δεν είναι η σταθε-
ρή εργασία, αλλά η εργασιακή ευελιξία και ομηρία. Κριτήριό 
τους δεν είναι το σχολείο όπου αμβλύνονται οι κοινωνικές 
ανισότητες, δεν είναι το σχολείο της κριτικής και δημιουργι-
κής σκέψης, αλλά το πολυδιασπασμένο σχολείο. Άρα πίσω 
από τα λόγια περί παιδείας και των μεγαλοστομιών περί ποι-
ότητας, το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει:
•	 6.500 λιγότερους Εκπαιδευτικούς στα Δημοτικά Σχολεία 

για την επόμενη χρονιά, λόγω των εκτεταμένων περικο-
πών στην Πρωινή Ζώνη, στις ώρες του Ολοήμερου και 
στα τμήματα του Ολοήμερου, με την προοπτική της κατάρ-
γησης και των υπαρχόντων οργανικών θέσεων που κα-
λύπτουν αυτές τις θέσεις.

•	 800-1000 λιγότερες Νηπιαγωγοί 

•	 4000 λιγότερους εκπαιδευτικούς στην Β/ΘΜΙΑ 

•	 130.000 λιγότερους μαθητές στα ολοήμερα τμήματα, 
αφού προϋπόθεση εγγραφής με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο, θα αποτελεί η αποδεδειγμένη εργασία και των δύο 
γονέων.

•	 100.000.000 € λιγότερες δαπάνες για εκπαιδευτικό 
προσωπικό. Προετοιμασία της μείωσης χρηματοδότη-
σης για τις σχολικές μονάδες, μέσω των εξαγγελιών, δια 
στόματος Λιάκου, για την εξεύρεση πόρων από τα ίδια 
τα σχολεία. 

•	 Χιλιάδες περικοπές στην παράλληλη στήριξη και την Ει-
δική Αγωγή.

•	 Εκτεταμένες υποβαθμίσεις, συμπτύξεις, συγχωνεύσεις 
σχολείων και νηπιαγωγείων.

Με λίγα λόγια κριτήριό τους είναι οι περικοπές, με μηδενι-
κές προσλήψεις αναπληρωτών. Και ενώ μέχρι πριν μερικές 
εβδομάδες μιλούσαν για 20.000 εμπροσθοβαρείς διορι-
σμούς, τώρα κι αυτό έχει εγκαταλειφτεί και έχει μεταφερθεί 
για την μεθεπόμενη σχολική χρονιά. 

Έτσι το επόμενο διάστημα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα βρε-
θούν μπροστά στο φάσμα της ανεργίας και αντίστοιχα χι-
λιάδες εκπαιδευτικοί θα βγουν υπεράριθμοι και θα μετακι-
νηθούν από τις οργανικές τους θέσεις, αλλά και σε άλλα 
ΠΥΣΠΕ. 

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο της βαθιάς 
σύγκρουσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα που 
σφυροκοπά την κοινωνία με την υλοποίηση των βάρβαρων 
μέτρων του τρίτου μνημονίου, την μείωση των μισθών, την 
κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης με την αύξηση των 
ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης και τη δραστική μείωση 
των συντάξιμων αποδοχών, τη φοροεπιδρομή με την αύξη-
ση των άμεσων και των έμμεσων φόρων και την μείωση 
του αφορολόγητου, την εγκαθίδρυση του μόνιμου μηχανι-
σμού περικοπών στο διηνεκές, του «κόφτη» διαρκείας, το 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. 

Για να μη περάσουν τα μέτρα ! Μία είναι η επιλογή. Η δημι-
ουργία ενός Μετώπου που θα συνενώσει τους πάντες στην 
εκπαίδευση: Μόνιμους, αναπληρωτές, δασκάλους, ειδικό-
τητες, νηπιαγωγούς, καθηγητές. Εκπαιδευτικούς και γονείς. 
Μέτωπο που θα αγωνιστεί για την ανατροπή αυτών των πο-
λιτικών. Που θα συνενώσει όλες τις δυνάμεις του αγώνα σε 
ένα μεγάλο μπλοκ ανατροπής. Που θα γεμίσει τις αίθουσες 
των γενικών συνελεύσεων και τις πλατείες.

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αποφάσισε το δρόμο 
των μνημονίων και της κοινωνικής βαρβαρότητας και αυ-
τός ακριβώς ο δρόμος είναι που οδηγεί τους εργαζόμε-
νους, τους ανέργους και τη νεολαία, στην απόλυτη κοινω-
νική καταστροφή, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Απώτε-
ρος στόχος τους είναι η ραγδαία επιδείνωση των εργασια-
κών σχέσεων, οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, στους 
μισθούς και στις συντάξεις, η κατάργηση κεκτημένων εργα-
σιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Η απάντηση σε αυτή την επίθεση, θα κρίνει το μέλλον μας. Η 
έκβαση της αντιπαράθεσης, ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα 
χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εξαρτάται σε μεγά-
λο βαθμό και από τις δικές μας επιλογές. Η δημιουργία με-
γάλων αγωνιστικών γεγονότων με πολύμορφες αγωνιστι-
κές μορφές, που θα υπερβαίνουν το πλαίσιο της διαμαρτυ-
ρίας, θα έρχονται σε ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές, θα 
είναι αποτελεσματικοί, θα συνδυάζουν παραδοσιακές μορ-
φές πάλης με νέες μορφές και θα διαμορφώνουν μια εξε-
γερσιακή κατάσταση 

1. Κόντρα, στο φόβο, την απογοήτευση, τον εφησυχασμό, 
την ηττοπάθεια και το συμβιβασμό που δημιουργούν τα κε-
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λεύσματα της εξουσίας, σας καλούμε να διασφαλίσουμε και 
να υπερασπιστούμε την ενότητα και τη συσπείρωσή μας στη 
βάση και με πολύμορφους ανυποχώρητους μαζικούς αγώ-
νες να αντισταθούμε στην αποδόμηση του δημόσιου σχο-
λείου και νηπιαγωγείου. Να δώσουμε τη μάχη της αξιοπρέ-
πειας και με αλληλεγγύη να συνεχίσουμε να παλεύουμε και 
να διεκδικούμε ένα δημόσιο σχολείο των όλων, των ίσων, 
των αναγκών και των δικαιωμάτων μας. 

2. Η ισχυροποίηση της ενότητας και συσπείρωσης όλων 
των εκπαιδευτικών και της αγωνιστικής διεκδίκησης των 
συλλογικών μας συμφερόντων, με την ενεργή συμμετοχή 
τους στις συλλογικές διαδικασίες των Συλλόγων και στις 
Συνελεύσεων.  

Όλοι μαζί ενωτικά και δυναμικά στον αγώνα.

Δεν περισσεύει κανείς

Μπορούμε να νικήσουμε

Γιώργος Γαλάνης
Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Θα ήθελα σεβαστό Προε-
δρείο, πριν προχωρήσω 
στην τοποθέτησή μου, να 
ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους που στη δι-
άρκεια της θητείας μας -με 
το Μιχάλη εννοώ, γι΄ αυτό 
ο πληθυντικός- στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, 
μας καλοδέχτηκαν, μας 
άκουσαν, μας βοήθησαν να 
τοποθετηθούμε στις Γενι-

κές Συνελεύσεις, να επισκεφθούμε τα σχολεία της περιφέ-
ρειας, όλης της Ελλάδας. Θέλουμε από καρδιάς να τους ευ-
χαριστήσουμε. 

Χθες ακούσαμε ότι «πήγαμε εκεί για να στηρίξουμε την Κυ-
βέρνηση «, σήμερα ότι «πήγαμε για να στηρίξουμε τη ΔΟΕ». 
Εσείς ξέρετε την αλήθεια: στόχος του ρεύματος που εκπρο-
σωπούμε είναι η ανατροπή της λιτότητας, των μνημονίων 
και των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών. Όλες μας οι τοποθε-
τήσεις υποτάσσονται σε αυτό το στόχο. Όλα τα άλλα είναι 
φτηνές, ανέξοδες μικροπαρατξιακές κριτικές. 

Έξι χρόνια μνημονίου έχουν μετατρέψει τον τόπο μας σε 
έρημη χώρα. Τα μνημόνια τα ψήφισαν όλες οι μέχρι τώρα 
Κυβερνήσεις. Οι ευθύνες που τους αναλογούν είναι τερά-
στιες. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά σε κάθε Κυβέρνηση 
που εφαρμόζει τα μνημόνια. Το ένα είναι ότι εφαρμόζει το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού που υπογράφει. Το δεύτερο είναι 
ότι προετοιμάζει το έδαφος για ακόμη μεγαλύτερη, για ανε-
λέητη επίθεση που θα επέλθει με την επόμενη Κυβέρνηση.

Για να μη χρονοτριβώ εύκολα θα συμφωνήσουμε ότι ο καλύ-
τερος σύμμαχος της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο καλύτε-

ρος σύμμαχος του Τσίπρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 
συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Σύμβουλοι και Συμβουλά-
τορες του Κυριάκου Μητσοτάκη επί εβδομάδες δούλευαν και 
κατέληξαν σε ένα κείμενο. Το κείμενο έλεγε ότι το Σχολείο 
πρέπει να αντιμετωπίζει «τους μαθητές ως πελάτες». 

Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή Σύμβουλοι 
και Συμβουλάτορες του Κυριάκου Μητσοτάκη του έδωσαν ένα 
κείμενο που κατηγορούσε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι 
«μας έδωσε αυξήσεις» και την κατήγγειλε γι΄ αυτό. Αυτός είναι 
ο καλύτερος σύμμαχος της σημερινής Κυβέρνησης. 

Αγαπητοί συνάδελφοι σήμερα στη Βρετανία γίνεται ένα δη-
μοψήφισμα, ύστερα από πολλές δεκαετίες, στο οποίο καλεί-
ται ο βρετανικός λαός να αποφασίσει αν θα μείνει ή αν θα 
φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα παρότι οι δυνα-
τότητες αντίστασης φαίνεται να μειώνονται συνεχώς, στις 
σπάνιες περιπτώσεις που δίνεται η ευκαιρία τα θύματα του 
παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού λένε στους από 
πάνω «ώς εδώ και μη παρέκει».

Οι πολιτικές που έχουν επιλεγεί κι έχουν εφαρμοστεί από 
τους κυρίαρχους μέχρι τώρα δεν έχουν πάντα διέξοδο, κατά 
βάση είναι αδιέξοδες. Και είναι αδιέξοδες για κομμάτια της 
αστικής τάξης που επιχειρούν να τις επιβάλλουν αλλά κυρί-
ως είναι αδιέξοδες για την εργατική τάξη, το σύνολο των ερ-
γαζομένων όλων των χωρών στις οποίες υλοποιούνται πο-
λιτικές της λιτότητας.

Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών προκάλεσε αντιστάσεις 
ιστορικών διαστάσεων. Η «τέχνη της αντίστασης» προς τις 
ελίτ που μας κυβερνούν και μας ελέγχουν εκφράστηκε στις 
μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις όπως η Αραβική Ανοιξη, οι 
Indignados, οι Αγανακτισμένοι, τα ιστορικά δημοψηφίσματα.

Τι έγινε αλήθεια απέναντι σε αυτή την κατάσταση; Λένε δι-
άφορες απόψεις «αν ήταν Κυβέρνηση τώρα ο Γιωργάκης ή 
ο Σαμαράς θα είχαν σηκωθεί και οι πέτρες, δε θα περνούσε 
τίποτα ή τέλος πάντων θα γινόταν ότι γινόταν το 2012 και το 
2013». Έτσι είναι, έχει δίκιο αυτή η άποψη που λέει ότι «κάτι 
έγινε» και πρέπει να αναλογιστούμε τι έγινε όχι για να καθό-
μαστε στον καναπέ και να το σκεφτόμαστε και να μας πιάνει 
μελαγχολία, αλλά για να το αλλάξουμε. Να βρούμε δηλαδή 
τους τρόπους με τους οποίους η ΔΟΕ, οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης θα συμβάλλουν στην ανατροπή 
αυτών των πολιτικών.

Δε συνηθίζω να δίνω απαντήσεις σε παρατάξεις, τέθηκαν 
όμως κάποια ζητήματα που δεν μπορούν να μείνουν ανα-
πάντητα.

 Αγαπητέ Σταύρο αφιέρωσες το μεγαλύτερο μέρος της ομι-
λίας σου περιχαρακώνοντας την παράταξή σου, τη ΔΗΣΥ, 
από την πλευρά των Παρεμβάσεων. 

Θέλω να σου επισημάνω ότι από ότι δείχνουν τα εκλογι-
κά αποτελέσματα ο κίνδυνος της διαρροής είναι προς την 
από δω πτέρυγα, προς τη ΔΑΚΕ, οπότε μάλλον θα πρέπει 
να το ξανασκεφτείτε από πού κινδυνεύετε και θα πρέπει να 
ξαναφτιάξετε τους άξονες της παράταξής σας. Και μάλλον 
δεν άκουσα, μπορεί να μην άκουσα καλά, ούτε μία κουβέντα 
ούτε μία φράση για την παράταξη της ΔΑΚΕ. 
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Έχω εδώ μία αφίσα. Αυτή η αφίσα λέει «ΑΔΕΔΥ» στο πλάι, 
λέει διάφορα «κατάργηση μνημονίων» και κάτω-κάτω «πέ-
ρασμα των τραπεζών υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό 
έλεγχο», πιο κάτω «διαγραφή του χρέους». 

 Με αυτή την αφίσα, σε αυτή τη συγκέντρωση που καλεί 
αυτή η αφίσα, οι δυνάμεις των Παρεμβάσεων και η πλειο-
ψηφία του συνεδρίου πήγε πέρσι να διαμαρτυρηθεί γι΄ αυτά 
που καλεί η αφίσα και κάποιοι λέτε ότι «ήταν φιλοκυβερνη-
τική συγκέντρωση». Μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε, να δια-
φωνούμε, αλλά επί των πραγματικών γεγονότων. 

Ψάχνω εναγωνίως να βρω μία αφίσα που να καλεί σε συ-
γκέντρωση το ΠΑΜΕ και να λέει «πέρασμα των τραπεζών 
σε δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο». 

Μισή κουβέντα για τη συγκρότηση του Προεδρείου.

Συνάδελφοι οι συσχετισμοί σε αυτή την αίθουσα από πέρσι 
άλλαξαν. Αυτό αποτυπώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, με 
τον εξής απλό τρόπο: Τα 6 από τα 11 μέλη Διοικητικού Συμ-
βουλίου δεν ανήκουν στην ΠΑΣΚ και στη ΔΑΚΕ, ανήκουν σε 
άλλες παρατάξεις. Επομένως δεν μπορεί να ισχυριστεί κα-
νείς ότι υπάρχει αυτό το «κακόφημο» μπλοκ της πλειοψηφί-
ας που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έκανε αυτά 
που έκανε.

Αυτός ο συσχετισμός δεν αποτυπώθηκε στη συγκρότηση του 
Προεδρείου. Για να μην κοροϊδευόμαστε, θα άλλαζε δραματι-
κά η κατάσταση αν το Προεδρείο είχε διαφορετικό πρόσημο; 
Δραματικά όχι, αλλά θα άλλαζε. Θα άλλαζε, όποιος είναι σε 
Σωματεία ξέρει τι σημαίνει να έχει το Προεδρείο. 

Εμείς κατά τη διάρκεια της συγκρότησης του Προεδρείου 
καταθέσαμε ένα κείμενο. Ένα κείμενο που το είχαμε κατα-
θέσει και στην 84η Γενική Συνέλευση. Ο τίτλος του είναι «κί-
νηση για τη διαγραφή του χρέους τώρα, όχι στη νέα συμφω-
νία-μνημόνιο, ρήξη τώρα με ευρώ ΕΚΕ ΔΝΤ», οι τρεις πρώ-
τες παράγραφοι είναι παράγραφοι που αναφέρονται στην 
κυβερνητική πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αυτό το κείμενο συγκέντρωσε 4 ψήφους, του συνάδελ-
φου Νίκου Καλόγηρου και του συνάδελφου Γιώργου Τρού-
λη και τις δικές μας. Και οι επόμενες 2 ψήφοι ήταν άκυρο 
του ΠΑΜΕ ή λευκό αργότερα και δεν έδωσαν την ευκαιρία 
στη μεγαλύτερη Ομοσπονδία του Δημοσίου για πρώτη φορά 
μετά τη μεταπολίτευση να έχει Προεδρείο με άλλο πρόσημο. 

Κοιτάξτε συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, μπορείτε να λέτε ότι θέλε-
τε. Σας καλώ να απαντήσετε με επιχειρήματα και να αφή-
σουμε τις κραυγές. Όσο και να φωνάζετε η εικόνα δεν αλλά-
ζει, Πρόεδρος είναι ο καθ’ όλα αγαπητός Θανάσης Κικινής, 
αλλά είναι από την παράταξη της ΔΑΚΕ και το Προεδρείο της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας δεν είναι Προεδρείο σε αντικυ-
βερνητική κατεύθυνση.

Πάμε στη διαχείριση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Υπάρ-
χει ένα μοντέλο που λέει «αφήστε την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ 
και όποιον άλλον να διοικεί το Σωματείο, να τα κάνει όπως 
τα κάνει, να είναι φιλοκυβερνητικοί, εμείς να κάνουμε αντι-
πολίτευση να γεμίζουμε το σακούλι μας ψήφους και να λέμε 
«δεν υπάρχει με αυτούς εδώ διέξοδος»». 

Εμείς λερώνουμε τα χέρια μας. Βασικό κριτήριο για να ψη-
φίσουμε μια απόφαση της Ομοσπονδίας είναι αυτή η από-
φαση να συμβάλει στην ανάπτυξη του κινήματος. Στη μάχη 
ενάντια στη λιτότητα, ενάντια στα μνημόνια και τις αντιεκπαι-
δευτικές πολιτικές. Ναι, γράψαμε τα γράμματα προς τους γο-
νείς, τα εισηγηθήκαμε και πήγαν σε όλα τα σχολεία της Ελ-
λάδας. Ναι, ψηφίσαμε την απεργία στις 8 Ιούνη, την πρότα-
ση του ΠΑΜΕ για τις 8 Ιούνη και το ΠΑΜΕ πήγε στην Ομό-
νοια να κάνει συγκέντρωση. Ναι, στηρίξαμε την πρωτοβου-
λία της ΔΟΕ να φέρει στο κέντρο της συζήτησης το Σχολεία 
τη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή. Ναι ψηφίσαμε 
την απόφαση για να ανοίξει η συζήτηση για το Νηπιαγωγείο. 
Ναι, ψηφίσαμε την απόφαση για τα οικονομικά της Ομο-
σπονδίας, την απόφαση που μειώνει 30% τα έξοδά της.  

Λέτε «ανακαλύψατε την Αμερική», υπάρχουν και δυο-τρεις 
ανά την Ελλάδα τέσσερις, μπορεί να μην ξέρω και κανέναν, 
που έγιναν Διευθυντές Εκπαίδευσης και Περιφερειακοί Δι-
ευθυντές και καθόταν εκεί πίσω και καμιά φορά ψήφιζαν και 
Παρεμβάσεις. Επομένως, υπαινίσσεστε, οι Παρεμβάσεις εί-
ναι κυβερνητική παράταξη.

Ο Κατρούγκαλος ο Κοτζιάς, ο Δραγασάκης ξέρετε τίνος 
μέλη ήταν τη δεκαετία του ΄80; Και όπως εύστοχα μου θυ-
μίζει το Προεδρείο και ο Πρωθυπουργός πέρασε από τη νε-
ολαία σας. Επομένως πιο συμπέρασμα πρέπει να βγάλου-
με εμείς; Νομίζω ότι στερούνται λογικής βάσης τέτοιου εί-
δες επιχειρήματα. 

Συνάδελφοι και τελειώνω με τους συναδέλφους από την 
πλευρά του ΠΑΜΕ, όλα αυτά ανήκουν στην τρίτη κατηγορία 
της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στην πρώτη κατηγορία της 
πολιτικής αντιπαράθεσης είναι τα μεγάλα ζητήματα που όταν 
τίθενται εκεί δοκιμαζόμαστε όλοι. 

Πέρσι στις 5 Ιούλη μαζί με το 62% του ελληνικού λαού επι-
χειρήσαμε να πούμε ένα «όχι» στο δικό μας δημοψήφισμα, 
να μετατρέψουμε τη λαϊκή οργή σε δύναμη ενάντια στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Εσείς αυτό που είπατε με τον πιο επίσημο 
τρόπο ήταν ότι «η έξοδος από το ευρώ είναι καταστροφή». 

«Ερχόμαστε από την άμμο της έρημος, από τις θάλασσες του 
Πρωτέα» έγραφε ο Σεφέρης το ́ 44. Αυτό το στίχο θέλω να 
τον αφιερώσω σε όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης που προέρχονται συνήθως από λαϊ-
κές οικογένειες, που βλέπουν τα όνειρά τους και τα όνειρα 
των παιδιών τους να καταστρέφονται με τα μνημόνια και τις 
νέες μνημονιακές πολιτικές από αριστερές, δεξιές, ποταμί-
σιες και κάθε άλλου είδους Κυβερνήσεις. 

Συνάδελφοι το ποτήρι της πίεσης για συγκρότηση μετώπου 
ανατροπής αυτών των πολιτικών θα το πιούμε όλοι μέχρι 
τέλους. Εμείς εκεί είμαστε, με αυτό είμαστε. Είμαστε γέννη-
μα θρέμμα των αγώνων ενάντια στην αναδιάρθρωση. Είμα-
στε γέννημα θρέμμα των αγώνων ενάντια στον ΑΣΕΠ, ενά-
ντια στην αξιολόγηση. Ήμασταν στα εξεταστικά του 1998, 
ακόμα και τώρα με άσπρα μαλλιά ανεβαίνουμε στις πόρτες 
του Υπουργείου αν χρειαστεί και αυτό δεν αποτελεί προβο-
κάτσια αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Αλλά αλή-
θεια ποιος μπορεί μόνος του.
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Το συνδικάτο πρέπει να κινηθεί σε δυο κατευθύνσεις. Πρώ-
τη κατεύθυνση: να ενώσει τον κλάδο, όλα τα τμήματά του. 
Να μιλήσει για όλους τους συναδέλφους. 

Δεύτερη κατεύθυνση να πάρει υπόψη του την κοινωνική 
έρημο: τους άνεργους, τους φτωχούς, τους αποκλεισμέ-
νους, τους συμβασιουχους που δουλεύουν όσο τους χρει-
άζεται ο εργοδότης και πληρώνονται όταν έχει το αφεντικό. 
Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Τελειώνω γιατί έχω πάρει περισσότερο χρόνο από όσο ανα-
λογεί. Την επόμενη χρονιά τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτη-
μα: Θα συνεχίσει να υπάρχει ενιαίο συνδικάτο με τη μορφή 
που το ξέρουμε; Ειρήσθω εν παρόδω με όλα τα προβλήμα-
τα μιλάμε, αναφερόμαστε και ζούμε τη ζωή ενός συνδικάτου 
που πέρυσι τέτοιο καιρό ψήφισαν 59.900 συνάδελφοι. Εί-
ναι το μεγαλύτερο συνδικάτο αυτή τη στιγμή στο δημόσιο. 

Γιατί θέτω αυτό το ερώτημα; Ξέρετε γιατί. Όταν τελειώνουν 
οι δουλειές εδώ και μερικές φορές πριν να τελειώσουν 
πάμε πάνω και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Η αντιπαράθε-
ση αφορά στο πως θα διαχειριστούμε την καταστροφή από 
την εφαρμογή του σχολείου του Φίλη, γι΄ αυτό σκοτωνόμα-
στε. Και λέει ο ένας «να έχουν αυτοί προτεραιότητα, ο άλ-
λος οι άλλοι, ο άλλος οι νηπιαγωγοί να μην εφαρμόσουν την 
εγκύκλιο». 

Ο μόνος τρόπος είναι όλοι μαζί από το συνέδριο να ανα-
ρωτηθούμε, να αναζητήσουμε, να πάρουμε τα μέτρα εκεί-
να, που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της απόφασης Φίλη. 
Η διαχείρισή της μας οδηγεί στην καταστροφή, στο διχασμό 
των παρατάξεων, στην αποστράτευση από τον κλάδο, θα γί-
νουμε μία καρικατούρα στο μέλλον στο οποίο μεταξύ μας θα 
τρωγόμαστε για το φύλο των αγγέλων.

Συνάδελφοι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να διατη-
ρηθούμε ενωμένοι και ενωμένοι παρά τις διαφορές μας, 
να αντιμετωπίσουμε το σχολείο του Φίλη, είναι να ανατρέ-
ψουμε, με τις διαφορές μας, την υπουργική απόφαση. Την 
υπουργική απόφαση η εφαρμογή της οποίας θα πετάξει στο 
δρόμο χιλιάδες αναπληρωτές. Το συνέδριο πρέπει να πάρει 
αποφάσεις σε αυτή την κατευθυνση.

Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη. 

Μιχάλης Μιλτσακάκης
Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Λοιπόν συνάδελφοι και συ-
ναδέλφισσες, έξι χρόνια 
αντιμέτωποι με την επιδρο-
μή της ευρωμνημονιακής 
καπιταλιστικής βαρβαρότη-
τας, ένα χρόνο μετά την 
πραξικοπηματική ακύρωση 
του λαϊκού «όχι» και την 
υπογραφή του τρίτου μνη-
μονίου από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις ψή-

φους και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποτα-
μιού και λίγο μετά από την ψήφιση από τη Βουλή του πακέ-
του των αντιδραστικών τομών για το πρώτο μέρος της πρώ-
της αξιολόγησης, με εξαιρετικά αναντίστοιχες εργατικές λα-
ϊκές αντιδράσεις, οι δυνάμεις της Κυβέρνησης και ευρύτερα 
του συστήματος ισχυρίζονται πως «η σταθερότητα επιστρέ-
φει στη χώρα». 

Εννοούν βέβαια πως η στρατηγική σημασίας αναδόμηση 
του ελληνικού καπιταλισμού προχωρά απρόσκοπτα. Μια 
που αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει το τελευταίο διάστη-
μα είναι το «δε γίνεται τίποτα» και οι εργατικές λαϊκές αντι-
στάσεις ήταν αναντίστοιχες με την επίθεση που δέχθηκαν 
τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, με μια 
πρώτη ματιά φαίνεται να είναι κάπως έτσι. 

Όμως η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Τα παλιά 
καύσιμα του ρηχού αντιμνημονιακού αγώνα με στόχο την 
κυβερνητική αλλαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
συστήματος εξαντλήθηκαν. Αυτό που υπάρχει ως εικόνα και 
η οποία είναι ψευδής, δηλαδή το ότι «δε γίνεται τίποτα, δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα», είναι από ότι φαίνεται η προ-
ετοιμασία μεγάλων και πολύ έντονων κοινωνικών εκρήξε-
ων τις οποίες θα έχουμε το επόμενο διάστημα. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί στη φάση αυτή την 
κύρια επιλογή του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το πέρασμα των αντιδραστικών καπιταλιστικών αναδι-
αρθρώσεων. Από αυτό το πολιτικό πεδίο δεν ξεφεύγει και η 
εκπαίδευση. Όμως και αυτή η πολιτική επιλογή του συστή-
ματος είναι πιθανόν να προσκρούσει στα βράχια και μάλι-
στα όχι στο μακρινό μέλλον. 

Έρχονται νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα και ειδικά στα 
εργασιακά που χτυπούν τους εργαζόμενους και μάλιστα 
στον πυρήνα της σχέσης εκμετάλλευσης. 

Η πορεία της μνημονιακής κατεδάφισης μισθών, συντάξε-
ων, δικαιωμάτων και ελευθεριών θα συνεχιστεί, με τον δη-
μοσιονομικό κόφτη και τα άλλα μέτρα αυτόματης ενεργοποί-
ησης να επικρέμονται διαρκώς. Τώρα αρχίζουν να υλοποι-
ούνται και να πλήττουν το λαό και όσα ψηφίστηκαν με τους 
πρόσφατους νόμους. 

Αναπτύσσεται ήδη διπλή λαϊκή οργή και για την ακολουθού-
μενη πολιτική και για την κοροϊδία και για την πολιτική απά-
τη που εισέπραξε ο κόσμος της δουλειάς από το ΣΥΡΙΖΑ. Κι 
όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον βαθιάς κρίσης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, συνεχιζόμενης καπιταλιστικής κρίσης παγκό-
σμια και έντασης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και 
των πολεμικών απειλών. 

Ειδικότερα στο αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ευλογίες του κεφαλαίου φέρνει 
το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ο αγώνας για να μην 
περάσουν τα μέτρα αυτά και για την αντεπίθεση ενός νικη-
φόρου κινήματος εργατικών λαϊκών αναγκών και δικαιωμά-
των αποτελεί κόμβο που μπορεί και πρέπει να γίνει σημείο 
στροφής των εξελίξεων. 

Ο νόμος για τα εργασιακά καταργεί τα ελάχιστα εναπομείνα-
ντα εργασιακά δικαιώματα στη ζούγκλα του ιδιωτικού τομέα, 
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αλλά και για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στη συ-
νέχεια. Πρόκειται για μια τομή κι όχι απλά για μια ρύθμιση. 

Οι επιδιώξεις του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις οποίες 
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει αναλάβει να υλοποιή-
σει και αναζητά τον καλύτερο τρόπο για να χτυπήσει το κίνη-
μα, περιλαμβάνουν την παραπέρα μείωση των μισθών, με 
πλήθος τρόπων, την απελευθέρωση των ομαδικών απολύ-
σεων.

Επίσης την κατάργηση των συνδικαλιστικών διατάξεων 
ακόμη και του Νόμου 1264, με κύριο χτύπημα του δικαιώ-
ματος στην απεργία, τη θέσπιση της δυνατότητας της αντα-
περγίας lockout και ισχύει αυτό και για το δημόσιο, των ερ-
γοδοτών, την κατοχύρωση της γενικευμένης ελαστικής ερ-
γασίας με τη θέσπιση νέων μορφών εργασίας τις λεγόμε-
νες mini jobs. Θα υπάρχουν εργασίες του τηλεφώνου, λευ-
κές εργασίες, εργασίες του 2ωρου, εργασίες του Σαββατο-
κύριακου και πάει λέγοντας. 

Αλλά και στο δημόσιο ετοιμάζεται- κι αυτό έπρεπε να απο-
τελεί αντικείμενο του συνεδρίου της Ομοσπονδίας και της 
αντιπαράθεσής μας στα πλαίσια των εργασιών του - νέο μι-
σθολόγιο και όπως λένε νέες συλλογικές συμβάσεις για το 
δημόσιο.

Ετοιμάζουν μια γενική αναδιάρθρωση. Ειδικά με την επα-
νεκκίνηση των συλλογικών συμβάσεων που σχεδιάζουν 
τον επόμενο Σεπτέμβριο επιδιώκουν να διαμορφώσουν 
ένα θεσμικό πλαίσιο ίδιο και παράλληλο με αυτό που θα νο-
μοθετήσουν και θα εφαρμόσουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Με ακόμη πιο βάρβαρο τρόπο θα προωθηθούν οι απολύ-
σεις στο δημόσιο και στο δικό μας το χώρο των συναδέλ-
φων αναπληρωτών, καθώς επίσης και το ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας μέσω των ΔΕΚΟ, με το υπερταμείο 
των ιδιωτικοποιήσεων. Η προώθηση αυτών των αντεργατι-
κών μέτρων και τομών αποτελεί ποιοτική κλιμάκωση του τα-
ξικού πολέμου και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Καλούμε από τώρα όλες τις μαχόμενες δυνάμεις του εργα-
τικού λαϊκού κινήματος και του εκπαιδευτικού κινήματος, 
όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τη νεολαία, 
τα φτωχά λαϊκά στρώματα, να μπούμε όλοι μαζί στον αγώ-
να για να μην περάσει το αντεργατικό σφαγείο. Δεν πρέπει 
να περάσουν και δε θα περάσουν, θα δώσουμε όλες μας τις 
δυνάμεις για να συμβάλλουμε στον αναγκαίο πανεργατικό 
παλλαϊκό ξεσηκωμό. 

Εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που 
έχει να κάνει με το τι καθεστώς αυτή τη στιγμή επιβάλλεται 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στη χώρα. Έχουμε λοι-
πόν ένα καθεστώς μόνιμης σφαγής δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών της εργατικής τάξης και του λαού, προς όφελος του 
κεφαλαίου, πολυεθνικού και ντόπιου, με στόχο την αντιδρα-
στική αναδόμηση του καπιταλισμού, για την υπέρβαση της 
κρίσης του. 

Σε αυτό το σημείο κομβικό ρόλο θα παίξει ο λεγόμενος κό-
φτης, ο οποίος θα ενεργοποιείται κάθε φορά που δε θα πιά-
νονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Πρόκειται για ενιαία και 

βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου σε όλες τις χώρες με μο-
χλούς σήμερα τα ευρωμνημόνια, δεκάδες ευρωενωσια-
κά σύμφωνα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΟΟΣΑ, διεθνείς και διατλαντικές συμφωνίες. Ειδικά στην 
Ελλάδα, η οποία είναι και ο αδύνατος κρίκος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, εκφράζεται με τον πιο αποκρουστικό απροκά-
λυπτο και αντιδημοκρατικό τρόπο. 

Νομίζουμε ότι σε αυτή την περίοδο ένα στοιχείο που πρέπει 
να εκτιμηθεί και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία του 
συνδικάτου και τον πολιτικό του προσανατολισμό είναι ότι 
σχεδόν οχτώ χρόνια μετά την έκρηξη της δομικής καπιταλι-
στικής κρίσης, η ιστορική αυτή κρίση δεν έχει ξεπεραστεί με 
βιώσιμους όρους. 

Σε διεθνές επίπεδο, η όποια ανάκαμψη εμφανίζεται είναι κα-
χεκτική, αντιδραστική και με ελάχιστες θέσεις εργασίας, χω-
ρίς ένα θετικό όραμα για την εργασία. Αλλά ούτε και η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει ένα θετικό όραμα για την Ευρώπη, κα-
θώς και η κυβέρνηση και γενικά οι δυνάμεις του συστήμα-
τος. Κανένα θετικό όραμα δεν υπάρχει για την εκπαίδευση. 

Αναφέρθηκε χτες σε μία από τις τοποθετήσεις η πρόταση 
των Παρεμβάσεων για τη συγκρότηση του Προεδρείου –
μπροστά στο δημοψήφισμα και στην υιοθέτηση από τη ΔΟΕ 
του λαϊκού όχι απέναντι στο μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- τελικά, για τη στά-
ση που έπρεπε να κρατήσει η Ομοσπονδία.

Πέρα από τη συγκρότηση εδώ θέλω να πω ότι οι Παρεμ-
βάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις σε όλα τα μεγάλα ζητήματα 
υπήρξαν παρούσες το προηγούμενο διάστημα, από το θέμα 
του δημοψηφίσματος και της συμβολής της Ομοσπονδίας 
στο «όχι», μέχρι τις κινητοποιήσεις των αναπληρωτών, την 
ακύρωση των διαλόγων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
μέχρι την Κρήτη, την προσπάθεια να μην ισχύσει νέος τρό-
πος διορισμού των αναπληρωτών και κυρίως στον αγώνα 
για μόνιμη και σταθερή εργασία των συναδέλφων μας ανα-
πληρωτών. 

Στο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν ήδη από τον Ιούλιο κατα-
θέσαμε την εξής πρόταση: Οι Παρεμβάσεις τοποθετήθηκαν 
για την κατεύθυνση του συνδικάτου και του κινήματος την 
κρίσιμη αυτή περίοδο, έθεσαν το ζήτημα της συγκρότησης 
ενός πλατιού ενωτικού κοινωνικοπολιτικού και αγωνιστικού 
μετώπου, με ξεκάθαρους στόχους και πρόγραμμα ανατρο-
πής, που θα απαιτεί την κατάργηση όλων των μνημονίων, 
της δανειακής σύμβασης και των εφαρμοστικών νόμων.

Θα αρνείται το μονόδρομο της πολιτικής που επιβάλουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι 
ντόπιοι πολιτικοί εκφραστές του κεφαλαίου και θα οργανώ-
νουν τον διεθνιστικό αγώνα για τη ρήξη και έξοδο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, θα διεκδικεί ξανά το χαμέ-
νο πλούτο, θα αρνείται το χρέος, θα απαιτεί τη διαγραφή του 
και θα επιβάλλει την παύση της πληρωμής του. 

Αυτός ήταν ο πολιτικός προσανατολισμός που καταθέσαμε 
από την αρχή μετά το προηγούμενο συνέδριο και σε αυτό 
δυστυχώς δεν υπήρξε ούτε δυνατότητα να υπάρξει σύγκλι-
ση και ταύτιση απόψεων και κυρίως να συγκροτηθεί ένα 
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Προεδρείο για να συντονίσει τις δράσεις της Ομοσπονδίας 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε αυτό οι πολιτικές δυνάμεις τοποθετήθηκαν και οι περισ-
σότερες -επειδή εδώ πρέπει να λέμε τα πράγματα ανοιχτά- 
ταυτίζονται με την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αυτό που ονομάζουμε αστική καπιταλιστική κοινωνία. Αυτό 
είναι και το κριτήριο της δράσης τους, της κριτικής απέναντι 
στο σχολείο, της κριτικής απέναντι στην οικονομία και αυτή 
είναι ταυτόχρονα και η μεγάλη τους αδυναμία. 

Το συνδικάτο κατέθεσε μια σειρά από θέσεις, οι οποίες 
δεν μπορούν να εξηγήσουν την περίοδο, δεν μπορούν να 
εμπνεύσουν, δεν έχουν ένα κριτήριο γιατί γίνονται όλα αυτά, 
απλά περιγράφουν και κυρίως δεν μπορούν να εμπνεύ-
σουν τις μάχες που πρέπει να δώσουμε το επόμενο διάστη-
μα τόσο να μην εφαρμοστούν οι υπουργικές αποφάσεις του 
Φίλη, οι τροπολογίες για τα νηπιαγωγεία και οι απολύσεις 
των συναδέλφων μας αναπληρωτών, όσο και για τα άμεσα 
καθημερινά αιτήματα που έχουν να κάνουν με το μισθό, την 
ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη.

Είναι ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν απασχόλησαν ούτε 
στο ελάχιστο τις διαδικασίες του συνεδρίου μέχρι τώρα και 
νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα με ένα πιο επιθετικό τρό-
πο και στη λογική ενός μαζικού ριζοσπαστικού ανατρεπτι-
κού αντίΕΕ αντιΕυρώ κινήματος θα πρέπει να κινηθεί και η 
Ομοσπονδία. 

Σε αυτή την κατεύθυνση για να ανατραπούν όλα τα μνημό-
νια, παλιά και νέα, θα συμβάλλουν οι Παρεμβάσεις με όλες 
τους τις δυνάμεις. Εξάλλου σε όλες τις μάχες, μικρές και 
μεγάλες, οι Παρεμβάσεις ήταν ο αγωνιστικός,κινηματικός 
βραχίονας της Ομοσπονδίας και του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος, του κινήματος στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Θεοδώρα Δριμάλα
Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αγαπητές συναδέλφισσες 
και συνάδελφοι,

η 85η Γενική Συνέλευση του 
Κλάδου γίνεται σε μια πε-
ρίοδο που απέναντι στους 
εργαζόμενους έχουμε μια 
ολομέτωπη επίθεση Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ΟΟΣΑ, 
ΣΕΒ, Κυβέρνησης και όλου 
του αστικού μπλοκ. 

Με δεδομένο αυτό και με 
δεδομένο ότι στο Διοικητι-

κό Συμβούλιο της ΔΟΕ για πρώτη φορά δεν υπήρχε αυτοδυ-
ναμία αθροιστικά ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, μπαίνει εύλογα το ερώ-
τημα: Μπορούσε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ να 

κάνει κάτι διαφορετικό; Εμείς λοιπόν λέμε «όχι» και ο προ-
ηγούμενος συνάδελφος το επιβεβαίωσε. Γιατί όλο αυτό το 
μπλοκ των 9 στους 11 στο Δ.Σ. της ΔΟΕ είναι εκείνο το 
μπλοκ που συμπορεύεται και συμβαδίζει χρόνια ολόκληρα 
στις πορείες και στις πλατείες, μαζί με τον Παναγόπουλο.

Ξεκινώντας λοιπόν από τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ, 
αμέσως μετά τις εκλογές πέρυσι, για τέσσερις ολόκληρους 
μήνες, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Ομο-
σπονδία ήταν ασυγκρότητη, γιατί, η μεν ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, 
άξιος εκπρόσωπος επί χρόνια του κυβερνητικού συνδικα-
λισμού, άφηνε τα πράγματα να ρέουν όπως πήγαιναν, χω-
ρίς να συγκροτεί το Δ.Σ., ενώ μπορούσε να το κάνει. 

Αυτοί από τη μια και από την άλλη οι Παρεμβάσεις ούτε λίγο 
ούτε πολύ ζητούσαν από το ΠΑΜΕ να συγκροτήσουμε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο μαζί με τον νέο κυβερνητικό συνδικαλι-
σμό της ΕΡΑ και του τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν επί τέσ-
σερις μήνες ήταν αυτό το παιχνιδάκι. 

Το ΠΑΜΕ και να το ξεκαθαρίσουμε, έχει πάγια στάση και 
λέμε: Αντιπροσωπευτικό αναλογικό Προεδρείο, απλά για 
λειτουργικούς λόγους, χωρίς καμία μετεκλογική συνεργα-
σία και συμφωνία. Αν είχε υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, θα 
είχε συγκροτηθεί το Δ.Σ. από την πρώτη συνεδρίαση.

Έλα όμως που μετά τη συγκρότηση τα βρήκαν αμέσως, εκεί 
ξεπεράστηκαν όλες οι στείρες αντιπαλότητες. 

Η ΠΑΣΚ (ΔΗΣΥ) και η ΔΑΚΕ λοιπόν, 5 στους 11, συνεχί-
ζει αυτό που επί 30 χρόνια λέμε κλασικό παλιό κυβερνητι-
κό συνδικαλισμό, ο συνδικαλισμός που στήριξε χρόνια ολό-
κληρα το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που τσάκισαν το 
λαό, ο συνδικαλισμός που δέχεται και στηρίζει την ανταγω-
νιστικότητα, που εξασφαλίζει την κερδοφορία του κεφαλαί-
ου, ο συνδικαλισμός που στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
του κεφαλαίου που δε γίνεται φιλολαϊκή. 

Έλα όμως που δεν μπορούσαν ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥ να πάνε μό-
νοι τους, γιατί 5 στους 11 δεν παίρνουν αποφάσεις. Αλλά 
δε δυσκολεύτηκαν, αγαπητοί συνάδελφοι καθόλου, βρήκαν 
αμέσως τον έκτο. Ήταν ο εκπρόσωπος της ΑΕΕΚΕ, της Ενω-
τικής Κίνησης, εκείνο το κομμάτι της ΠΑΣΚ που αποσπάστη-
κε απ’ αυτή και ξεκίνησε από την Κρήτη και απλώθηκε με 
διάφορα σχήματα πανελλαδικά, ο οποίος έδωσε απλόχερα 
στήριξη στον παλιό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Αυτός τους 
έδωσε λοιπόν το εισιτήριο στον κοινωνικό διάλογο, ψήφισε 
να ξαναεμπλακεί η ΔΟΕ στα ΕΣΠΑ, μαζί φυσικά και με την 
ΕΡΑ, τα ψήφισε σχεδόν όλα. 

Κι εμείς απευθύνουμε έναν προβληματισμό, στις παρυφές 
αυτής της αίθουσας, σε εκείνους τους συναδέλφους από τα 
διάφορα ψηφοδέλτια ανεξάρτητα ή μη, που πέρυσι επέλε-
ξαν να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΑΕΕΚΕ για το Δ.Σ. της 
ΔΟΕ. Προβληματιστείτε, συνάδελφοι, τελικά πάλι ψηφίσατε 
ΠΑΣΚ από την πίσω πόρτα, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος της 
ΑΕΕΚΕ στο Δ.Σ. της ΔΟΕ.

Δεν έμειναν όμως εκεί οι της πλειοψηφίας (6 πλέον ΔΑ-
ΚΕ-ΔΗΣΥ-ΑΕΕΚΕ), βρήκαν και τον έβδομο, όπως ήταν φυ-
σικό, στο πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλα-
δή της ΕΡΑ, που τότε ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο ένα, μετά 
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πήγε με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο δύο, πότε διαφωνούσε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ αλλά παρέμενε, πότε συμφωνούσε με τη ΛΑΕ, πότε 
μπρος και πότε πίσω, αλλά πρόθυμα ψήφιζε τα πάντα που 
πρότεινε ο παλιός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Η πλειοψη-
φία είχε πλέον 7 στους 11. 

Όμως δεν έφτασε αυτό, γιατί αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο 
πράγματι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είχε μια ευρεία πλει-
οψηφία 9 στους 11. Ο όγδοος και ο ένατος στις κρίσιμες 
αποφάσεις ήταν οι δυνάμεις των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, οι οποί-
οι όχι μόνον στήριξαν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, αλλά 
πολλές τις έγραψαν κιόλας! 

Κρίσιμα κείμενα, όπως αυτά για το σχολείο, με το οποίο ξε-
κίνησαν οι ημερίδες της ΔΟΕ ανά την Ελλάδα, για το νηπια-
γωγείο, τα γράμματα προς τους γονείς για το σχολείο που 
θέλουμε και τις εξελίξεις σε σχέση με τις κυβερνητικές αλ-
λαγές και για το νηπιαγωγείο, συντάχτηκαν από τις δυνάμεις 
των Παρεμβάσεων και εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια του 
Δ.Σ. της ΔΟΕ, δηλαδή από 9 στους 11.

Να γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ορ-
γώσατε, όπως λέτε, την Ελλάδα διαδίδοντας τις θέσεις της 
πλειοψηφίας της ΔΟΕ, γιατί ήταν και δικές σας θέσεις, για-
τί, όπως είδατε, μπορούσατε και τα βρήκατε και με τον παλιό 
και με τον νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό και γι΄ αυτό έχε-
τε τεράστιες ευθύνες. 

Έχετε τεράστιες ευθύνες, γιατί στη βαλίτσα σας ανά τη χώρα 
κουβαλούσατε τα μεταβατικά προγράμματα, τα οποία ιστο-
ρικά έχουν κριθεί και δεν αποτελούν εναλλακτική πρόταση 
για το λαό, αποτελούν εναλλακτική πρόταση για το σύστημα. 
Όπου εφαρμόστηκαν και εφαρμόστηκαν πάμπολλες φορές 
από το ίδιο το σύστημα, ήταν μεταβατικά προγράμματα που 
εξυπηρετούσαν το σύστημα και το έβγαλαν από τις δυσκολί-
ες, από την κρίση στην ανάπτυξη και πάλι πίσω.

Καλλιεργήσατε αυταπάτες, αγαπητοί συνάδελφοι, για το ρόλο 
του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από σας καμπούριασαν πραγματικά, γιατί 
στην πλάτη τους κουβάλησαν τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που ανέβηκε 
στην κυβερνητική καρέκλα, τον κράτησαν με νύχια και με δό-
ντια εκεί, τον βοήθησαν στο δημοψήφισμα-απάτη, με την επι-
χειρηματολογία του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση 
πια το καλοκαίρι το περυσινό. Το δημοψήφισμα που οδήγησε 
και στο τρίτο μνημόνιο και τα λοιπά.

Και δε μας νοιάζει που εσείς οι ίδιοι τέλος πάντων επιλέξα-
τε να στηρίξετε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάλατε και τα σωματεία να 
παίξουν αυτό το ρόλο, έτσι λοιπόν αποφάσιζαν τα σωματεία 
να στηρίξουν το «όχι», που ξέρατε ότι θα είναι «ναι», κι έτσ, 
όλοι μαζί κι αντάμα πήγατε και στα επινίκια, για να χαρείτε 
τη νίκη και το ίδιο βράδυ το «όχι», του ΣΥΡΙΖΑ το «όχι», για-
τί αυτό στηρίξατε, έγινε περίτρανο «ναι».

Έχετε τεράστιες ευθύνες, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ήσα-
στε και είστε στα ίδια ψηφοδέλτια με τον νέο κυβερνητικό 
συνδικαλισμό και με τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο ένα και με τον 
ΣΥΡΙΖΑ νούμερο δύο, με τη ΛΑΕ τώρα τελευταία. Αν και 
λέτε ότι «είστε αντισυστημικοί», είστε βαθιά συστημικοί, για-
τί από τα δικά σας ψηφοδέλτια βγαίνουν μέχρι και Διευθυ-
ντές Εκπαίδευσης π.χ. Λακωνία. 

Από τα δικά σας ψηφοδέλτια βγαίνουν μια σειρά στελέχη, 
που εμπλέκονται με τη Διοίκηση, μια σειρά αιρετοί, οι οποίοι 
στη συνέχεια γίνονται δελτία τύπου των Διευθύνσεων, στην 
ουσία προπαγανδίζουν τι έκαναν οι Διευθύνσεις. Έτσι, αγα-
πητοί μου συνάδελφοι, πολλά στελέχη σας μπαινοβγαίνουν 
στο Υπουργείο, ξέρουν τα πάντα και ενίοτε κάνουν και προ-
τάσεις νόμου π.χ. για το τι Προσχολική Αγωγή θέλουμε και 
πώς λέει θα κατοχυρωθεί το ωράριο της νηπιαγωγού, λες 
και το Υπουργείο δεν έχει νομοθέτες να το κάνει. Πηγαίνε-
τε ξανά. 

Έτσι υπονομεύσατε πραγματικά τους αγώνες του λαϊκού κι-
νήματος, γιατί με όλα αυτά καλλιεργήσατε αυταπάτες. Δε 
φτάνει όμως αυτό, παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός, συνάδελφοι, συναντήθηκαν περίτρανα στη ΔΟΕ, υπο-
θήκευσαν και υποθηκεύουν το κίνημα, στη γραμμή της κυ-
βερνητικής εναλλαγής, που είναι βούτυρο στο ψωμί του συ-
στήματος και ενάντια στους λαϊκούς αγώνες. 

Όλοι μαζί κι αντάμα χτυπήσατε άμεσα ή έμμεσα όλους τους 
σκληρούς ελπιδοφόρους λαϊκούς αγώνες, που αναπτύχθη-
καν φέτος. Η μία απεργία δε σας άρεσε, η άλλη σας βρώμα-
γε, η μία ήταν αργά, η άλλη ήταν νωρίς, η μία ήταν μικρή, η 
άλλη ήταν έτσι, η μία ήταν πανεργατική, η άλλη ήταν δημοσιο-
ϋπαλληλική, η τρίτη ήταν κλαδική. Καμία δε σας άρεσε. 

Βεβαίως η στάση σας ήταν τέτοια που οδηγούσατε και σε 
ανοιχτή απεργοσπασία, γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν 
πηγαίνεις σε ένα σχολείο να ζητήσεις τις ψήφους των συνα-
δέλφων γιατί στο Σύλλογό σου έχεις εκλογές, και καλά κά-
νεις και πηγαίνεις, δικαίωμά σου, αλλά μιλάς επί δέκα λεπτά 
για τις εκλογές και φεύγοντας έχεις ξεχάσει να πεις ότι την 
επόμενη έχει απεργία, πέστε μου τι είναι αυτό, αν όχι τελι-
κά συμβολή στην απεργοσπασία και στο χτύπημα της απερ-
γίας. Ενίοτε τα στελέχη σας βέβαια δήλωναν, όλων μαζί, ότι 
με αυτή την απεργία δε συμφωνώ.

Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλλιεργήσατε όλες τις 
αυταπάτες που διαχρονικά καλλιέργησε ο παλιός και νέος κυ-
βερνητικός συνδικαλισμός. 

Εμείς λοιπόν λέμε ότι, παρά και ενάντια σε αυτό το αντιδρα-
στικό μονομπλόκ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ, Κυ-
βέρνησης, ΣΕΒ, αστικών κομμάτων, παλιού και νέου κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού, φέτος αναπτύχθηκαν ελπιδοφό-
ροι αγώνες με το ταξικό κίνημα να είναι μπροστά, να βάζει τη 
σφραγίδα του και να σπάει τις αυταπάτες που καλλιεργείτε. 

Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να διαλέξετε κι έχετε 
διαλέξει τη μία πλευρά κι εμείς την άλλη. Αντικειμενικά θα 
πας: Ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τους λαούς. Ή με την 
ανταγωνιστικότητα ή με τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Ή με 
το αστικό ή με το σχολείο των λαϊκών αναγκών. Ή τελικά 
με το κεφάλαιο ή με το λαό; Τρίτος, ενδιάμεσος δρόμος δεν 
υπάρχει.

Το ΠΑΜΕ είναι αταλάντευτα με το λαό, εσείς έχετε πάρει την 
αντίπερα όχθη.

Είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη χρονιά θα γίνουν και πρέ-
πει να γίνουν ακόμα σκληρότεροι αγώνες, για να μπορέ-
σουμε να αντιστρέψουμε την πορεία των πραγμάτων και να 
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ανοίξουμε το δρόμο προς την πραγματική λύση, που είναι 
ο λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του, δηλ την εξου-
σία και την οικονομία. Μόνο τότε θα έχουμε την Παιδεία και 
τον εκπαιδευτικό των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ως τότε 
όμως δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώ-
ματα τα δικά μας και των παιδιών μας.

Στον αγώνα αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις!

Σπύρος Μαρίνης
Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Αγαπητές συναδέλφισσες 
και συνάδελφοι,

οι απλές περιγραφές μιας 
κατάστασης που όλοι γνω-
ρίζουμε και βιώνουμε πολύ 
καλά μέσα στα σπίτια μας 
και τις οικογένειές μας δεν 
αρκεί. Κατά τη γνώμη μας 
δε λέει τίποτα, ούτε προ-
σθέτει κάτι σε αυτά που ήδη 
γνωρίζουμε.

Και σε αυτή εδώ την αίθου-
σα, στη συζήτηση που έχει 

γίνει μέχρι τώρα, περισσεύουν και οι περιγραφές από όλες 
τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, ξεκινώντας από τα ίδια τα 
πεπραγμένα της Ομοσπονδίας τα οποία και καταψηφίζουμε. 
Τα κούφια λόγια, που στέκονται στον αφρό των εξελίξεων, 
έχουν κατά τη γνώμη μας σαφή στόχο να κρύψουν επιμελώς 
μία ταξική-πολιτική αιτία, που βρίσκεται πίσω από κάθε μικρό 
και μεγάλο πρόβλημα. 

Η σημερινή πλειοψηφία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδας δεν μπορεί να δώσει τέτοια απάντηση, που να αφο-
ρά τον πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής. Κι όταν λέμε «πλει-
οψηφία» δεν εννοούμε μόνον αυτή που συγκροτεί το Προ-
εδρείο, αλλά και αυτή που ανά διαστήματα και με αφορμή 
διάφορα θέματα συγκροτούνταν. 

Γιατί δεν μπορεί να δώσει απάντηση, γιατί συμφωνούν με 
την ουσία της αντιλαϊκής πολιτικής, με την πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, αποδέχο-
νται τις νομοτέλειες μιας οικονομίας, που έχει ως κίνητρο 
το κέρδος, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότη-
τα. Αποδέχονται με απλά λόγια όλο το πλαίσιο του σημερι-
νού συστήματος και της σημερινής πολιτικής, το οποίο είναι 
αυτό, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που γεννά τα μικρά 
αλλά και μεγάλα προβλήματα.

Το ζήτημα κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήματος είναι να σκεφτούμε έξω από το 
πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας. Γιατί μόνο αν στοχεύ-
σεις τον πραγματικό αντίπαλο, μόνο τότε μπορείς να διαμορ-
φώσεις όρους αντοχής, όρους προοπτικής στο κίνημα. Κι 

εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα, το ζήτημα της γραμμής και του 
προσανατολισμού. 

Και καλούμε όλες αυτές τις δυνάμεις που είπαν εδώ για 
«στρατηγική ήττα του κινήματος», να μην κάνουν το δικό 
τους πόνο και την ήττα της δικής τους γραμμής πόνο και ήττα 
του κινήματος. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά μέσα στο 
λαό και στο κίνημα υπάρχουν δυνάμεις που το παλεύουν και 
δεν το βάλανε κάτω.

Όλες οι συνδικαλιστικές δυνάμεις, αν εξαιρέσουμε την πα-
ράταξη της μισής ΕΡΑ, που υπερασπίστηκε και βρήκε θεά-
ρεστο το κυβερνητικό έργο, «βρίζουν» εντός εισαγωγικών 
την πολιτική της Κυβέρνησης. Όμως για να μην ξεχνιόμα-
στε, όλες αυτές οι δυνάμεις ένα χρόνο πριν μιλούσαν άλλη 
γλώσσα από αυτή που σήμερα μιλάνε.

Έλεγαν «να περιμένουμε, μην κρίνουμε την Κυβέρνηση, 
είναι νωρίς ακόμα, να διερευνήσουμε τις προθέσεις του 
Υπουργού Παιδείας». Κι όχι μόνο αυτό, έπαιρναν απόφα-
ση εδώ σε αυτή την αίθουσα να διακόψουν τη Συνέλευση 
για να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια διαπραγμάτευσης και 
στήριξης των κόκκινων γραμμών της Κυβέρνησης.

Ρωτάμε κάθε καλοπροαίρετο συνάδελφο και πιστεύουμε 
ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι σε αυτή εδώ την αίθου-
σα, ανεξάρτητα με τα ψηφοδέλτια με τα οποία έχουν εκλε-
γεί, αυτή η στάση όλων αυτών των δυνάμεων βοήθησε τε-
λικά την Ομοσπονδία, που γι΄ αυτή όλοι καίγονται; Βοήθησε 
το κίνημα να βρεθεί έτοιμο απέναντι στα χειρότερα που έρ-
χονταν; Βοήθησε ή έβαλε εμπόδια;

Η ίδια η ζωή, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μέσα σε λίγο 
χρονικό διάστημα αποκάλυψε το ποιος είχε δίκιο και ποιος 
άδικο, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα. Βάζουμε τα 
εξής ερωτήματα, τα οποία απασχολούν και δεκάδες εκατο-
ντάδες συναδέλφους μας στα σχολεία.

- Γιατί από το σκίσιμο του μνημονίου φτάσαμε στο τρίτο μνη-
μόνιο;

- Γιατί από τη σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους 
φτάσαμε στα «μπράβο στην Κυβέρνηση» από τον Ντάισελ-
μπλουμ, από τον Σόιμπλε, από τα κοράκια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέχρι τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας, που «είναι 
έκπληκτος λέει από το πόσο εύκολα περνάει η Κυβέρνηση 
τα μέτρα».

Και για το συνάδελφο τον εκπρόσωπο της ΕΡΑ που μας έκα-
νε ανάλυση στρατηγικής και τακτικής για το πώς το εθνικό 
και το διεθνές μπορούν να συνδυαστούν, ρωτάμε το εξής: 
Αυτά δηλαδή συζητάει ο Τσίπρας στις συναντήσεις στα κλει-
στά σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις επαφές με 
τον ΣΕΒ; Αυτά είναι που απασχολούν;

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα άλλαζε με την άνοδο του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο δροσερός αέρας, που θα φυσούσε στις χώρες 
του νότου, δεν ήρθε ποτέ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρα-
μένει η φυλακή των λαών και υψώνει και νέα ταξικά τείχη 
απέναντι στους λαούς; Γιατί τελικά δε σταματήσαμε να με-
τράμε απώλειες;
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Όλες οι δυνάμεις κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε σε αυτά τα 
κρίσιμα ερωτήματα να απαντήσουν κι όχι να αναλωθούν σε 
κινήσεις και συζητήσεις αποπροσανατολισμού. Βέβαια δεν 
μπορείς κάτι τέτοιο να το ζητάς από τους πρώην αγανακτι-
σμένους και τους νυν απογοητευμένους.

Και να ρωτήσουμε, επειδή μίλησε ο συνάδελφος από την 
ΑΔΕΔΥ πριν κι επειδή γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία της ΑΔΕ-
ΔΥ έχει πάρει μια απόφαση στα τέλη Αυγούστου να κάνει ένα 
συνέδριο λέει για να μελετήσει τη στρατηγική ήττα του κινή-
ματος. Ρωτάμε, είναι στα θέματα της συζήτησης να βρουν το 
πρόσημο της Κυβέρνησης αυτής, ακόμα θα το ψάχνουν και θα 
το ανακαλύψουν σε αυτά τα συνέδρια;

Η πραγματικότητα, συνάδελφοι, την οποία το ταξικό κίνημα 
δε σταμάτησε ποτέ να αποκαλύπτει όλα αυτά τα χρόνια, εί-
ναι ότι στα χρόνια της κρίσης όλων των ειδών οι Κυβερνή-
σεις θυσιάζουν για να σώσουν τα κέρδη μιας χούφτας επι-
χειρηματικών ομίλων.

Τι φταίει γι΄ αυτό; Ο συντελεστής φταίει του μνημονίου, το 
μείγμα φταίει; Η κακή διαχείριση φταίει; Δηλαδή στη Γαλλία, 
που είναι μια ισχυρή καπιταλιστική χώρα και για ένα μήνα 
εκεί ο λαός είναι στο δρόμο, απέναντι στα αντεργατικά μέ-
τρα τι φταίει, η ανικανότητα του Ολάντ;

Το πρόβλημα, και αυτό είναι η ουσία που κανείς άλλος δεν 
αναφέρεται, είναι η ίδια η φύση του καπιταλισμού, είναι ότι 
αυτό το βάρβαρο σύστημα έχει στο κέντρο της λειτουργίας 
του το κέρδος και γι΄ αυτό το κέρδος τσακίζει ζωές και δι-
καιώματα.

Δεν είναι η αιτία όλα αυτά που ακούσαμε τα προηγούμενα 
χρόνια από όλες τις πτέρυγες, δήθεν για την ψεύτικη αντιπα-
ράθεση μνημόνιο-αντιμνημόνιο, για τον πράσινο καπιταλι-
σμό και τις άλλες θεωρίες. Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρό-
βλημα βρίσκεται στον πυρήνα στη μήτρα αυτού του συστή-
ματος.

Εμείς θα το πούμε καθαρά συνάδελφοι, ότι σήμερα είναι 
απόλυτη η ανάγκη του καπιταλισμού να μεγαλώσει και να 
γενικεύσει τη φτώχια και την ανασφάλεια για τις λαϊκές οι-
κογένειες, την ανεργία. Είναι απόλυτη ανάγκη να αφαιρέ-
σει εργατικά δικαιώματα, είναι νόμος απόλυτος η γενίκευ-
ση της φτώχιας.

Η αναγκαιότητα να γίνουν προσαρμογές στο αστικό κράτος, 
για να μπορεί καλύτερα να υπηρετήσει τα συμφέροντα αυ-
τού του συστήματος. Αυτές οι προσαρμογές αποτυπώθηκαν 
και με τα νομοσχέδια που πέρασε η Κυβέρνηση το προη-
γούμενο διάστημα.

Εδώ αν θέλετε βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος για 
το ίδιο το σχολείο και τα μέτρα που παίρνονται, γιατί τα μέ-
τρα αυτά έχουν κι αυτά ταξικό πρόσημο, ακριβώς έρχονται 
να προσαρμόσουν το σχολείο και τη ζωή μας σε αυτές τις 
ανάγκες.

Αυτή την ουσία προσπαθούν να κρύψουν όλες οι υπόλοιπες 
δυνάμεις, με τον τρόπο που τοποθετούνται. Αυτό το σύστη-
μα δεν μεταρρυθμίζεται, δεν αλλάζει, δε βελτιώνεται όσες 

αντιλαϊκές Κυβερνήσεις κι αν ανεβοκατέβουν για να το δι-
αχειριστούν.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι «τι κάνουμε, προς 
τα πού πρέπει να πάμε» και σε αυτό η απάντηση δεν είναι 
εύκολη κι εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα δίναμε και δί-
νουμε εύκολες απαντήσεις. Η απάντηση όμως πρέπει να 
έχει υπόψη της το εξής πράγμα: Ότι οι εργαζόμενοι και η 
συμμαχία τους είναι αυτή που έχει τη δύναμη, αυτή μπορεί 
να ανατρέψει τις αντιλαϊκές πολιτικές και ο λαός τη δύναμή 
του ακόμα δεν την έχει δείξει.

Χρειάζεται να αντιπαλέψουμε τις καθημερινές αυταπάτες 
που καλλιεργούνται, κανένας μόνος του δεν μπορεί να τα 
καταφέρει, χρειάζεται να απορρίψουμε τα κούφια λόγια, τις 
ψεύτικες υποσχέσεις περί «ανάπτυξης, περί ανταγωνιστικό-
τητας, περί επιχειρηματικότητας».

Για δείτε, συνάδελφοι, η ανάπτυξη που υπόσχεται η Κυβέρ-
νηση πώς αποτυπώνεται στον κλάδο του τουρισμού; Σε ένα 
κλάδο που δεν πέρασε καθόλου κρίση. Αυτό εμπόδισε την 
εργοδοσία να καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις εκεί; 
Εμπόδισε να μειώσει 15% τους μισθούς; Εμπόδισε την ερ-
γοδοσία του Athens Ledra να πετάξει στο δρόμο 150 οικο-
γένειες, γιατί έτσι επέβαλαν οι ανάγκες κερδοφορίας αυτής 
της επιχείρησης;

Σήμερα χρειάζεται να δώσουμε καθαρή απάντηση. Οι Κυ-
βερνήσεις, που ανεβοκατεβαίνουν και υπηρετούν τους αντι-
λαϊκούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ είτε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ πιο πριν, είτε είναι νεοφιλελεύ-
θερες είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές με παραλλαγές, θυσι-
άζουν τους εργαζόμενους σε ένα μόνο στόχο κι αυτό είναι 
το κέρδος.

Είτε η μία είτε η άλλη εκδοχή αυτού του συστήματος οδη-
γεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν 
μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα να στοιχίζεται πίσω από τα 
συνθήματα των αστικών κομμάτων και των Κυβερνήσεών 
τους. Είναι κίνδυνος θάνατος και αυτό πληρώνουμε σήμε-
ρα, ότι το κίνημα με ευθύνη συγκεκριμένων δυνάμεων και 
συγκεκριμένων πλειοψηφιών έγινε σκαλοπάτι για να εναλ-
λάσσονται αστικές Κυβερνήσεις.

Χρειάζεται να γίνουν βήματα στην υπόθεση ανασύνταξης 
του κινήματος. Είναι σκόπιμο αυτό που γίνεται και αποπρο-
σανατολιστικό. Δεν ακούσαμε, συνάδελφοι των Παρεμβά-
σεων, ούτε μία κουβέντα για τις κινητοποιήσεις που έγιναν 
το προηγούμενο διάστημα, το μόνο που ακούσαμε είναι το 
ερώτημα «καλά, με μια απεργία-φάντασμα»;

Βεβαίως απεργία-φάντασμα μπορούν να την αποκαλούν 
αυτοί που ήταν φαντάσματα από τους αγώνες, γιατί γι΄ αυτό 
τους ψάχναμε και δεν τους βλέπαμε. Όμως εάν θέλουν να 
μάθουν για τη 48ωρη μπορούν να ρωτήσουν τους 30 συ-
ναδέλφους, γιατί έτσι θεωρούμε εμείς τους εργάτες οικο-
δόμους, που συνέλαβε το αστικό κράτος και τα ΜΑΤ στο ερ-
γοτάξιο-κάτεργο του Νιάρχου τη μέρα της απεργίας. Εκεί να 
δουν ποιος απεργούσε κι αν γινόταν απεργία.

Η αλήθεια είναι ότι δόθηκαν μάχες, έγιναν αγώνες και δεν 
είναι μόνο το ΠΑΜΕ που πρωτοστάτησε, είναι κι άλλες δυ-
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νάμεις. Υπάρχουν μέσα στο λαό ανεξάντλητες δυνάμεις και 
αυτοί οι αγώνες έδωσαν αποτελέσματα. Ναι καθυστέρησαν 
τα μέτρα, ναι ανάγκασαν τα αστικά κόμματα να κάνουν ελιγ-
μούς, ναι αποδόμησαν την προπαγάνδα της Κυβέρνησης ότι 
τα μέτρα είναι δίκαια, απέδειξαν ότι είναι ταξικά και σκλη-
ρά τα μέτρα.

Βεβαίως χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερα και εδώ, 
συνάδελφοι, χρειάζεται να απαλλαγούμε από πλειοψηφίες 
και ηγεσίες που έθεσαν το κίνημα στην υπηρεσία αυτής της 
πολιτικής και της αστικής εναλλαγής κυβερνήσεων.

Ακούσαμε από τον εκπρόσωπο των Παρεμβάσεων να μας 
μιλάει για το ποια γραμμή πρέπει να ακολουθήσει το κίνη-
μα. Συνάδελφοι, η τυχοδιωκτική γραμμή που έχει αυτός ο 
χώρος δοκιμάστηκε μέσα στο κίνημα, δεν είναι καινούρια. 
Για πολλές περιόδους ήταν κυρίαρχη γραμμή στον κλάδο 
και γενικότερα σε τομείς του δημοσίου τομέα. Αυτή η γραμ-
μή έδωσε πολιτικά αποτελέσματα τα οποία σήμερα μετράμε, 
δεν είναι μια καινούρια γραμμή.

Και δεν εξαπατήθηκαν όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, εξαπά-
τησαν από κοινού και εξαπατούν από κοινού γιατί έχουν τέ-
τοια πολιτική γραμμή για λύσεις και μεταβατικά προγράμμα-
τα μέσα στο σύστημα για αστικές Κυβερνήσεις που υποτίθε-
ται ότι θα είναι στον έλεγχο του κινήματος και θα παίρνουν 
φιλολαϊκά μέτρα.

Δε θα διστάσουν ξανά να κάνουν το ίδιο, να θέσουν ξανά 
το κίνημα σε ρόλο να ανεβοκατεβάζει αστικές Κυβερνήσεις, 
γι΄ αυτό σήμερα είναι χέρι-χέρι με αυτές τις δυνάμεις που 
αποστασιοποιούνται από το ΣΥΡΙΖΑ με τη ΛΑΕ και τα άλλα 
στελέχη τα πρώην κυβερνητικά.

Και αλήθεια, συνάδελφοι, για να ρωτήσουμε, όταν με αυτές 
τις δυνάμεις που σήμερα συμπορεύεστε ήταν Κυβέρνηση 
και έλεγαν ότι «να πληρώσει δύο ΕΝΦΙΑ είναι πατριωτικό 
καθήκον», τότε αυτό τι ήταν, υπηρεσία για το κίνημα; Όταν 
λέγατε κι όταν αυτά τα στελέχη που είχαν κυβερνητικές θέ-
σεις βούταγαν τα αποθεματικά των ταμείων για να πληρω-
θούν οι δόσεις, τότε αυτό τι ήταν, ταξική πολιτική και υποδο-
μή για το κίνημα; Μην κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα.

Ολοκληρώνω, εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. 
Έχουμε δύναμη, σε αυτή πιστεύουμε βαθιά, ο λαός μπορεί να 
ανατρέψει τα σχέδιά τους. Χρειάζεται όσο πιο αποφασιστικά 
γίνεται να αλλάξουν οι συσχετισμοί μέσα στα Σωματεία, να 
δυναμώσει η γραμμή της ρήξης και της ανατροπής, να μπουν 
νέες δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα.

Και εμείς, συνάδελφοι, απευθυνόμαστε σε όλους σας, όχι 
στις ηγεσίες των δυνάμεων που έχουν σοβαρές ευθύνες 
για την κατάσταση στον κλάδο, σε όλους εσάς όμως που 
έχετε εκλεγεί με διάφορα ψηφοδέλτια και σας απευθύνου-
με κάλεσμα αγώνα, ώστε να δώσουμε και να βάλουμε στο 
επίκεντρο τις πραγματικές μας ανάγκες.

Εμείς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δε βλέπουμε μόνο 
μέσα στον κλάδο τις διάφορες ειδικότητες, δε βλέπουμε 
μόνο τον μόνιμο και τον αναπληρωτή, δε βλέπουμε μόνο την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, δε βλέπουμε μόνο τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Εμείς βλέπουμε μία ολόκληρη τάξη, βλέπουμε μπροστά μας 
την εργατική τάξη και σε αυτό το δικό της δίκιο πιστεύουμε. 
Σε αυτούς που βγάζουν το κάρβουνο και κρυώνουν, σε αυ-
τούς που δεν έχουν τίποτα όμως έρχονται να πάρουν ολό-
κληρο τον κόσμο. Εκεί κατά τη γνώμη μας βρίσκεται ο ρόλος 
του δασκάλου, του αγωνιστή, του ριζοσπάστη, που δε θέλει 
να είναι με σκυμμένο κεφάλι για να βγάζει νέους ανθρώ-
πους δούλους και υποταγμένους στο σύστημα.

Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να βρεθούμε. Ο συσχετι-
σμός δύναμης θα αλλάξει και θα είναι μέρα μεσημέρι, συ-
νάδελφοι!

Νίκος Καλόγηρος
Μέλος Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι,

οι εργαζόμενοι, οι συντα-
ξιούχοι, η νεολαία και όλα 
τα λαϊκά στρώματα, δέχο-
νται πρωτοφανή επίθεση 
από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, τους δανειστές, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το ΔΝΤ και τις δυνάμεις του 
κεφαλαίου, με ένα νέο πα-

κέτο αντιλαϊκών μέτρων 9 δις, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφα-
τα στη Βουλή. 

Η επίθεση αυτή θα έχει διάρκεια, λόγω των προαπαιτούμε-
νων, για καταβολή, κάθε φορά, μέρους της δόσης του δα-
νείου, αλλά και των νέων αξιολογήσεων και της λειτουργίας 
του κόφτη, του νέου κόφτη μισθών και συντάξεων. 

Το νέο πεδίο της μνημονιακής επίθεσης, μετά την κατεδάφι-
ση των συντάξεων και της κοινωνικής ασφάλισης, θα είναι 
οι εργασιακές σχέσεις, τα απεργιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα, που θα οδηγηθούν και πάλι στην κλίνη του Προ-
κρούστη. Κι αν κανείς αμφιβάλει γι΄ αυτό, ας δει λίγο την 
ανεργία, τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας, τα φιλοδωρή-
ματα της κοινωφελούς εργασίας που ονομάζονται μισθοί, 
αλλά και τις απαιτήσεις για περαιτέρω μέτρα. 

Στην εκπαίδευση τα μνημόνια είναι αυτά που ασκούν εκπαι-
δευτική πολιτική. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας, δείχνουν ξεκάθαρα πως στη χώρα μας τα μνημό-
νια καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική και υπαγορεύουν 
όλες τις μεταρρυθμίσεις. Οι αλλαγές στη λειτουργία των δη-
μοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων, των τμημάτων έντα-
ξης, μοναδικό στόχο έχουν τη μείωση των δαπανών για τη 
δημόσια εκπαίδευση.

Οι αλλαγές δεν εκπορεύονται από παιδαγωγικές ή εκπαι-
δευτικές ανάγκες, όπως διατυμπανίζει το Υπουργείο, αλλά 
στοχεύουν στη μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, για να μπορέσουν να ανοίξουν και να λειτουργή-
σουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη. 
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Έτσι στη δεδομένη πλέον, παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, 
απουσία μόνιμων διορισμών έρχονται να προστεθούν και 
μια σειρά άλλων μέτρων για την μείωση προσωπικού, που 
θα οδηγήσουν από το Σεπτέμβριο χιλιάδες συναδέλφους 
μας αναπληρωτές στην ανεργία, υποχρεωτικές μετακινή-
σεις μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλά και σε μεγαλύτερη ευε-
λιξία στις εργασιακές σχέσεις. 

Με την ολοκλήρωση των εκτεταμένων περικοπών στην εκ-
παίδευση, η Κυβέρνηση ολοκληρώνει ένα μεγάλο μέρος 
των μνημονιακών δεσμεύσεων που περιγράφονται στην 
έκθεση του ΟΟΣΑ. Την απαλλαγή δηλαδή από τη δαπανηρή 
υποχρέωση του κράτους και του κρατικού προϋπολογισμού 
για τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η Κυβέρνηση αυστηρά προσηλωμένη σε αυτό, με θρησκευτι-
κή ευλάβεια δημιουργεί στην πραγματικότητα τους όρους για 
το φτηνό σχολείο των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5%, 
που θα ισοπεδώσει κυριολεκτικά μορφωτικά και εργασιακά δι-
καιώματα για την εξυπηρέτηση του απεχθούς χρέους.

Νομίζω ότι πολλά θα μπορούσε να πει κανείς γι΄ αυτές τις 
αλλαγές στην εκπαίδευση, αλλά ο χρόνος δεν επαρκεί. Βέ-
βαια δεν είμαι από αυτούς που ασκούν κριτική στις εφαρμο-
ζόμενες πολιτικές από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ-
ντας όπως πολλοί εδώ μέσα, πως άλλες πολιτικές δυνάμεις 
που διεκδικούν την εξουσία θα ασκούσαν μια πιο φιλολαϊκή 
και φιλεργατική πολιτική.

Το αντίθετο μάλιστα, η ένταση θα είναι πολύ πιο μεγάλη, 
αφού άλλωστε γι΄ αυτό ακριβώς κατηγορούν την Κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή δεν προχωρά γρήγορα σε με-
ταρρυθμίσεις, που σημαίνει συρρίκνωση του δημόσιου χώ-
ρου, εργασιακών δικαιωμάτων, απολύσεις και μεγαλύτερη 
ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Δεν είμαι επίσης απ΄ αυτούς που ασκούν κριτική περνώντας 
ταυτόχρονα το εγκληματικό μήνυμα ότι «δεν υπάρχει εναλλα-
κτική λύση, ότι οι ακολουθούμενες πολιτικές από την Κυβέρ-
νηση είναι μονόδρομος και επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το ΔΝΤ, το τραπεζικό κεφάλαιο κι εμείς πρέπει απλά 
να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχθούμε τη μοίρα μας». 

Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τους νέους 
αντεργατικούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και των δα-
νειστών, είναι οι ενωτικοί και λαϊκοί αγώνες που πρέπει να 
ενταθούν και να κλιμακωθούν για να αποκρούσουν την ολο-
κληρωτική καταστροφή των μισθών και των εργασιακών δι-
καιωμάτων στη χώρα μας. Ταυτόχρονα ο τελευταίος χρόνος 
ήταν πολύ διδακτικός, καθώς διέλυσε αυταπάτες σχετικά με 
το χαρακτήρα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυταπάτες που έχουν να κάνουν, με τις δυνατότητες άσκησης 
διαφορετικής πολιτικής υπέρ των λαϊκών στρωμάτων στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Άλλω-
στε, οι πολιτικές αυτές που ασκούνται στη χώρα μας, διαφέ-
ρουν μόνο ως προς την ένταση και στο χρόνο από τις πολιτι-
κές λιτότητας και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκού-
νται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, δίνοντας χώρο 
στο να αναπτυχθούν και να γιγαντωθούν σε όλη την Ευρώπη 
μορφώματα ακροδεξιά, φασιστικά και νεοναζιστικά. 

Εδώ ίσως η Ομοσπονδία θα πρέπει να επανεξετάσει τη μονο-
μέρεια και τη μονοδιάστατη θεώρηση των διεθνών σχέσεων, 
παραμένοντας εγκλωβισμένη στην ETUCE κυρίως και σε κά-
ποιες σχέσεις με την ΠΟΕΔ. Έγιναν κάποια βήματα φέτος με 
την Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών στη Γερμανία. Θα πρέπει 
κατά τη γνώμη μου αυτές οι διμερείς σχέσεις να διευρυνθούν 
και με Ομοσπονδίες άλλων χωρών κι όχι να περιοριζόμαστε 
μόνο σε ότι έχει σχέση με την ETUCE. 

Δηλαδή με λυπεί το γεγονός ότι ενώ στη Γαλλία οι εργα-
ζόμενοι βρίσκονται τόσο καιρό στο δρόμο, δε βγάλαμε ένα 
ψήφισμα συμπαράστασης για να στηρίξουμε τους αγώνες 
τους. Θα έλεγα ότι οι πολιτικές λιτότητας, οι νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές και η καπιταλιστική επίθεση πλήττουν τους ερ-
γαζόμενους σε όλη την Ευρώπη, επομένως έχει ιδιαίτερη 
σημασία να συντονιστούμε και να παλέψουμε όλοι μαζί για 
την ανατροπή τους. 

Ακόμα αν θέλαμε να κάνουμε κάποια κριτική στα πεπραγμέ-
να της χρονιάς που πέρασε, θα έλεγα για τη στάση της Ομο-
σπονδίας απέναντι στους πρόσφυγες. Πέρασε μια ολόκληρη 
χρονιά και δυστυχώς καμία πρωτοβουλία δεν πήραμε, κανέ-
να σχέδιο δεν εκπονήσαμε για το τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά 
που βρίσκονται εγκλωβισμένα στη χώρα μας και περιμένου-
με να δώσει τη λύση το Υπουργείο Παιδείας. Η Ομοσπονδία 
θα έπρεπε να πρωτοστατήσει ώστε αυτά τα παιδιά να εντα-
χθούν στις δημόσιες δομές του εκπαιδευτικού συστήματος.

Θα λέγαμε για την κριτική πεπραγμένων ήταν θετική η χρο-
νιά που πέρασε; Σε επίπεδο αποφάσεων κοιτάξτε συνάδελ-
φοι, δεν ήταν μια εύκολη χρονιά, αφού οι συσχετισμοί δεν 
επέτρεπαν πάντα να παρθούν αποφάσεις όπως θα τις θέλα-
με όλοι. Πολλές φορές οι αποφάσεις, καθώς οι συσχετισμοί 
ήταν τέτοιοι, ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμών, που ίσως να 
μη μας εξέφραζαν πάντα όπως θα θέλαμε. 

Εγώ θα κρίνω όμως τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρο-
νιάς ως προς τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε 
να δώσουμε θετική ψήφο στην κριτική πεπραγμένων. 

Κι αυτό γιατί δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τη βάση 
του κλάδου, δεν καταφέραμε να επανακτήσουμε την αξιοπι-
στία των συναδέλφων απέναντι στο συνδικάτο κι αυτό εί-
ναι λυπηρό. Γι΄ αυτό δε θα σταθώ σε επίπεδο αποφάσεων, 
κατακρίνω και στέκομαι αρνητικά απέναντι στα πεπραγμένα 
ως προς τα αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας και τη δική μας 
ευθύνη στο μερίδιο που μας αναλογεί. 

Και τέλος, επειδή πολλοί ενδιαφέρονται, θα ήθελα να έρθω 
λίγο και στα εσωτερικά της παράταξής μας. Συνάδελφοι σε 
εποχές με τόσο πυκνά και τρανταχτά πολιτικά γεγονότα λαμ-
βάνουν χώρα διεργασίες όχι μόνο σε πολιτικούς χώρους 
αλλά και σε συνδικαλιστικούς χώρους. Είναι αναγκαία η 
επανατοποθέτηση συνδικαλιστικών χώρων ή μελών μέσα 
στους χώρους αλλά και συγκρούσεις που εγώ θέλω να πι-
στεύω πως είναι δημιουργικές, προωθητικές και ωφέλιμες 
για το κίνημα. 

Πιστός στο προγραμματικό πλαίσιο και στις αρχές με τις 
οποίες διεκδικήσαμε την εκπροσώπηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ, 
πιστός στην αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος, θα 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 85ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου από διολισθήσεις και 
υποχωρήσεις που πολλές φορές έχουν εμφανιστεί μέσα 
στο χώρο μας, απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές. 

Θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου από την παράταξη που 
εκπροσωπώ κι επειδή πολλοί ρωτούν για “το τι θα κάνω”, 
δηλώνω ότι στηρίζω, με κάποιες επιφυλάξεις, γιατί δεν 
ήμουνα παρόν στη συγγραφή του κειμένου, το κείμενο που 
κατέθεσαν οι διαφωνούντες με την ΕΡΑ και αποχώρησαν 
με τη χθεσινή τους δήλωση. 

Δηλώνω ότι θα συνεχίσω ως μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, διαχωριζόμενος από την κεντρική παράταξη, να 
δίνω τη μάχη για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συ-
ναδέλφων μου και της εργατικής τάξης, και για να είμαι ει-
λικρινής δοκιμάζοντας τις αντοχές μου το επόμενο διάστη-
μα, επανεξετάζοντας τη θέση μου ανάλογα με τις εξελίξεις 
και τα γεγονότα σε ό,τι αφορά την παραμονή μου στην έδρα 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεωρώ ότι υπερασπιζόμενος από τη θέση του Διοικητικού 
Συμβουλίου τις προγραμματικές θέσεις που οι συνάδελφοι 
στήριξαν, δεν αλλοιώνω τη βούληση των συναδέλφων, αλλά 
συμβάλλω στην ανάπτυξη του κινήματος, στον προσανατολι-
σμό, στη στρατηγική του που τόσο έχει ανάγκη ο κλάδος μας. 

Καλούς αγώνες.

Γιώργος Τρούλης
Μέλος Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες συνάδελ-
φοι, δεν μπορούμε στα 
πλαίσια της κριτικής των 
πεπραγμένων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας να μην συμπερι-
λάβουμε όλο το χρονικό δι-
άστημα, τον πολιτικό δηλα-
δή χρόνο, το σύνολο της δι-
αδρομής που είχε το παρόν 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Μία πολιτική συγκυρία η οποία μετέτρεψε πραγματικά την ελ-
πίδα των πολιτών, και των εκπαιδευτικών φυσικά, ότι θα μπο-
ρούσε να υπάρξει μία διαφορετική πορεία κατεύθυνσης σε ένα 
νέο μνημόνιο, που μετέτρεψε την πεποίθηση του κόσμου για 
έναν διαφορετικό «τρίτο δρόμος», στο τρίτο μνημόνιο.

Πέρασαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου και παράλληλα πέρα-
σαν όλα τα μέτρα, σιγά-σιγά, μέσα στις ασφυκτικές πιέσεις 
από τους θεσμούς, τους δανειστές, το κουαρτέτο ή όπως 
αλλιώς λέγονται και κατάλλήγουμε να δούμε μέσα σε όλη 
αυτή την πολιτική συγκυρία, συνάδελφοι αντιπρόσωποι της 
85ης Γενικής Συνέλευσης, τι έγινε στα ζητήματα του κλάδου.
Τα ζητήματα του κλάδου μας δεν είναι ζητήματα αποκομμένα 
από τη συνολική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και 
αυτό έχει να κάνει σε όλες τις εκφάνσεις, από τις προσλή-
ψεις των αναπληρωτών, από την κάλυψη συνολικά των κε-

νών: οργανικών ή λειτουργικών, από την κάλυψη των απα-
ραίτητων χρημάτων για τη στήριξη και ενίσχυση των σχο-
λείων μας κλπ. 

Αν θυμάστε από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκε το Διοι-
κητικό Συμβούλιο με τον τότε Υπουργό Παιδείας τον κ. Κου-
ράκη το βασικό ζήτημα ήταν πως θα ξεκινούσε αυτή η σχο-
λική χρονιά. Θυμάστε τις παλινωδίες που έγιναν με τις προ-
σλήψεις των αναπληρωτών με τους πίνακες που έπεσαν και 
τις δραματικές μέρες των καθυστερήσεων των προσλήψεων. 

Θυμόμαστε ότι μετά από αυτές τις διαδικασίες, που πάλι δεν 
μπορούσαν να γίνουν οι καλύψεις των προσλήψεων που 
χρειαζόταν, είχαμε τις υποσχέσεις για 20.000 διορισμούς 
μέσα σε βάθος τριετίας. Οι 20.000 διορισμοί συνάδελφοι 
δυστυχώς μετατράπηκαν σταδιακά σε θεσμοθέτηση ενός 
νέου ενιαίου τύπου δημοτικού σχολείου και στον περαιτέρω 
περιορισμό των προσλήψεων των συναδέλφων αναπλη-
ρωτών από τη νέα χρονιά. Παράλληλα το αφήγημα των διο-
ρισμών κατέρρευσε με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουρ-
γού ότι φέτος δεν θα γίνει κανένας μόνιμος διορισμός και 
βλέπουμε από το 2017.

Είχαμε νομοθετικές παρεμβάσεις σε ότι αφορά τα τμήματα 
ένταξης, είχαμε αλλαγές σε ότι αφορά τα νηπιαγωγεία, είχα-
με προσπάθειες αλλαγών στις προσλήψεις των αναπληρω-
τών. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε μία ενιαία πολιτική περι-
κοπών μέσα στο Δημόσιο Σχολείο. 

Τα αποτελέσματα συνάδελφοι όλων αυτών των λογικών που 
περπάτησαν μέσα από αυτή την κυβερνητική πολιτική, δεν 
ήταν άλλα από το να διαμορφωθούν διασπαστικές υποομάδες 
εσωτερικά στον κλάδο (με φαινομενικά συγκρουόμενα συμ-
φέροντα) και νομίζω ότι η σημερινή εικόνα που είδαμε από 
ορισμένες δυνάμεις του κλάδου, να υποστηρίζουν τέτοιες λο-
γικές στη συνέλευση του κλάδου, δεν τιμούν κανέναν. 

Συνάδελφοι το λέω για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Εάν θυ-
μάστε πέρυσι στην 84η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 
από δω πέρασαν πάρα πολλές συλλογικότητες, άνθρωποι 
οι οποίοι δημιούργησαν ομάδες για να ασκήσουν πίεση για 
τη λύση στα προβλήματά τους. Δεν είναι κακό αυτό. 

Το κακό συνάδελφοι είναι δυνάμεις του κλάδου να υποστη-
ρίζουν χώρους οι οποίοι αυτή τη χρονιά ζητούσαν από τους 
συναδέλφους να μη γραφούν στα Σωματεία μας, ζητούσαν 
να μην είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Αυτοί οι συνάδελφοι 
που υποστήριζαν αυτές τις συλλογικότητες με τη λογική του 
διαίρει και βασίλευε, φέρουν ευθύνες. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τέθηκε από κάποιους το 
ζήτημα της μη-συγκρότησης του Προεδρείου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Οι δυνάμεις εσωτερικά 
στον κλάδο έχουν τις δικές τους λογικές. Η δική μας λογική 
ήταν η σύνθεση. Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαι-
δευτικών Π.Ε., αυτό που θέσαμε από την πρώτη στιγμή είναι 
ότι δεν γίνεται να προχωρήσεις σε μία διαδικαστικού τύπου 
συγκρότηση Προεδρείου, αλλά σε μία προσπάθεια να θέ-
σεις τα θεμέλια για αλλαγή κατεύθυνσης, για άλλο προσα-
νατολισμό του κλάδου. 



30 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 85ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Η αλλαγή συσχετισμού των δυνάμεων έβαλε τις βάσεις 
στην αλλαγή της λήψης των αποφάσεων, όμως έπρεπε 
ακριβώς αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί και στην πράξη. Και 
το λέω με την έννοια ότι ένα Προεδρείο το οποίο θα έχει 
προοδευτικό προσανατολισμό και κατεύθυνση, θα πίστευε 
τις αποφάσεις αυτές και θα μπορούσε να προχωρήσει στην 
υλοποίηση αυτών με μία διαφορετική δράση και λειτουργί-
ας συνολικά της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. 

Συμβάλλαμε συνάδελφοι, όσο κι αν κάποιοι δεν το θέλουν, 
συμβάλλαμε στον εξορθολογισμό των οικονομικών της 
Ομοσπονδίας και το αποδείξαμε με την απόφασή μας και 
μάλιστα με ομόφωνη απόφαση που δεν είχε γίνει ποτέ στα 
πλαίσια της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. 

Προτάξαμε την αναγκαιότητα να συζητήσουμε το τι σχολείο 
θέλουμε, το θέσαμε στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αμέ-
σως μετά τη συγκρότηση και μας κάνει εντύπωση που σήμε-
ρα το ΠΑΜΕ διεκδικεί την εισήγηση του ζητήματος στη ΔΟΕ, οι 
άνθρωποι οι οποίοι στα στελέχη τους στους τοπικούς Συλλό-
γους έλεγαν να μποϋκοτάρουν αυτή την προσπάθεια διαμόρ-
φωση της πρότασης του κλάδου για το τι σχολείο θέλουμε. 

Έχουμε ευθύνες συνάδελφοι όταν στους Συλλόγους μας δί-
νουμε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε ευθύνες όταν 
στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
ενώ θέλουμε να υπερασπιστούμε τους συναδέλφους ανα-
πληρωτές να ζητάμε παράλληλα να γίνουν χατιράκια σε δι-
κούς μας “συντρόφους”. Κι απευθύνομαι στη δεξιά μεριά 
όπως βλέπω, δηλ. στο ΠΑΜΕ

Χατιράκια αναπληρωτών που έχουν τοποθετηθεί σε συγκε-
κριμένο ΠΥΣΠΕ, έχουν εκλεγεί με το δικό μας ψηφοδέλτιο 
και ζητάμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
να καλέσει τον Περιφερειακό να μετακινήσει τη συναδέλ-
φισσα για συνδικαλιστικούς λόγους. Παραβιάζει ή δεν πα-
ραβιάζει τον πίνακα των αναπληρωτών; Τι λέμε συνάδελ-
φοι, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας; 

Μας κατηγορήσατε ότι «εμείς», μαζί φυσικά και όλοι οι άλ-
λοι, όλοι στο ίδιο σακί είμαστε, αυτό καταλαβαίνω από τις 
τοποθετήσεις, «συμβάλλουμε στη διατήρηση αυτού του πα-
λιού συνδικαλιστικού κατεστημένου». Μα συνάδελφοι εσείς 
το συντηρείτε, εσείς συντηρείτε το παλιό κατεστημένο. Είστε 
οι άνθρωποι οι οποίοι επί της ουσίας δεν προτείνετε τίποτα, 
απλά αντιδράτε για να αντιδράτε. 

Το μόνο που έχετε να πείτε σε κάθε προσπάθεια σύνθεσης εί-
ναι ένα μεγάλο «όχι» και το «ναι» που λέτε το αναιρείτε την επό-
μενη στιγμή. Μία ομόφωνη απόφαση οικονομικών πεπραγμέ-
νων την καταψηφίσατε… “πολιτικά”. Πολιτικά όταν διαφωνείς 
δεν ψηφίζεις στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου. Και μάλ-
λον αυτό θα γίνει ένα μάθημα για να δούμε τελικά που θα πάει 
παρακάτω αυτός ο κλάδος. Αυτός ο κλάδος ο οποίος σήμερα 
ταλανίζεται μέσα σε όλη αυτή τη μνημονιακή δίνη. 

Αλλά εμείς έχουμε συγκεκριμένα προτάγματα, στις αλλα-
γές που προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας για να αλλάξει 
τον τύπο σχολείου που είχαμε μέχρι σήμερα εμείς δε βγή-
καμε αφοριστικά να πούμε ότι δε θέλουμε τίποτα, ότι θέλου-
με πχ το ΕΑΕΠ. Όχι συνάδελφοι, εμείς δεν βγήκαμε με αυτή 

τη σημαία που βγαίνουν κάποιες συνδικαλιστικές δυνάμεις 
και το λένε σήμερα. Και γιατί το κάνουν; Για να υπερασπι-
στούν τους συναδέλφους ειδικοτήτων;

Όχι συνάδελφοι, εμείς τι είπαμε; Βγήκαμε υπεύθυνα και εί-
παμε ότι πιστεύουμε και παλεύουμε σε ένα σύγχρονο δημό-
σιο δημοκρατικό πολυεπιστημονικό διαπολιτισμικό και ολο-
ήμερο σχολείο. Ένα σύγχρονο σχολείο που πρέπει να αντα-
ποκρίνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Ένα σχο-
λείο που οφείλει δηλαδή να παρέχει τις βασικές γνώσεις 
αρχές αξίες για τη διαμόρφωση ενός κριτικά σκεπτόμενου 
και μορφωμένου ατόμου. 

Παράλληλα οφείλει να αναδεικνύει την τέχνη τον πολιτισμό 
και την τεχνολογία της εποχής που συμβάλλουν καθοριστι-
κά στη συγκρότηση του μορφωτικού και αξιακού συστήμα-
τος των ατόμων. Επίσης να συμβάλλει καθοριστικά στην εξο-
μάλυνση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων που 
υπάρχουν και αναπαράγονται στη σημερινή τους μορφή.

Αν όλα αυτά για κάποιους είναι ψιλά γράμματα, για μας εί-
ναι όραμα συνάδελφοι. Σήμερα λοιπόν απαιτείται από όλες 
τις συνδικαλιστικές δυνάμεις σοβαρότητα, συνέπεια, ενότη-
τα και προσπάθεια διαμόρφωσης αυτού του σχολείου που 
οραματιζόμαστε. 

Αλλά αυτό το οποίο πρόταξαν κάποιες δυνάμεις στην πράξη 
συνάδελφοι όταν εμείς βάλαμε το θέμα για να διαμορφώ-
σουμε την εικόνα του τι ακριβώς σχολείο θέλουμε, ξέρετε 
ποιο ήταν; Να πάμε και να περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. 

Αυτό που έπρεπε να γίνει συνάδελφοι, το οποίο από την 
πρώτη στιγμή επισημάναμε, ήταν διαδικασίες βάσης. Να 
έχουμε πορίσματα, να έχουμε αποτέλεσμα κι εδώ μέσα 
ενωμένος ο κλάδος να πάρει την απόφασή του για το τι σχο-
λείο επιτέλους θέλει. Δεν μπορούμε να μένουμε στα συνθή-
ματα, πρέπει να καταθέτουμε προτάσεις επιτέλους. 

Αυτό λοιπόν που εμείς λέμε δυνατά, φωναχτά, θέλουμε στή-
ριξη αυτού του δημόσιου σχολείου, θέλουμε μόνιμους διο-
ρισμούς σε όλες τις πραγματικές ανάγκες. Με μαζικότητα, με 
κοινωνικές συμμαχίες των εργαζομένων και των γονιών. 

Έτσι λοιπόν συνάδελφοι με δυναμωμένη την πεποίθηση ότι 
μπορούμε να συνεχίσουμε ενωτικά συνθετικά και με βλέμ-
μα στραμμένο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της δη-
μόσιας εκπαίδευσης, με όραμα και αλλαγή κατεύθυνσης 
που έχει ανάγκη το κίνημα, ο κλάδος, η κοινωνία, η χώρα 
μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα της ενότητας, της συσπείρω-
σης των δυνάμεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, την προ-
σπάθεια αλλαγής πλεύσης της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
με προοδευτικό πρόσημο απέναντι στον συντηρητισμό και 
τις παλαιοκομματικές αντιλήψεις. 

Κι όπως λέει συνάδελφοι ο Γιάννης Ρίτσος, για να ολοκλη-
ρώνω, θεωρούμε πως δεν πρέπει να αφήσουμε τις ώρες 
μας να χαθούν πασχίζοντας ανόητα να εξασφαλίσουμε μια 
θέση στην αντίληψη των άλλων. Έχουμε τις θέσεις μας, τις 
προτάσεις μας ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαι-
δευτικών Π.Ε., με υπευθυνότητα και συνέπεια, χωρίς να συ-
ρόμαστε στον κατήφορο της λάσπης και του λαϊκισμού που 
κάποιοι έχουν επιλέξει. Σας ευχαριστώ.
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Βασιλική Αδαμίδου
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ε΄

Καλημέρα συνάδελφοι, είμαι από τον 5ο Σύλλογο Θεσσα-
λονίκης. Επειδή τα τελευταία χρόνια ακούγαμε πάρα πολύ 
τις λέξεις «αξιοκρατία» και «δημοκρατία», κυρίως από 
τους εκπροσώπους των αριστερών παρατάξεων, στις Γε-
νικές Συνελεύσεις του κλάδου, θα σας αποδείξω λοιπόν 
τι σημαίνει δημοκρατία και αξιοκρατία όταν κυβερνάει ένα 
κόμμα της Αριστεράς.

Δημοκρατία λοιπόν σημαίνει, να καλείς σε ανοιχτό διάλογο για 
τα ζητήματα της παιδείας, αλλά να έχεις ήδη αποφασίσει και 
υπογράψει την υπουργική απόφαση στη διάρκεια των διακο-
πών του Πάσχα κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Μια υπουργι-
κή απόφαση που όχι απλά αλλάζει το σχολείο, όχι απλά το με-
ταβάλλει, αλλά κυριολεκτικά διαλύει το δημόσιο σχολείο. 

Μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο σαφώς δεν ήταν το όρα-
μά μας 

Η αλήθεια είναι αν και έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς πολλές ημερίδες πανελλαδικά δυστυχώς δεν καταλή-
ξαμε ποιο είναι το Σχολείο το οποίο θέλουμε

Συνάδελφοι με την τελευταία υπουργική απόφαση πραγ-
ματικά το ελληνικό δημόσιο σχολείο διαλύεται και μάλλον 
κάποιοι από δω μέσα επειδή για πολλά χρόνια είναι εκτός 
Σχολείου δεν έχουν καταλάβει την ανθρωποφαγία που δη-
μιουργείται, με τη δυνατότητα που δίνεται πλέον στους δα-
σκάλους να μπορούν να καλύψουν τις τυχόν ελλείψεις των 
ειδικοτήτων. Εδώ συνάδελφοι έχετε μεγάλη ευθύνη όλοι 
εσείς που μιλούσατε για «δημοκρατία και αξιοκρατία» και 
σήμερα εξακολουθείτε να είστε τα συνδικαλιστικά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα.

Λοιπόν αυτές είναι οι δημοκρατικές και αξιοκρατικές δια-
δικασίες. Εσείς που κατηγορούσατε λοιπόν για κυβερνητι-
κό συνδικαλισμό, όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχετε κατα-
ντήσει να είστε χειρότεροι όλων και το αποδείξατε με τις τε-
λευταίες επιλογές στελεχών στην εκπαίδευση. Κάνατε πρά-
ξη όλα αυτά τα οποία κατηγορούσατε και καταγγέλλατε. Άρα 
λοιπόν θα πρέπει να ντρέπεστε αν έχετε λίγη τσίπα, που 
λέμε στο χωριό μας. 

Για το νηπιαγωγείο, άκουσα τον Υπουργό Παιδείας να λέει 
ότι «εμείς εφαρμόζουμε τη 2χρονη υποχρεωτική προσχο-
λική αγωγή». Συνάδελφοι υπάρχει κάτι υπογεγραμμένο και 
δεν το ξέρουμε εδώ; Κι όσο για το αν το νηπιαγωγείο είναι 
σχολείο, καλά θα κάνετε να πάτε στα νηπιαγωγεία και να 
δείτε τι γίνεται. Να δείτε ότι δεν υπάρχουν ούτε υποδομές, 
ούτε κτίρια. Δεν είναι τίποτα τυχαίο λοιπόν. 

Ένα από τα επιχειρήματα του Υπουργού για την αλλαγή του 
ωρολογίου προγράμματος είναι «τα ακατάλληλα κτίρια που 
έχουμε και δεν μπορούν οι μαθητές να μένουν σ’ αυτά από 
τις οκτώ έως τις δύο», γι’ αυτό λέει «αλλάζει το πρόγραμμα» 
θα πρέπει να ντρέπεται. 

Γιατί ένα παιδί να μπορεί να παραμένει οχτώ με μια και τέ-
ταρτο σε ένα ακατάλληλο κτίριο συνάδελφοι; Δεν είναι ακα-
τάλληλο οκτώ με μία και τέταρτο αλλά είναι ακατάλληλο 
οκτώ με δύο; Να είμαστε λίγο σοβαροί λοιπόν. 

Νηπιαγωγεία, 2χρονη προσχολική αγωγή, το ωράριο των 
νηπιαγωγών δεν ήταν ένα από αυτά που είχε υποσχεθεί ο 
νυν Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ότι «θα πρέπει και να γίνει εξί-
σωση του ωραρίου των νηπιαγωγών»; Είδαμε να γίνεται τί-
ποτα από όλα αυτά; Απολύτως τίποτα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήτανε η κυβέρνηση που υπέγραψε εν λευ-
κώ τα εργαλεία του ΟΟΣΑ στις 25 Φεβρουαρίου του 2015; 
Πού ήσασταν εσείς όλοι λοιπόν; Πουθενά, τα κάνετε γαρ-
γάρα τώρα. Ή μάλλον μερικοί από σας δεν έχετε καταλάβει 
κιόλας τι έχει υπογραφεί μέχρι τώρα. 

Τα εργαλεία του ΟΟΣΑ δε μιλάνε μέσα για την αξιολόγηση, 
δε μιλάνε για την εξοικονόμηση πόρων, δε μιλάνε για τον 
Έλληνα εκπαιδευτικό ότι εργάζεται τις λιγότερες ώρες από 
όλους τους εκπαιδευτικούς στον κόσμο; Δε μιλάνε για αύ-
ξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, δε μιλάνε για την αύ-
ξηση του μαθητικού δυναμικού; Τα διαβάσατε, τα ξέρετε εί-
στε διαβασμένα παιδιά, εξάλλου αυτό μας λέτε, ότι «εμείς 
δε διαβάζουμε». 

Άρα λοιπόν συνάδελφοι αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι 
αυτό που δεν τόλμησαν να υπογράψουν όλοι οι προηγού-
μενοι που κατηγορούσατε εσείς. Τα υπογράψατε λοιπόν και 
τώρα έχουμε τα αποτελέσματα και ακόμα δεν είδαμε τίποτα, 
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γιατί έρχονται κι άλλα μπροστά μας και θα πρέπει να λέμε 
αλήθειες. 

Τελειώνω με μία ευχή: Σας καλώ όλους από αυτή τη Γενι-
κή Συνέλευση να παραμερίσετε τα πάντα και είναι η ευκαι-
ρία μας τώρα να πάρουμε κοινή απόφαση. Κοινή απόφα-
ση για τα προβλήματα του κλάδου. Θα έχετε μεγάλη ευθύνη 
λοιπόν και θα είναι δική σας όλη η ευθύνη εάν δεν πάμε σε 
ενιαίο πλάνο φέτος. 

Καλή συνέχεια. 

Φρειδερίκη Βάσσου
Σύλλογος Πιερίας

Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ ένα κομμάτι από το κείμε-
νο της ΔΟΕ. «Η προσχολική αγωγή όμηρος μιας πολιτικής 
εγκατάλειψης πολλών ετών απαξιώνεται με την ολοκληρω-
τική έλλειψη προγραμματισμού και δράσης καθώς και ου-
σιαστικής ενασχόλησης από την πλευρά του Υπουργείου».

Συνάδελφοι/ -ισσες, κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιοι να 
ασχοληθούν σοβαρά με την επίλυση των μεγάλων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των νηπιαγωγών και για 
να επιλυθούν, θα πρέπει να υπάρχει όραμα και διάθεση. 
Επίλυση προβλημάτων, όχι μέσα από ανακοινώσεις για επι-
κοινωνιακούς λόγους ,αλλά με έργα. Εδώ και τώρα. Σας πα-
ραθέτω μερικές από τις βασικές διεκδικήσεις, πάνω σε βα-
σικά θέματα που αφορούν την προσχολική αγωγή.

-Κτιριακή υποδομή. Η κτιριακή υποδομή των νηπιαγωγείων 
είναι τραγική. Ζητούμε, επιτέλους, να πάψουν να λειτουρ-
γούν τα νηπιαγωγεία σε ακατάλληλους χώρους και να δοθεί 
στα παιδιά της πιο τρυφερής ηλικίας ο χώρος που τους αρ-
μόζει. Πιθανόν να γνωρίζετε ότι πριν λίγες ημέρες ο κ. Φίλης 
ζήτησε από τις Διευθύνσεις, τη νέα σχολική χρονιά, όλα τα 
νηπιαγωγεία να λειτουργούν με 25 μαθητές. Άρα, συνάδελ-
φοι/-ισσες, μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να κτιστούν ανά 
την Ελλάδα αίθουσες των 75 τετραγωνικών, γιατί ο Νόμος 
ορίζει ότι 3 τετραγωνικά αντιστοιχούν για κάθε παιδί. Εκτός 
αν θεωρεί ο κ. Φίλης ότι οι υπάρχουσες αίθουσες ,που πριν 
γίνουν νηπιαγωγεία ήταν αποθήκες, μαγαζιά, διάδρομοι, με 
φωταγωγούς, χωρίς αύλειο χώρο, είναι κατάλληλες για να 
φοιτούν τα παιδιά της προσχολικής αγωγής.

-Δίχρονη προσχολική αγωγή. Επιβάλλεται να νομοθετηθεί 
η υποχρεωτική φοίτηση νηπίων ηλικίας 4 έως 6 χρονών. 
Όλοι και όλες γνωρίζουμε την αξία του νηπιαγωγείου, ως 
χώρο κοινωνικοποίησης, εξέλιξης προσωπικότητας, εκπαί-
δευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προετοιμασίας του παι-
διού για το δημοτικό σχολείο. Με τη μη νομοθέτηση της δί-
χρονης υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων λοιπόν, απα-
ξιώνεται εντελώς ο ρόλος του νηπιαγωγείου, όπως επίσης 
και ο δημόσιος- δωρεάν χαρακτήρας του.

-Ωράριο νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί και σ’ αυτό τον τομέα 
είναι η εξαίρεση. Δεν έχουν θεσμοθετημένο ωράριο. Κατά 
συνέπεια οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τους είναι 30, 
δεν έχουνε διάλειμμα, είναι τραπεζοκόμοι, και αν πάμε στον 
τομέα των διοικητικών υποχρεώσεων, θα πρέπει οι προϊ-
στάμενοι/ες των νηπιαγωγείων να μείνουνε στο νηπιαγω-

γείο αφού φύγουν τα παιδιά, για να ανταπεξέλθουν στις δυ-
σβάσταχτες υποχρεώσεις των Διευθύνσεων. Ζητούμε, λοι-
πόν, το ωράριο των νηπιαγωγών να προσαρμοστεί με αυτό 
των δασκάλων και τη μείωση του ωραρίου των προϊσταμέ-
νων, όπως γίνεται με όλες τις άλλες βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Ζητούμε, επίσης, να διορισθεί βοηθητικό προσωπι-
κό όπως τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες και έναν/ μία επιπλέ-
ον νηπιαγωγό σε τάξη άνω των 15 παιδιών.

-Διορισμοί Η κυριότερη διεκδίκησή κι απαίτηση μας είναι ο 
άμεσος διορισμός νηπιαγωγών γενικής και ειδικής αγωγής 
με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαι-
ώματα.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη 
σχετικά με το Συντονιστικό των νηπιαγωγών. Το συνδικα-
λιστικό μας όργανο είναι η ΔΟΕ, η οποία έχει δείξει μεγάλη 
ευαισθησία στα σοβαρά θέματα των νηπιαγωγών και κινή-
σεις όπως αυτή του Συντονιστικού, κατά τη γνώμη μου, μπο-
ρεί να λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά και διασπαστι-
κά στον κλάδο των νηπιαγωγών, αφού εξυπηρετούν πολιτι-
κές σκοπιμότητες. Άλλωστε, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε 
συνάδελφο/-ισσα να θέσει υποψηφιότητα στα Δ.Σ. των 
Συλλόγων και μέσα από κει, να εκφράσει τη θέση του/ της 
και να αγωνιστεί, συντονισμένα με τη ΔΟΕ, για τα αιτήματα 
των συναδέλφων, όπως αυτά έχουν εκφραστεί στις Γενικές 
Συνελεύσεις.

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι/-ισσες, η υπομονή έχει και τα 
όριά της. Ας πάψει επιτέλους η συνεχής απαξίωση του δη-
μόσιου σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αριθμοί, τα παι-
διά δεν είναι μαριονέτες του συστήματος και το σχολείο και 
ο ρόλος του σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υποβι-
βάζεται. Οι νηπιαγωγοί και όλοι βέβαια οι εκπαιδευτικοί, 
ασκούν λειτούργημα και ο ρόλος τους θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με σεβασμό και αναγνώριση, κάτι που βέβαια δεν 
ισχύει στις μέρες μας. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και όλοι/
ες θα πρέπει να διεκδικήσουμε ενεργά ένα καλύτερο σχο-
λείο. Ας πάψει πια η προσπάθεια ισοπέδωσής του!

Δημήτριος Δραγανιδάκης
Σύλλογος Λάρισας 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, χαιρετίζω τις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης και εύχομαι να ολοκληρωθούν με επι-
τυχία. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας εκ-
παιδευτικός σφυροκοπείται ανελέητα και στοχοποιείται δι-
αρκώς. Παρόλα αυτά αν τα σχολεία λειτουργούν σήμερα 
και εξακολουθούν να παράγουν έργο, αυτό οφείλεται χάρη 
στην ψυχή, στο φιλότιμο και στην προσπάθειά του. 

Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, 
ότι με τις τόσες μεγαλόστομες εξαγγελίες που έγιναν πριν 
από ένα χρόνο από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας, ευχόμουν πραγματικά, η νέα πολιτική ηγε-
σία να αποδειχθεί συμπαραστάτης με μια σειρά έργων στή-
ριξης τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του εκπαιδευτικού 
έργου.
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Δυστυχώς απογοητεύτηκα όπως όλοι μας!!!!!!!! Χρειάστηκε 
μόλις ένας χρόνος για να μετασχηματιστεί η αίσθηση αυτή 
σε προβληματισμό και αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέ-
σθαι. Οι προσδοκίες διαψεύσθηκαν από τα αποτελέσματα, 
που καμιά σχέση δεν έχουν με τις προγραμματισμένες εξαγ-
γελίες και δεσμεύσεις. Φαίνεται πως το αίσθημα ευθύνης 
με το οποίο θα αντιμετώπιζε τα προβλήματα της εκπαίδευ-
σης εμπεριείχε κυρίως δημιουργικές ασάφειες, αοριστολο-
γίες και μετάθεση των προτάσεων και των λύσεων σε μελ-
λοντικό χρόνο και όχι σε έμπρακτες δεσμεύσεις. 

Η σημερινή κυβέρνηση, όχι μόνο έχει ήδη αθετήσει μια σει-
ρά προεκλογικών της δεσμεύσεων στον τομέα της παιδείας, 
αλλά ξεπέρασε τον εαυτό της σε ευρηματικότητα. Το Υπουρ-
γείο Παιδείας και ο κ. Φίλης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης βρήκε τη λύση της εξοικονόμησης του αν-
θρώπινου δυναμικού για το επόμενο σχολικό έτος, όχι δι-
ορίζοντας όπως είχε προαναγγείλει, αλλά συρρικνώνοντας 
τις ανάγκες σε ώρες κι εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Κατάργησε τα σχολεία ΕΑΕΠ επιβάλλοντας το νέο τύπο ολο-
ήμερου, με λιγότερες ώρες, υποβαθμίζοντας ακόμη περισ-
σότερο τα μαθητικά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των μαθη-
τών μας. Με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα στην ουσία επιδι-
ώκονται δύο στόχοι: να μειωθεί το εκπαιδευτικό προσωπι-
κό και να φτιαχτεί ένα θολό τοπίο, όπου δεν θα είναι αυστη-
ρά καθορισμένα τα όριά του, με αποκλειστικό γνώμονα τη 
μείωση των δαπανών.

Αυτό σημαίνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό υπεραριθμιών, 
που θα έχει σαν συνέπεια τη μείωση των αποσπάσεων, ή 
αν γίνουν, να είναι μετρημένες στα δάκτυλα. Αν συνυπολο-
γίσει κανείς και τις θέσεις των νηπιαγωγών που θα χαθούν 
με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης του νομοσχεδίου, που 
προβλέπει την αύξηση του αριθμού των νηπίων από 7 σε 
14 ανά τμήμα, τότε μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο καθένας 
τη μεγάλη μείωση των προσλήψεων των συναδέλφων ανα-
πληρωτών για την επόμενη χρονιά.

Η πολιτεία, πρέπει επιτέλους, να σταματήσει να παίζει το 
ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και να βάλει τα δάκτυλα επί τον 
τύπον των ήλων, ξεκινώντας με πράξεις από τα πιο απλά 
και καθημερινά προβλήματα, που θα μπορούν να δίνουν λύ-
σεις, για την εύρυθμη λειτουργία και της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και του εκπαιδευτικού γενικότερα.

Η αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της 
λειτουργίας των σχολείων, κατά τη γνώμη μου, κρίνεται όχι 
μόνο απαραίτητη, αλλά και μείζονος σημασίας, για να αντι-
μετωπιστεί ο φόβος και ο εκφοβισμός των συναδέλφων, 
από εξωγενείς παράγοντες. 

Η θεμελίωση ενός σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου παι-
δαγωγικής ελευθερίας και η αντιμετώπιση των κοινωνικών 
φαινομένων, απαιτούν την άμεση και γενναία ενίσχυση της 
δημόσιας εκπαίδευσης, με πόρους, υποδομές και εκπαιδευ-
τικό προσωπικό. Δεν μπορώ να οραματιστώ τίποτε, όταν 
βλέπω την πολιτεία να αντιμετωπίζει την παιδεία σαν λογι-
στικό μέγεθος και όχι σαν το πολυτιμότερο αγαθό στο οποίο 
θα στηρίζεται το μέλλον και η προοπτική των πολιτών της. 

Εδώ που φτάσαμε πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, ότι η εκ-
παιδευτική πολιτική, δεν ασκείται μονομερώς με ψίχουλα 
και στο πόδι. Πολιτική σημαίνει όραμα και όποιος δεν μπο-
ρεί να το δώσει καλύτερα να κάνει κάτι άλλο πιο χρήσιμο. 
Σας ευχαριστώ. 

Μανώλης Κοκοβάκης
Σύλλογος Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης». 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλοι βιώνουμε 
και στον τομέα της παιδείας την οικονομική κρίση και τις συ-
νέπειές της. Και αυτό εκφράζεται μέσα από τα μέτρα και τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία ενός 
νέου τύπου σχολείου. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νέες ρυθμίσεις του κ. Φίλη για 
το δημόσιο σχολείο στηρίζονται στον άξονα των περικοπών 
και εξοικονόμησης χρημάτων που στην ουσία υποβαθμίζει 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και μειώνει τις θέσεις εργασί-
ας των εκπαιδευτικών, αναγγέλλοντας την ισότητα των σχο-
λείων, αλλά στην ουσία κάνει το εντελώς αντίθετο. Μία σει-
ρά από νέες ρυθμίσεις έρχεται να αποδείξει τις πρόσκαιρες 
και αναχρονιστικές αντιλήψεις και θέσεις για την επιτυχία 
αυτού του εγχειρήματος, θέλοντας να ρίξει στάχτη στα μάτια 
τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στην κοινωνία.

Όλες οι προωθούμενες ρυθμίσεις πιστοποιούν την πρόθε-
ση της πολιτικής ηγεσίας να περιορίσει τον αριθμό των εκ-
παιδευτικών, αδιαφορώντας για την ποιότητα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης. Και πιο συγκεκριμένα. Με τη μείωση 
ωρών συγκεκριμένων μαθημάτων στην προσπάθειά του να 
εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς έχει θυσιάσει όσα γνωστι-
κά αντικείμενα είναι προοδευτικά και καινοτόμα από τα σχο-
λεία, γυρνώντας την εκπαιδευτική διδασκαλία χρόνια πίσω 
στο παρελθόν.

Με τις αποφάσεις του να μειώσει από τις δύο μεγάλες τά-
ξεις του δημοτικού, τις ώρες της πληροφορικής και των αγ-
γλικών, τις επιστήμες του μέλλοντος, μειώνει στην ουσία τα 
εφόδια στη νέα γενιά μαθητών και στερεί τους μαθητές ένα 
μάθημα που θα συμβάλλει στην επαγγελματική αναβάθμιση 
των μελλοντικών πολιτών.

Αντί, λοιπόν, να καθιερώσει το Υπουργείο Παιδείας ένα 
σχολικό εγχειρίδιο για τους μαθητές του δημοτικού που 
αποτελεί απαίτηση των εκπαιδευτικών της πληροφορικής, 
αποδυναμώνει το μάθημα ως ανούσιο και άχρηστο. Αλλά 
και στην ψυχοσύνθεση των νέων και στη δημιουργία της 
ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ο Υπουρ-
γός την θυσίασε επιλέγοντας την υποτίμηση και την κατάρ-
γηση του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και της θεατρικής 
αγωγής στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, αδιαφορώντας 
για τη συναισθηματική ισορροπία και την κοινωνικοποίηση 
των αυριανών και μελλοντικών πολιτών, αφού γνωρίζου-
με πολύ καλά τα οφέλη που απορρέουν απ’ αυτά τα μαθή-
ματα. Καινοτόμες δράσεις, άνοιγμα του σχολείου προς την 
κοινωνία, καλλιέργεια υπευθυνότητας, συνεργασίας μετα-
ξύ των μαθητών, διεύρυνσης των οριζόντων τους, συμβάλ-
λουν στη διαμόρφωση υγιών πολιτών, οι οποίοι θα έχουν 
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άποψη και θα είναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και 
ρατσιστικές ιδέες.

Σε αυτή την κατεύθυνση της αδιαφορίας για τη διαμόρφω-
ση υγιούς συμπεριφοράς των μαθητών έρχεται να προστε-
θεί και η μείωση της ώρας των θρησκευτικών, προκαλώ-
ντας την έλλειψη ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης 
των μαθητών, η οποία αντιτίθεται στο άρθρο 16 του Συντάγ-
ματος περί θρησκευτικής ανάπτυξης των Ελλήνων πολιτών, 
προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα λιθαράκι στην αποδόμηση 
της παιδαγωγικής και ορθής διδασκαλίας του μαθήματος. 
Αναφέρεται σε θρησκειολογικό μάθημα χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη παιδαγωγικές θεωρίες προτείνοντας ένα κονστρου-
κτιβιστικό μοντέλο όπου ο μαθητής θα ανακαλύπτει μέσα 
από πολλές θρησκείες τον Θεό κατασκευάζοντας μια δικιά 
του Θρησκεία και έναν νέο Θεό λες και είναι φυσική ή μα-
θηματικά, αφού αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε μαθήματα 
θετικών επιστημών, προκαλώντας σύγχυση στους μαθητές 
από μικρή ηλικία και οδηγώντας τους σταδιακά στην αθεΐα. 
Με αυτό τον τρόπο δεν σέβεται ούτε τους ομόθρησκους μα-
θητές της χώρας μας ούτε τους αλλόθρησκους και ετερόδο-
ξους αφού προσπαθεί να επιβάλει τα θέλω και τα πιστεύω 
του στην πλειοψηφία των πολιτών και των μαθητών μας. 

Η αντιπαιδαγωγική αυτή πολιτική που είναι ενάντια σε οτι-
δήποτε έκανε το δημοτικό σχολείο προοδευτικό και ακολου-
θούσε τα πρότυπα των σχολείων των αναπτυγμένων χω-
ρών της Ευρώπης, κατευθύνει το σχολείο σε ιδέες αναχρο-
νιστικές, οι οποίες βρίσκουν αντίθετους την πλειοψηφία των 
Ελλήνων πολιτών και εκπαιδευτικών, κρούοντας τον κώδω-
να σε μας, που ανήκουμε στη Διδασκαλική Ομοσπονδία να 
προασπίσουμε το δημόσιο σχολείο προβάλλοντας την αντί-
θεσή μας στις νέες αυτές ρυθμίσεις που μειώνουν την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης και καθιστούν εμάς τους εκπαιδευ-
τικούς υπόλογους σε γονείς και μαθητές για τη στάση που 
πρέπει να κρατήσουμε ως εκπαιδευτικοί, προασπίζοντας 
την ελληνική εκπαίδευση. 

Για ποια ισότητα σχολείων μιλάει ο Υπουργός όταν αναφέ-
ρεται στο γεγονός ότι όλα τα σχολεία θα έχουν ειδικότητες 
και τα μαθήματα θα είναι ίδια, σε όλα τα σχολεία, ολιγοθέ-
σια και πολυθέσια; Αν μειώσω την ποιότητα της εκπαίδευ-
σης περικόπτοντας οτιδήποτε προοδευτικό και καινοτόμο 
τότε μιλάμε για τη δεκαετία του ’80 όπου είχαμε έναν δά-
σκαλο για όλα τα μαθήματα να παλεύει στις απαιτήσεις της 
νέας εποχής, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι νέες ρυθμίσεις για το νέο τύπο σχολείου πρέπει να απορ-
ριφθούν γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη την παιδαγωγική ανά-
πτυξη των μαθητών, αλλά γίνεται μόνο για να εξοικονομήσει 
το Υπουργείο θέσεις εργασίας, εκπαιδευτικούς, καταργώ-
ντας έμμεσα τις οργανικές τους, αφού για να καλύψουν το 
ωράριό τους μπορεί να βρεθούν σε όμορα σχολεία ή ακό-
μη και σε όμορο νομό.

Η θέση μας είναι μία: Ολοήμερο ενιαίο σχολείο. Ενιαίο το 
οποίο με την παιδαγωγική και την κοινωνική του αναβάθμι-
ση, με σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό στη ζώνη του ολο-
ημέρου, πλαισιωμένο με ειδικότητες, ώστε η τσάντα του μα-
θητή να μένει στο σχολείο, συμβάλλοντας στην ορθότερη 
εκπαιδευτική και μορφωτική και προσωπική ανάπτυξη.

Διεκδικούμε σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό στη ζώνη 
του ολοήμερου, ενιαία δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχε-
διασμό, κτιριακή υποδομή που να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες, σίτιση με ευθύνη της πολιτείας, υλικοτεχνική υποδο-
μή, αναλυτικά προγράμματα που θα αντιμετωπίζουν ενι-
αία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευμα-
τινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωι-
νού. Ολιγομελή τμήματα και ομοιογενή, ώστε η προετοιμα-
σία των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία να είναι αποδοτι-
κή, ουσιαστική και να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργα-
σίες στο σπίτι. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. 

Να μην γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου. Μα-
ζικούς μόνιμους διορισμούς. Καμία απόλυση αναπληρωτή. 
Απόδοση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικο-
τήτων. Κατάργηση των ρυθμίσεων του νέου τύπου σχολεί-
ου που διαλύουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. 
Ενίσχυση και της ειδικής αγωγής. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Απόστολος Κρασσάς
Σύλλογος Χαλκιδικής

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όλοι βιώνουμε 
και στον τομέα της παιδείας την οικονομική κρίση και τις συ-
νέπειές της. Και αυτό εκφράζεται μέσα από τα μέτρα και τις 
αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία ενός 
νέου τύπου σχολείου. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι νέες ρυθμίσεις του κ. Φίλη 
για το δημόσιο σχολείο στηρίζονται στον άξονα των πε-
ρικοπών και εξοικονόμησης χρημάτων που στην ουσία 
υποβαθμίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και μειώνει τις 
θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών, αναγγέλλοντας την 
ισότητα των σχολείων, αλλά στην ουσία κάνει το εντελώς 
αντίθετο. Μία σειρά από νέες ρυθμίσεις έρχεται να απο-
δείξει τις πρόσκαιρες και αναχρονιστικές αντιλήψεις και 
θέσεις για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, θέλοντας 
να ρίξει στάχτη στα μάτια τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο 
και στην κοινωνία.

Όλες οι προωθούμενες ρυθμίσεις πιστοποιούν την πρόθε-
ση της πολιτικής ηγεσίας να περιορίσει τον αριθμό των εκ-
παιδευτικών, αδιαφορώντας για την ποιότητα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης. Και πιο συγκεκριμένα. Με τη μείωση 
ωρών συγκεκριμένων μαθημάτων στην προσπάθειά του να 
εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς έχει θυσιάσει όσα γνωστι-
κά αντικείμενα είναι προοδευτικά και καινοτόμα από τα σχο-
λεία, γυρνώντας την εκπαιδευτική διδασκαλία χρόνια πίσω 
στο παρελθόν.

Με τις αποφάσεις του να μειώσει από τις δύο μεγάλες τά-
ξεις του δημοτικού, τις ώρες της πληροφορικής και των αγ-
γλικών, τις επιστήμες του μέλλοντος, μειώνει στην ουσία τα 
εφόδια στη νέα γενιά μαθητών και στερεί τους μαθητές ένα 
μάθημα που θα συμβάλλει στην επαγγελματική αναβάθμιση 
των μελλοντικών πολιτών.

Αντί, λοιπόν, να καθιερώσει το Υπουργείο Παιδείας ένα σχο-
λικό εγχειρίδιο για τους μαθητές του δημοτικού που αποτε-
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λεί απαίτηση των εκπαιδευτικών της πληροφορικής, αποδυ-
ναμώνει το μάθημα ως ανούσιο και άχρηστο. Αλλά και στην 
ψυχοσύνθεση των νέων και στη δημιουργία της ψυχοκοινω-
νικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ο Υπουργός την θυσί-
ασε επιλέγοντας την υποτίμηση και την κατάργηση του μαθή-
ματος της ευέλικτης ζώνης και της θεατρικής αγωγής στις με-
γάλες τάξεις του δημοτικού, αδιαφορώντας για τη συναισθη-
ματική ισορροπία και την κοινωνικοποίηση των αυριανών και 
μελλοντικών πολιτών, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά τα οφέ-
λη που απορρέουν απ’ αυτά τα μαθήματα. Καινοτόμες δρά-
σεις, άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία, καλλιέργεια 
υπευθυνότητας, συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, διεύρυν-
σης των οριζόντων τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγι-
ών πολιτών, οι οποίοι θα έχουν άποψη και θα είναι απαλλαγ-
μένοι από προκαταλήψεις και ρατσιστικές ιδέες.

Σε αυτή την κατεύθυνση της αδιαφορίας για τη διαμόρφω-
ση υγιούς συμπεριφοράς των μαθητών έρχεται να προστε-
θεί και η μείωση της ώρας των θρησκευτικών, προκαλώ-
ντας την έλλειψη ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης 
των μαθητών, η οποία αντιτίθεται στο άρθρο 16 του Συντάγ-
ματος περί θρησκευτικής ανάπτυξης των Ελλήνων πολιτών, 
προσθέτοντας έτσι ένα ακόμα λιθαράκι στην αποδόμηση 
της παιδαγωγικής και ορθής διδασκαλίας του μαθήματος. 
Αναφέρεται σε θρησκειολογικό μάθημα χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη παιδαγωγικές θεωρίες προτείνοντας ένα κονστρου-
κτιβιστικό μοντέλο όπου ο μαθητής θα ανακαλύπτει μέσα 
από πολλές θρησκείες τον Θεό κατασκευάζοντας μια δικιά 
του Θρησκεία και έναν νέο Θεό λες και είναι φυσική ή μα-
θηματικά, αφού αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε μαθήματα 
θετικών επιστημών, προκαλώντας σύγχυση στους μαθητές 
από μικρή ηλικία και οδηγώντας τους σταδιακά στην αθεΐα. 
Με αυτό τον τρόπο δεν σέβεται ούτε τους ομόθρησκους μα-
θητές της χώρας μας ούτε τους αλλόθρησκους και ετερόδο-
ξους αφού προσπαθεί να επιβάλει τα θέλω και τα πιστεύω 
του στην πλειοψηφία των πολιτών και των μαθητών μας. 

Η αντιπαιδαγωγική αυτή πολιτική που είναι ενάντια σε οτι-
δήποτε έκανε το δημοτικό σχολείο προοδευτικό και ακολου-

θούσε τα πρότυπα των σχολείων των αναπτυγμένων χω-
ρών της Ευρώπης, κατευθύνει το σχολείο σε ιδέες αναχρο-
νιστικές, οι οποίες βρίσκουν αντίθετους την πλειοψηφία των 
Ελλήνων πολιτών και εκπαιδευτικών, κρούοντας τον κώδω-
να σε μας, που ανήκουμε στη Διδασκαλική Ομοσπονδία να 
προασπίσουμε το δημόσιο σχολείο προβάλλοντας την αντί-
θεσή μας στις νέες αυτές ρυθμίσεις που μειώνουν την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης και καθιστούν εμάς τους εκπαιδευ-
τικούς υπόλογους σε γονείς και μαθητές για τη στάση που 
πρέπει να κρατήσουμε ως εκπαιδευτικοί, προασπίζοντας 
την ελληνική εκπαίδευση. 

Για ποια ισότητα σχολείων μιλάει ο Υπουργός όταν αναφέ-
ρεται στο γεγονός ότι όλα τα σχολεία θα έχουν ειδικότητες 
και τα μαθήματα θα είναι ίδια, σε όλα τα σχολεία, ολιγοθέ-
σια και πολυθέσια; Αν μειώσω την ποιότητα της εκπαίδευ-
σης περικόπτοντας οτιδήποτε προοδευτικό και καινοτόμο 
τότε μιλάμε για τη δεκαετία του ’80 όπου είχαμε έναν δά-
σκαλο για όλα τα μαθήματα να παλεύει στις απαιτήσεις της 
νέας εποχής, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οι νέες ρυθμίσεις για το νέο τύπο σχολείου πρέπει να απορ-
ριφθούν γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη την παιδαγωγική ανά-
πτυξη των μαθητών, αλλά γίνεται μόνο για να εξοικονομήσει 
το Υπουργείο θέσεις εργασίας, εκπαιδευτικούς, καταργώ-
ντας έμμεσα τις οργανικές τους, αφού για να καλύψουν το 
ωράριό τους μπορεί να βρεθούν σε όμορα σχολεία ή ακό-
μη και σε όμορο νομό.

Η θέση μας είναι μία: Ολοήμερο ενιαίο σχολείο. Ενιαίο το 
οποίο με την παιδαγωγική και την κοινωνική του αναβάθμι-
ση, με σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό στη ζώνη του ολο-
ημέρου, πλαισιωμένο με ειδικότητες, ώστε η τσάντα του μα-
θητή να μένει στο σχολείο, συμβάλλοντας στην ορθότερη 
εκπαιδευτική και μορφωτική και προσωπική ανάπτυξη.

Διεκδικούμε σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό στη ζώνη 
του ολοήμερου, ενιαία δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχε-
διασμό, κτιριακή υποδομή που να ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες, σίτιση με ευθύνη της πολιτείας, υλικοτεχνική υποδο-
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μή, αναλυτικά προγράμματα που θα αντιμετωπίζουν ενι-
αία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευμα-
τινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωι-
νού. Ολιγομελή τμήματα και ομοιογενή, ώστε η προετοιμα-
σία των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία να είναι αποδοτι-
κή, ουσιαστική και να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργα-
σίες στο σπίτι. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. 

Να μην γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου. Μα-
ζικούς μόνιμους διορισμούς. Καμία απόλυση αναπληρωτή. 
Απόδοση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικο-
τήτων. Κατάργηση των ρυθμίσεων του νέου τύπου σχολεί-
ου που διαλύουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. 
Ενίσχυση και της ειδικής αγωγής. 

Ευχαριστώ πολύ.

Γεώργιος Νάστος
Σύλλογος Λάρισας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας.

Εκτιμώ ότι ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ότι αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ δυ-
στυχώς θυμίζει μια Βαβέλ. Μια συνδικαλιστική Βαβέλ. 

Σήμερα αλλά και το τελευταίο διάστημα παρατηρώ πραγματικά 
τις συνδικαλιστικές παρατάξεις οι οποίες αρθρώνουν ένα λόγο 
πολύ συγκεκριμένο μα διαφορετικό και καθόλου ενωτικό. 

Νομίζω ότι κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες εάν δεν βρούμε ένα 
κοινό παρανομαστή όλοι μαζί πολύ δύσκολα θα οδηγηθού-
με σε λύσεις. Η σημερινή εικόνα της Γενικής Συνέλευσης 
θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ στο μέλλον. Κάποτε αυτή η 
αίθουσα είχε τις αντιπαλότητες, τις αντιθέσεις, όμως τελικά 
έβρισκε έναν βηματισμό. 

Στο παρελθόν αν προσέξει κανείς τη Διδασκαλική Ομο-
σπονδία τα τελευταία 20-25 χρόνια μια κυρίως συνδικα-
λιστική δύναμη που κυριαρχούσε έπαιρνε κάποια απόφα-
ση και είτε συμφωνούσε κανείς μαζί της, είτε διαφωνούσε, 
υπήρχε μια δράση, με όποια θετικά ή αρνητικά αποτελέσμα-
τα υπήρχανε. Σήμερα όμως βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι τέ-
τοιο, υπάρχει ένας πολυκερματισμός των δυνάμεων, υπάρ-
χουν ακραίες φωνές, πραγματικά, που θεωρώ ότι δεν θα 
μας οδηγήσουν σε αίσιο τέλος. Έχουμε να κάνουμε με αν-
θρώπους απέναντί μας πολύ καλά «διαβασμένους». Ενάμι-
σι χρόνο τώρα μας «διαβάζουν» και μας «μελετάνε». Εκτι-
μώ ότι μες στο καλοκαίρι θα κάνουνε τις επόμενες κινήσεις 
τους, θα μας αιφνιδιάσουν και πάλι, θα νομοθετήσουν εις 
βάρος μας και εμείς απλά θα μετράμε πάλι τις απώλειες. 

Πραγματικά λυπάμαι διότι για πρώτη φορά μετά από πάρα 
πολλά χρόνια συνάδελφοί μας πραγματικά θα βρεθούν κυ-
ριολεκτικά στο δρόμο και δεν είναι άλλοι από τους αναπλη-
ρωτές. Μετά από δύο - τρία - τέσσερα χρόνια δουλειάς, ερ-
γασίας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, κάποιοι πραγματικά θα 
βρεθούν στο δρόμο. Νομίζω ότι εδώ πέρα μέσα κάποιοι 
έχουν ξεχάσει από πού ξεκινήσανε. Υπήρξαμε κι εμείς ανα-
πληρωτές, με πορείες, δράσεις, αγώνες καταφέραμε τελικά 
να κερδίσουμε αυτό το κομμάτι που λέγεται διορισμός στη 
δημόσια εκπαίδευση. Αυτοί όμως οι άνθρωποι θα οδηγη-

θούν στην ανεργία. Εδώ μέσα ερχόμαστε και ο ένας κατη-
γορεί τον άλλον. Ο ένας βγάζει τα μάτια του άλλου. 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, νομίζω ότι η επόμενη χρο-
νιά θα είναι απ’ τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Δεν θα εί-
ναι αυτή η χρονιά που πέρασε η χειρότερη. Θα είναι η επό-
μενη. Και δυστυχώς έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης, διότι 
εδώ μέσα με τη στάση μας την αδιάλλακτη, πραγματικά δεν 
βοηθάμε τον εαυτό μας. 

Πρέπει να βρούμε κοινό βηματισμό και να πάρουμε αποφά-
σεις. Πρέπει να πάρουμε ομόφωνες αποφάσεις. Προσωπι-
κά δεν αισιοδοξώ, ελπίζω όμως ότι, στο τέλος της Γενικής 
Συνέλευσης θα έχουμε κάνει το καθήκον μας. Το σωστό. Να 
βρούμε αυτόν τον κοινό παρανομαστή πριν να είναι αργά 
για τον κλάδο μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

Χρήστος Τρανός
Σύλλογος Ά  Αθήνας

Λοιπόν είμαι από το Σύλλογο Α΄ Αθήνας εκλεγμένος με το 
ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ. Θα ήθελα κατ΄ αρχήν να πω στο ξε-
κίνημα της ομιλίας μου ότι πρώτον το χρόνο δε θα τον κα-
ταχραστώ, αλλά θα αφήσω και υπόλοιπο για τους υπολοί-
πους. 

Να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, 
στον Πρόεδρό της και κυρίως στα Μέλη που ανέλαβαν θέ-
σεις ευθύνης αυτή τη χρονιά, την ώρα που κάποιοι προσπα-
θούσαν με τερτίπια να αφήσουν τον κλάδο ακέφαλο και την 
Ομοσπονδία μας να αιωρείται μέσα το καλοκαίρι το προη-
γούμενο, χωρίς να έχει προσανατολισμό και προοπτική. 

Μπράβο λοιπόν σε όσους έστω και με καθυστέρηση, λόγω 
των συνθηκών ανέλαβαν τις ευθύνες τους και κατάφε-
ραν κατά τη διάρκεια της χρονιάς να ενώσουν τον κλάδο, 
να παρουσιάσουν τις θέσεις μας στο Υπουργείο Παιδείας 
στην κοινωνία και όπου αλλού χρειαστεί. Θα ήθελα πάνω 
σε αυτό να πω κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να το 
συμπεριλάβουμε στο διεκδικητικό μας πλαίσιο του χρόνου, 
για να έχουμε περαιτέρω συμμάχους στην προσπάθεια που 
κάνουμε. 

Επειδή τυγχάνει να είμαι εκπαιδευτικός πολύτεκνος, να έχω 
τέσσερα παιδιά, όλα αυτά τα χρόνια προσωπικά έχω πλη-
ρώσει περίπου 35 χιλιάδες ευρώ για την εκμάθηση των 
αγγλικών των παιδιών μου. Ο μεγάλος μου γιος είναι 23 
χρονών, οι δύο κόρες μου είναι στο παιδαγωγικό τμήμα 20 
χρονών εν δυνάμει μελλοντικοί συνάδελφοι και οι τέταρτος 
είναι 11 χρονών στην πέμπτη δημοτικού. 

Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν όλοι από σας και εγώ φυσικά 
έχουμε πληρώσει ένα τεράστιο κόστος για τα αγγλικά και 
για τις άλλες ξένες γλώσσες, που πρέπει τα παιδιά μας να 
διδαχτούν και διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, στο γυ-
μνάσιο και στο λύκειο. 

Νομίζω ότι ο κλάδος μας πρέπει να προτάξει για να κερδί-
σουμε συμμάχους τους γονείς σε αυτή την κρίσιμη για τον 
κλάδο μας και για την κοινωνία μας στιγμή, να προτάξει το 
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κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κάτι το οποίο προ-
σωπικά το είχα πει το 2006 εδώ πέρα, το επανέλαβα το 
2011, είμαστε στο 2016, πιστεύω του χρόνου στον πίνακα 
μαζί με όλα τα άλλα να υπάρχει κι αυτό. 

Θα δίνεται η ευχέρεια στα παιδιά με έξι χρόνια αγγλικά στο 
δημοτικό, τρία χρόνια αγγλικά στο γυμνάσιο, τρία χρόνια αγ-
γλικά στο λύκειο, με 12 χρόνια αγγλικά και με την αποφοίτη-
ση από το λύκειο εφόσον όλα τα χρόνια ένας μαθητής έχει 
προβιβάσιμο βαθμό στα αγγλικά να παίρνει ένα κρατικό πι-
στοποιητικό γλωσσομάθειας, επιπέδου lower απευθείας με 
την αποφοίτηση. 

Ακόμη να σας πω κάτι που πολλοί μπορεί να μην το ξέρε-
τε όταν κάποιος κάνει 10 χρόνια καράτε, τιμητικά του δίνε-
ται η μαύρη ζώνη και θεωρείται δάσκαλος του καράτε ακό-
μη κι αν δεν την έχει πάρει. Με 12 χρόνια αγγλικά στο δημο-
τικό γυμνάσιο λύκειο νομίζω ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο, 
είναι επίκαιρο και θα ανακουφίσει την ελληνική κοινωνία. 

Και πάνω σε αυτό κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει με τα γερμα-
νικά, με τα γαλλικά, με τους υπολογιστές, έτσι ώστε να νοι-
ώσουν όλοι οι γονείς, η ελληνική οικογένεια ότι εμείς τους 
σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε τα παιδιά τους και δε σκεφτό-
μαστε αμιγώς τα στενά που κι αυτά είναι ωφέλιμα βέβαια 
συντεχνιακά μας συμφέροντα.

Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, καλή συνέχεια στις εργα-
σίες της Συνέλευσης. 

Δημήτρης Τσίγγρος
Σύλλογος Ιωαννίνων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

με κύριο στόχο την αναγνώριση της συμβολής των εκπαι-
δευτικών στην προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στην 
εκπαίδευση, όπως επίσης και την αναγνώριση της ανάγκης 
να ανταποκριθούν στους νέους σύνθετους ρόλους που οι 
γενικότερες αλλαγές στη γνώση απαιτούν, αποτελεί πλέον 
αδιαμφισβήτητη ανάγκη να ζούμε αξιοπρεπώς από το μισθό 
μας. 

Επί σειρά ετών και κυρίως τα χρόνια της κρίσης ακολουθή-
θηκε μια πολιτική περικοπής μισθών, που συνεχώς μείωνε 
και τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πάντα οι μισθοί 
των δημοσίων υπαλλήλων και κυρίως των εκπαιδευτικών, 
έμπαιναν στο στόχαστρο ως το μόνο μέτρο μείωσης των δη-
μόσιων δαπανών. 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η σημερινή Κυβέρνηση, η Κυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η αριστερή Κυβέρνηση, για 
άλλη μια φορά βάζει στο στόχαστρο τους μισθούς μας. Τόσο 
με το νέο μισθολόγιο εμπαίζοντας όλους μας με αυξήσεις ή 
με «προσωπικές διαφορές», που κανένα ουσιαστικό αντί-
κρισμα δεν έχουν, όσο και με τον λεγόμενο «κόφτη». 

Η διάταξη του «κόφτη» προβλέπει ότι εάν έως την άνοιξη 
δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, θα ενεργοποι-
ηθούν μέτρα τα οποία θα προβλέπονται από Προεδρικό Δι-
άταγμα το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί έως τα τέλη Μαΐου. 
Αν δεν εκδοθεί, τότε θα ενεργοποιηθεί ο «κόφτης» και αυ-

τόματα θα περικοπούν δαπάνες σε όλο το δημόσιο τομέα κι 
επομένως θα μειωθούν και οι μισθοί μας, οι οποίοι βέβαια 
δεν εξαιρούνται των δαπανών όπως άλλες κατηγορίες, για 
παράδειγμα υγεία, κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα κ.ά. 

Όλο αυτό το μείγμα των ονομαστικών μειώσεων σε συνδυ-
ασμό με την υπερβολική αύξηση των έμμεσων και άμεσων 
φόρων, αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, μας απομα-
κρύνει ακόμα περισσότερο από τον μέσο όρο των μισθών 
των εκπαιδευτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά να 
αναφέρω ότι ο μισθός ενός νεοδιόριστου Έλληνα εκπαι-
δευτικού αποτελεί περίπου το 40% ενός Φιλανδού. Επίσης, 
από το 2009 και μετά, η ετήσια μείωση στο μισθό του νε-
οδιόριστου εκπαιδευτικού ανέρχεται στο 44,5% σύμφωνα 
με στοιχεία του Υπουργείου. 

Αλήθεια, που είναι οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για επα-
ναφορά του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του 2009; 

Προεκλογικές υποσχέσεις. Κανένα ενδιαφέρον για τον μι-
σθό των εκπαιδευτικών και γενικά των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Αλλά είναι λογικό αφού αντί για αυξήσεις έκαναν 
διορισμούς μετακλητών υπαλλήλων, με το γνωστό πλέον 
τρόπο.

Στο τέλος του 2015 οι μετακλητοί υπάλληλοι του στενού δη-
μόσιου τομέα από 957 έφτασαν τους 1.874 και σε φορείς 
του δημοσίου, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, σε 3.846 
άτομα, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό περίπου με 100 
εκατομμύρια. Και αυτά επίσης με κυβερνητικά στοιχεία.

Και ο μισθός των μετακλητών υπαλλήλων; Στο ανώτερο 
κλιμάκιο, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
Ενδεικτικά επίσης αναφέρω το εξής παράδειγμα: προσλαμ-
βανόμενος στο δημόσιο, κατηγορίας ΠΕ, θα πάρει 1.092 
ευρώ περίπου, αναλόγως και την οικογενειακή του κατά-
σταση. Με μεταπτυχιακό μπορεί να φτάσει τα 1.327 ευρώ. 

Όμως δεν είναι το ίδιο και για έναν μετακλητό υπάλληλο, 
απόφοιτο λυκείου, ο οποίος μπορεί να φτάσει το μισθό των 
2.094 ευρώ. Πολύ περισσότερα από έναν Πανεπιστημια-
κής μόρφωσης.

Και όλα αυτά από μια αριστερή Κυβέρνηση.

 Και ο εμπαιγμός δεν σταματά. 

Η «ελπίδα» γίνεται οργή. 

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στο μισθό 
των αναπληρωτών. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους συ-
ναδέλφους, που για άλλο Υπουργείο ίσως θα αποτελούσαν 
υπαλλήλους «παντός καιρού». Είναι αυτοί που κάθε χρόνο 
καλούνται να καλύψουν τις πιο δύσκολες περιοχές της χώ-
ρας κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. 

Όμως το Υπουργείο τους επιφύλαξε φέτος μια δυσάρεστη 
έκπληξη, καθώς μαζί με την απόλυσή τους καλούνται να 
επιστρέψουν το τελευταίο για φέτος μηνιάτικο. Γνωρίζουμε 
όλοι ότι το νέο μισθολόγιο και η νέα κατάταξή τους ήταν η 
αιτία του προβλήματος. Θεωρώ ότι είναι γνωστό το θέμα και 
για λόγους οικονομίας δε θα αναφερθώ περαιτέρω. 

Τελειώνοντας να πω ότι διεκδικούμε:
•	 Μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον εκπαιδευτικό, 

με επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2009 και 
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ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση στα εισαγωγικά κλι-
μάκια.

•	 Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, με απε-
ξάρτηση από αξιολόγηση και ποσοστώσεις. 

•	 Καμιά παρακράτηση μισθού για τους αναπληρωτές και 
πλήρη εξίσωση εργασιακών και μισθολογικών δικαιω-
μάτων τους με τους μονίμους. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

ας μη λησμονούμε ότι:
•	 αξιοκρατικά διοριστήκαμε, 

•	 είμαστε λειτουργοί αυξημένων προσόντων σε σχέση με 
άλλους κλάδους του δημόσιου τομέα, 

•	 συνεχώς επιμορφωνόμαστε, 

•	 τίποτα δε μας χαρίστηκε κι είμαστε περήφανοι γι΄ αυτό. 

Δικαιούμαστε όλα τα παραπάνω. 

Σας ευχαριστώ

Παναγιώτα Χουλιαρά-Σιδερά
Σύλλογος Λοκρίδας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τη συνδικαλιστική χρονιά 
που πέρασε, σε κάθε Σύλλογο υπήρχαν συνάδελφοι που 
συμμετείχαν στις εκλογές με ψηφοδέλτιο που υποστηρί-
ζε όσα έλεγε η σημερινή κυβέρνηση. Είχαν πιστέψει στις 
υποσχέσεις της. Δεν τους αδικώ! Εδώ κοντέψαμε να τις πι-
στέψουμε όλοι μας, τόσες που ήταν. Σιγά-σιγά όμως, κα-
θώς διαψεύδονταν, άρχισαν να την αποκηρύσσουν. Ακό-
μα και σήμερα εδώ κάποιοι δήλωσαν ανεξάρτητοι, ενώ ξέ-
ρουμε που ανήκουν. 

Ακούγοντας την προηγούμενη συναδέλφισσα να την υπε-
ρασπίζεται, λέω εντάξει, υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι μαζί 
τους, δεν έμειναν μόνοι τους. Όμως δυστυχώς για σας πια, 
είστε μέρος της πραγματικότητας. Η σημερινή κυβέρνηση 
έκανε όλα αυτά, για τα οποία κατηγορούσατε τους προη-
γούμενους. Πολλοί απογοητευτήκατε, άλλοι ακόμη βιάζε-
στε να υπερασπιστείτε τον πολιτικό σας φορέα. Οι συνά-
δελφοι όμως, κατάλαβαν και αυτούς κι εσάς.

Στο Σύλλογό μας υπάρχουν πάρα πολλοί αναπληρωτές, οι 
οποίοι μας ρωτάνε συνέχεια για το τι θα γίνει την επόμενη 
σχολική χρονιά, αν θα δουλέψουν και πού μπορεί να πάνε. 
Ακούγοντας εδώ και τα αιτήματα των αναπληρωτών, αντι-
λαμβανόμαστε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ άσχημη. Η 
αγωνία και η ανησυχία τους είναι έκδηλη και οφείλουμε να 
τους στηρίξουμε. Στην καλύτερη ηλικία τους, εκεί που ξεκι-
νάει η ζωή τους, έχουν να παλέψουν για τα αυτονόητα, για 
να έχουν εργασία. Συνέβη και σε μας, γιατί αναφέρθηκε 
κι αυτό, αλλά στο βάθος του ορίζοντα βλέπαμε ότι κάποια 
στιγμή θα διοριστούμε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα!

Δυστυχώς, η ίδια ανησυχία και απορία έχει μεταφερθεί και 
στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Κανείς δεν ξέρει τι μπο-
ρεί να γίνει από Σεπτέμβρη. Αν αρθεί η μονιμότητα, αν γί-
νει ένας νέος τύπος ενιαίου σχολείου, όπως ελέχθη, ποιος 

μου λέει ότι δεν θα ’ρθουν κι άλλες ειδικότητες εκπαιδευ-
τικών να διδάξουν απ’ το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Και 
τότε τι θα γίνει; Αυτοί που έχουν ειδικότητα, π.χ. ένας φι-
λόλογος μπορεί να διδάξει απ’ το δημοτικό μέχρι το λύ-
κειο. Εμείς οι δάσκαλοι μπορούμε; Άρα, καλό είναι να υπε-
ρασπιζόμαστε όλες τις συλλογικότητες αλλά ας κοιτάξου-
με λίγο και τα δικά μας δικαιώματα. Σ΄αυτό πρέπει να στη-
ρίξουμε όσα λέει η Διδασκαλική Ομοσπονδία. 

Όσον αφορά τα πεπραγμένα της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας, ειλικρινά μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες να εί-
ναι πανταχού παρών, να αντιδρά συνεχώς και να μην έχει 
αφήσει καμία ενέργεια της κυβέρνησης αναπάντητη, μας 
κάνει να υπερψηφίσουμε τα πεπραγμένα της. Δυστυχώς 
σήμερα υπάρχει μια κυβέρνηση και μάλιστα της Αριστε-
ράς, που για πρώτη φορά κατάφερε να ρίξει όλους τους 
υπαλλήλους, όλους τους εκπαιδευτικούς στην κατάθλιψη. 
Μπράβο της! Κανένας δεν έχει όρεξη να αντιδράσει και 
αυτό φαίνεται απ’ τις απεργίες. Πρόεδρε, εδώ μέσα η κάθε 
παράταξη δικαιούται να έχει τις δικές της σκέψεις, τα δικά 
της πιστεύω, όμως, συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος που θα 
μου πει ότι κάπου δεν ακουμπάει το δικό του θέλω με το 
δικό μου ή με του αλλουνού; Κάτι έχουμε κοινό και οφεί-
λουμε να το βρούμε και γι αυτό να παλέψουμε όλοι μαζί! 

Για τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος, επειδή δεν το 
πίστεψα αλλά το δούλεψα πιστά σεβόμενη τα μάτια των 
παιδιών που ήταν απέναντί μου, για να δούμε τι λέει η ση-
μερινή κυβέρνηση; Υπερασπίζεται τον αδύναμο; Πώς γίνε-
ται; Αφού για να γραφτούν τα παιδιά πρέπει και οι δύο οι 
γονείς να εργάζονται. Να φέρουν βεβαίωση εργασίας. Κα-
θημερινά αλλάζουν οι οδηγίες: ή θα έχει κάρτα ανεργίας ή 
θα δουλεύουν και οι δύο γονείς και θα φέρουν βεβαίωση 
εργασίας ή θα γίνει κάτι άλλο. Ε! αυτό είναι το κακό. Μας 
ρωτάνε οι συνάδελφοι για διάφορα θέματα και δεν μπο-
ρούμε να τους συμβουλεύσουμε γιατί δεν ξέρουμε τι θα 
ισχύει την άλλη μέρα. Μπορεί να τα πει αλλιώς. Ανάλογα 
με το πώς βολεύει. 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι κυβερνώντες νοιάζονται 
για την καρέκλα τους και όχι για τους εργαζόμενους!

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
Σύλλογος Φθιώτιδας

Αγαπητοί συνάδελφοι και θα μου επιτρέψετε και «αγαπη-
τά» κενά καθίσματα, θα επιχειρήσω μια σύντομη ανασκό-
πηση στα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το ζοφερό μνημονιακό πλαίσιο εντός του οποίου 
έδρασε. 

Αρχικά, αν και δεν είδαμε από όλους αυτό που θα περίμε-
νε κανείς, δηλαδή τι...; Μια υπεύθυνη στάση από εκλεγμέ-
νους εκπροσώπους παρατάξεων, που θέλουν να αυτοα-
ποκαλούνται προοδευτικοί, τόσο κατά τη συγκρότηση του 
Προεδρείου της ΔΟΕ, το οποίο κατ’ επιταγήν των συναδέλ-
φων έπρεπε να είναι ενωτικό, αναλογικό, διαπαραταξιακό, 
που θα σήκωνε το βάρος του αγώνα και θα εξέπεμπε ένα 
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Δακεκριτικη πεπραγμενων

μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας στη βάση, όσο και κατά τη 
λήψη διαφόρων αποφάσεων.

Αντιθέτως, εξακολουθούν κάποιοι να φροντίζουν το «μα-
γαζάκι» τους υιοθετώντας την παλιά δοκιμασμένη συντα-
γή: δεν αναλαμβάνουμε κανένα αξίωμα στο Προεδρείο 
γιατί θα χρειαστεί να υλοποιηθούν αποφάσεις για τις οποί-
ες θα έχουμε συνευθύνη, καμία συναίνεση, καμία σύνθε-
ση, οπότε καθόμαστε απ’ έξω και «πετροβολούμε»... Σί-
γουρη τακτική. Άλλωστε κάποιοι στήριζαν και στηρίζουν 
την ύπαρξή τους βασιζόμενοι και κρυπτόμενοι πίσω από 
τα «όχι» τους και τα «αντί» τους, ακολουθώντας μια στείρα, 
λαϊκίστικη παρελκυστική και δημαγωγική πολιτική. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και σήμερα παρα-
μένουν επιτηδευμένα ουδέτεροι, χωρίς να έχουν το θάρ-
ρος να πουν πού στέκονται συνδικαλιστικά, πατώντας τις 
περισσότερες φορές σε δύο βάρκες για να «τρυγάνε» ψή-
φους. 

Η παράταξη της ΔΑΚΕ με αίσθημα ευθύνης ανέλαβε το με-
ρίδιο που της αναλογούσε και ας ήξεραν οι εκπρόσωποί 
της ότι θα είναι δύσκολα γι’ αυτούς, με τις τρεις έδρες που 
διαθέτουν, να αναλάβουν να «καπετανεύσουν» ένα κα-
ράβι που βρισκόταν στη δίνη μνημονιακών πολιτικών και 
κατά γενική ομολογία δεν τα πήγαν καθόλου άσχημα τη-
ρουμένων των αναλογιών. 

Η Ομοσπονδία όποτε χρειάστηκε έδειξε καλά αντανακλα-
στικά: όταν κλήθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής, όταν έπρεπε να καταθέσει προτάσεις 
για τις μεταθέσεις, όταν ήρθε ο δήθεν νέος ενιαίος τύπος 
σχολείου. Στήριξε τους συναδέλφους με νομικά και εμπε-
ριστατωμένα επιχειρήματα, χωρίς να επιτρέψει να τεθούν 
σε κίνδυνο. Ανέδειξε την ανάγκη για σύσταση οργανικών 
θέσεων και για διορισμούς, συνέβαλε αποφασιστικά να 
μπει τάξη στα οικονομικά της Δ.Ο.Ε. που τόσο ντόρο είχαν 
ξεσηκώσει κάποιοι σπεκουλάροντας στο παρελθόν, είτε 
για τη συνδρομή, είτε για τα «ταξιδάκια αναψυχής» από τα 
οποία δεν έλειψαν από κανένα, όταν και όποτε διοργανώ-
θηκε εκδήλωση από την Ομοσπονδία. Όποιοι δεν μπορούν 
να τα δουν όλα αυτά, λυπάμαι πολύ αλλά μάλλον έχουν 
αναστείλει τη λογική τους. 

Με την ευκαιρία, θα ήθελα εδώ να κάνω και μια αναφο-
ρά στα νέα «υβριδικά» συνδικαλιστικά σχήματα που έχουν 
κάνει την εμφάνισή τους τελευταία, τα οποία ψαρεύουν 
σε θολά νερά στους Συλλόγους που δραστηριοποιούνται, 
πότε φορώντας την προβιά του «Ανεξάρτητου» και πότε 
του «Ανένταχτου». Δεν με παραξενεύει το γεγονός. Άλ-
λωστε και ο συνδικαλισμός έχει γίνει συγγενής της πολιτι-
κής και έχει κληρονομήσει πολλές μεταδοτικές «ασθένει-
ες» απ’ αυτή.

 Και το λέω αυτό γιατί όπως υπάρχουν πολιτικοί γυρολό-
γοι, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν τα βατραχάκια που μό-
λις τελειώνει το νερό στη μια γούρνα πηδάνε στην άλλη, 
έτσι υπάρχουν και μεταλλαγμένοι συνδικαλιστικοί γυρο-
λόγοι. Κι επειδή γνωριζόμαστε καλά με κάποιους, αν ανα-
τρέξει κανείς στο πρόσφατο παρελθόν είναι ελάχιστες οι 
παρατάξεις που παρέμειναν σταθερά και αταλάντευτα στις 

αρχές, στις θέσεις και στην ονομασία τους. Και δεν είναι 
κατ’ ανάγκη κακό να γεννιούνται νέοι συνδικαλιστικοί σχη-
ματισμοί, αρκεί να μην λειτουργούν ως μεταλλαγμένα συν-
δικαλιστικά «γενόσημα» που μετατρέπονται ανάλογα με τις 
ισορροπίες σε δεκανίκι ή ουρά άλλων, υπητερώντας στό-
χους ιδιοτελείς, γιατί τότε θα δώσουν λόγο σε εκείνους 
που τους εμπιστεύτηκαν γι’ αυτό που ευαγγελίζονται.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 κάναμε πολλά χιλιόμετρα για κάποιους που δεν έκαναν 
βήμα για μας. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημά μας είναι ότι 
πολλοί απ’ τους συναδέλφους μας, μας έχουν γυρίσει την 
πλάτη. Μάλλον πληρώνουμε αμαρτίες αλλονών, είτε για-
τί πολλά από τα «ασπόνδυλα» που ψήφισαν τα μνημόνια 
και μας κατάντησαν «δασκάλους με καραβάνα» ήταν από-
βλητα εργατοπατερικών οργανώσεων, είτε γιατί μας έχουν 
ταυτίσει με συμπεριφορές που τη μια στιγμή είμαστε συν-
δικαλιστές και εν μία νυχτί πετάμε τη σκούφια του συνδικα-
λιστή για να φορέσουμε μιαν άλλη.

Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ, αρκεί να ρίξει μια μα-
τιά στα ένσημα των περιφερειακών διευθυντών, των υπο-
ψηφιοτήτων των κομμάτων και αλλού…! 

Δεν μπορεί, συνάδελφοι, να βελάζεις με τα πρόβατα και 
μετά να τρως με τους λύκους. Έχει χαθεί κάθε έννοια αξι-
οπιστίας. Και δυστυχώς σ’ αυτούς τους άνυδρους καιρούς 
της σήψης και της παρακμής εντυπωσιάζει και η απουσία 
πνευματικού κόσμου. 

Κλείνοντας, αγαπητοί σύνεδροι, νομίζω ότι είναι καιρός να 
αναρωτηθούμε και να αναστοχαστούμε για την κατεύθυν-
ση που πρέπει να πάρει η Ομοσπονδία και το συνδικαλιστι-
κό κίνημα. Είναι καιρός να σταματήσουμε να μιλάμε με ορ-
γανωμένη ασάφεια, γιατί σύντομα θα προσπαθήσουν να 
μας πείσουν κάποιοι πως δεν έκαναν καμιά κωλοτούμπα 
απλά οι άλλοι αναποδογύρισαν. Είναι καιρός να πάψουμε 
να ερχόμαστε στα χέρια αλλά να δώσουμε τα χέρια. 

Δεν μπορεί να πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε όλοι 
επάνω. Είναι φανερό, συνάδελφοι, ότι κάποιοι δούλεψαν 
και δούλεψαν σκληρά σε ένα πολιτικό περιβάλλον που 
δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό γι’ αυτούς. Κάποιοι άλλοι συ-
νέχισαν την ίδια τακτική μένοντας αμέτοχοι στο να βάλουν 
πλάτη, εμμένοντας στις ιδεοληψίες που κουβαλάνε χρόνια 
τώρα, χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους έχει 
αναθέσει ο Κλάδος. 

Και κάτι ακόμα για να βάλουμε και την καλοπροαίρετη κρι-
τική στο πολιτικό πλαίσιο: δεν γίνεται να επαίρονται πλέ-
ον κάποιοι για το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς αφού: 
Αριστερή κυβέρνηση νομοθετεί με Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου, Αριστεροί είναι αυτοί που δεσμεύουν τα 
αποθεματικά των Ταμείων μας για να εξυπηρετηθούν οι 
δανειστές, Αριστεροί διορίζουν «ημετέρους» μετακλητούς, 
Αριστεροί βάλανε στο παρελθόν 3άρια και 5άρια σε υπο-
ψήφιους Δ/ντές…!

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω όπως τα ανέλυσα συνδικαλι-
στικά και πολιτικά, υπερψηφίζω τα πεπραγμένα του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ. 
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Παρεμβασεισ Κινήσεισ συσΠειρώσεισ ΚριτιΚή ΠεΠραγμενών

Θανάσης Αγαπητός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Γ΄

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι η κρίση του ελληνικού κα-
πιταλισμού και η υποχρέωσή του να πληρώνει υπέρογκα 
ποσά στους δανειστές, έφεραν τα επείγοντα σφαγιαστικά 
μέτρα και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σ’ όλους τους 
τομείς της ζωής μας. 

Τα νέα μνημονιακά μέτρα ψηφίστηκαν όχι για να φύγουν, 
ήδη άρχισαν να κόβουν μισθούς. Αυτές τις μέρες που έρ-
χονται τα νέα μισθολογικά σημειώματα, βλέπουμε τους μι-
σθούς μας να μειώνονται, μετά την ψήφιση του νέου αντι-
ασφαλιστικού νόμου και τις νέες κρατήσεις που γίνονται. 
Απομυζούν με κάθε τρόπο ότι έχει μείνει στα πορτοφόλια 
μας, συνεχίζουν να λεηλατούν με τη φοροληστεία, προχω-
ρούν ακόμα και σε κατασχέσεις σπιτιών. 

Εξάλλου όπως είναι γνωστό δεν τελειώσαμε, το νέο μνη-
μόνιο περιλαμβάνει νέες αντιδραστικές τομές οι οποίες θα 
πέσουν άμεσα στο τραπέζι μπροστά και στη δεύτερη αξιο-
λόγηση με κεντρικό ζήτημα τη στρατηγικού χαρακτήρα επί-
θεση στις εργασιακές σχέσεις και στα συνδικαλιστικά δι-
καιώματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παρηγορητικό αφήγημα του κυ-
βερνητικού επιτελείου για «δίκαιη ανάπτυξη» είναι ένα τε-
ράστιο ψέμα. Ανάπτυξη για όλες τις τάξεις δεν υπάρχει. Είτε 
το κεφάλαιο θα κερδίσει, είτε η εργασία. 

Αν ήθελε ανάπτυξη υπέρ των εργαζομένων ο Τσίπρας, θα 
έπρεπε να έχει προχωρήσει σε αύξηση μισθών, χτύπημα 
της ελαστικής και μαύρης εργασίας, μαζικούς διορισμούς 
στο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Θυσία στο βωμό της 
ανάπτυξης-ΣΥΡΙΖΑ θα πέσουν τα τελευταία εργατικά δικαι-
ώματα, η δημόσια περιουσία, ο κόσμος της εργασίας. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο βασιλιάς είναι γυμνός 
και αποκρουστικός, οι αυλικοί έχουν μετατραπεί σε γερά-
κια χαφιέδες και φοροεισπράκτορες. Η φρουρά του παλα-
τιού έχει ζωστεί τις πανοπλίες κι έχει πάρει τα όπλα, περι-
μένοντας το σύνθημα για να τα στρέψει ενάντια στους υπη-
κόους. Οι ασκήσεις ετοιμότητας είναι καθημερινές ενάντια 
στους πιο ανυπάκουους, τους πιο σεσημασμένους, τους 
εχθρούς του νόμου και της τάξης. Ο λαός που στενάζει, που 
βλέπει να του κλέβουν το βιος, να του στερούν τη σοδειά, 
να του απειλούν τη ζωή με χαράτσια και κεφαλικούς φό-
ρους, ψάχνει απεγνωσμένα να βρει σωτηρία και σωτήρες, 
μα συνέχεια βλέπει μπροστά του να ανοίγονται τάφροι. Θα 
μπορούσε αυτό να είναι ένας παμπάλαιος μύθος, μια παι-
δική ιστορία, ένα κάποιο θεατρικό σενάριο, μόνο που εί-
ναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά, αυτό που νοιώθουμε, 
αυτό που ανασαίνουμε να περνά από μπροστά μας, αυτό 
που τελικά ζούμε. 

Η ταχύτητα υλοποίησης του τρίτου και πιο σκληρού μνημο-
νίου και η πυρετώδης προετοιμασία του τέταρτου δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά η επιβολή των αιώνιων δεσμών σε όλη 
την επικράτεια, από τη μετατροπή της σε ένα αποκρουστικό 
και έρημο τοπίο, καταδικασμένος σε διαρκή λιτότητα, στο 

οποίο ο βασιλιάς-κεφάλαιο τρέφεται πλέον με ωμές σάρ-
κες και μετατρέπεται σε αδηφάγο και αχόρταγο βαμπίρ. 

Οι αλλοτινές εποχές μοιάζουν πολύ μακρινές, κανονικό 
ψέμα. Το δικαίωμα στη δουλειά και οι αξιοπρεπείς αμοιβές, 
η ασφάλιση και η σύνταξη, η δημόσια υγεία και παιδεία, η 
ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον και τα αγαθά του αν-
θρώπινου πολιτισμού, δε θα υπάρξουν ποτέ πια, αυτό εί-
ναι το σχέδιό τους. Όσοι επιμένουν να διεκδικούν ή έστω 
και μόνο να θυμούνται τους αγώνες και τις κατακτήσεις της 
προηγούμενης περιόδου, θα κυνηγιούνται ανελέητα. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ο αντιασφαλιστικός νό-
μος ήρθε για να μείνει και φυσικά δεν ήρθε για να σώσει 
το ασφαλιστικό σύστημα. Αποσκοπεί στο να ενισχυθούν τα 
κέρδη της αστικής τάξης, τα επενδυτικά κίνητρα των ντό-
πιων και ξένων αρπαχτικών. Στοχεύουν στην εξυπηρέτηση 
του τοκογλυφικού χρέους, στην κατεδάφιση του κολοβού 
αναδιανεμητικού συστήματος που όμως είχε τη λογική της 
αλληλεγγύης των γενεών, δηλαδή οι δυνατοί οι εργαζόμε-
νοι να στηρίζουν τους πιο αδύναμους, τα παιδιά, τους φτω-
χούς, τους γέροντες. 

Το αστικό πολιτικό σύστημα και οι Κυβερνήσεις διαχεί-
ρισης των συμφερόντων τους, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 
προηγούμενα και σήμερα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού καταβύ-
θισαν τα εργατικά δικαιώματα στη θάλασσα της ανεργίας, 
της ελαστικής και μαύρης απλήρωτης εργασίας και αντέ-
στρεψαν τους ρόλους μετατρέποντας τη σύνταξη σε μέσο 
επιβίωσης ολόκληρων οικογενειών, τώρα κι αυτοί με τον 
ίδιο αντεργατικό προσανατολισμό και την προσήλωση στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, διέλυσαν 
ή θέλουν να διαλύσουν ότι άφησαν όρθιο οι προηγούμε-
νοι από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντάς 
το σε ανταποδοτικό και ανακεφαλαιωτικό.

Όλοι οι συνάδελφοι σε θέση μάχης, γιατί έρχεται η ώρα 
που η ιστορία και η συνείδηση διαμηνύουν ότι το ως συνή-
θως και το όπως συνηθίσαμε έχει τελειώσει. Τώρα η επι-
βίωση του κόσμου της εργασίας και οι ανάγκες μας καλούν 
όλους να αποφασίσουμε με ποιον θα πάμε και ποιον θα 
αφήσουμε. 

Με την Κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου των ΣΥΡΙ-
ΖΑ και των ΑΝΕΛ που είναι ο νέος έμπιστος και εκλεκτός 
εκτελεστής του βασιλιά; Με την παλιά μνημονιακή φρουρά 
που σκούζει ότι προδόθηκε και εγκαταλείφθηκε, ενώ ήταν 
τόσο πειθήνια και ζητά να της ξαναδοθούν τα σκήπτρα; 

Με τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής που ετοιμάζονται 
να αναλάβουν δράση ως χρυσές εφεδρείες; Με τον αν-
θρώπινο και ευρωπαϊκό πολιτισμό ή με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το νόμισμά της; Με τη βαρβαρότητα ή με την ερ-
γατική απελευθέρωση; 

Συνάδελφοι του ΠΑΜΕ ο ρόλος της πρωτοπορίας δεν είναι 
να βλέπει και να προβλέπει τη νύχτα, ο ρόλος της πρωτοπο-
ρίας είναι να βλέπει ένα φωτεινό σημάδι μέσα στη νύχτα, 
να μην παραδέχεται την ήττα και να ανοίγει δρόμους μαζί με 
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το μαχόμενο κίνημα για να την κατάργηση της υπάρχουσας 
τάξης πραγμάτων. 

Αυτό το δρόμο καλούμε να πορευθεί ο κόσμος της εργα-
σίας, αυτοί που μάχονται όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στην 
πολιτική του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
μνημονίων. Εμπρός συνάδελφοι, μπορούμε. 

Γιάννης Αναγνωσταράς
Σύλλογος Γλυφάδας - Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης

Καλημέρα σε όλους. Θα επιχειρήσω πολύ σύντομα έναν 
σχολιασμό της χθεσινής μέρας.

Η παράθεση των οικονομικών από τον Ταμία με μία μείωση 
30-35% - την υπολογίζω - είναι αποτέλεσμα της αλλαγής 
των συσχετισμών που έγινε την προηγούμενη χρονιά. Αυτό 
που είναι αναγκαίο να πούμε όλες οι πτέρυγες του κλάδου 
είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβού-
λιο με ομόφωνες αποφάσεις να αναπνεύσει η Ομοσπον-
δία στην κατεύθυνση της αποστοίχισης από τα προνόμια.

Όσον αφορά το «δια ταύτα», νομίζω ότι οι στίχοι «φυσά-
ει ένας αέρας όλο δαίμονες και η λογική γίνεται άλλοθι της 
τρέλας» αποτυπώνουν την εικόνα στην εκπαίδευση και την 
ελληνική κοινωνία. Στη συγκέντρωση του ΣΕΒ προχθές ο 
Γιούνκερ είπε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο», 
ενώ ο Πρωθυπουργός ξαναβάζει στο τραπέζι του παιχνι-
διού “την ελπίδα και την ανάπτυξη”.

Το επίδικο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η ελληνική κοινω-
νία να αποδεχθεί ως μονόδρομο την πολιτική της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Κάθε άλλη οπτική από τα συστημικά μέσα και 
σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου μάς παρουσιάζε-
ται ως εχθρική ή ως επιζήμια.

Στην εκπαίδευση μας λένε ότι οι σχεδιασμοί και οι κατευ-
θύνσεις του ΟΟΣΑ είναι το άρμα που προσδιορίζει τις βασι-
κές εκπαιδευτικές πολιτικές. Νομίζω, όμως, ότι εμείς, όλες 
οι πτέρυγες εδώ μέσα, ξέρουμε ότι κοινό νήμα είναι η μετα-
βολή της αξίας της εργασίας και σε αυτή τη μεγάλη αναδιά-
ταξη, συνάδελφοι, δεν έχουμε απαντήσει ως κλάδος.

Γι΄ αυτό και είναι χρέος του συνεδρίου να πούμε αν η ελα-
στική εργασία θα αναδειχθεί αιτία διαφοροποίησης εντός 
του κλάδου. Απέναντι στους εύηχους όρους της ισοτιμίας, 
των μορφωτικών δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά του λαού 
που προτάσσει η υπουργική απόφαση Φίλη, θα πρέπει να 
προτάξουμε όρους ουσιαστικής αναμέτρησης, με την κυ-
βερνητική πολιτική που υποβαθμίζει τη σταθερή και μόνι-
μη εργασία. 

Παράλληλα νομίζω, συνάδελφοι, ότι αντιλήψεις ευκαιρια-
κές με αφετηρία την αγωνία για τις απολύσεις το επερχόμε-
νο διάστημα δε θα πρέπει να βγάζουν εντός του κλάδου φω-
νές που να μιλάνε για ειδικούς επιστήμονες-παιδαγωγούς.

Πυρήνας της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής όλης της εμφύλι-
ας διαμάχης των ετερογενών ομάδων που αναπτύσσονται, 

αναπληρωτών, μονίμων, ειδικοτήτων, είναι η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ.

Τι λέει η πλειοψηφική ιδεολογική άποψη της ΔΟΕ; Και χθες 
ακούστηκε ότι ευθύνη έχουν οι ανάλγητες πολιτικές για 
την υπουργική απόφαση Φίλη και ότι ο κλάδος πρέπει για 
παράδειγμα να διαλέξει να χειροκροτήσει το σχολείο του 
ΕΑΕΠ για να δουλέψουν συνάδελφοι το επόμενο διάστημα. 
Αυτά έλεγαν ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Τι πρέπει να μην πούμε; Εμείς δεν πρέπει να πούμε ποιοι 
θα δουλέψουν, ποιοι θα απολυθούν. Εμείς πρέπει να πούμε 
ότι η αφετηρία είναι η παιδαγωγική σχέση και όχι το γνω-
στικό αντικείμενο και να επιδιώξουμε μαζικούς διορισμούς 
και οργανικές θέσεις για όλους τους συναδέλφους που 
δουλεύουν στα σχολεία. 

Σας ευχαριστώ.

Παντελής Βαϊνάς
Σύλλογος Αιγάλεω

Συνάδελφοι συναδέλφισσες, είμαι εκπρόσωπος των Πα-
ρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων, αντιπρόσωπος 
από το Σύλλογο του Αιγάλεω. 

Θα μιλήσω σε αυτό το λίγο χρόνο για την κριτική των πε-
πραγμένων και με μια άλλη ιδιότητα, του μέλους της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ από την πλευρά των Πα-
ρεμβάσεων. Επειδή αν θέλετε η κριτική προς το συνδικάτο 
και όχι μόνο της ΔΟΕ, προς τα συνδικάτα και την οργάνω-
ση των αγώνων και τον σχεδιασμό στη φετινή χρονιά, είναι 
έτσι κι αλλιώς αλληλένδετη και συνολική. 

Συνηθίζουμε γενικά να περιγράφουμε την κατάσταση, τα 
μέτρα που πέρασαν, τι έγινε με το ασφαλιστικό θα μπορού-
σαμε να πούμε με τα μνημόνια που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δε θα 
μπω σε μια κουβέντα για το τι πέρασε, θα πω με μια λέξη 
ότι αυτό που ολοκληρώνει σήμερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι μια κοινωνική καταστροφή που ξεκίνησε με τα 
μνημόνια και τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, στα πλαίσια 
ακριβώς της καπιταλιστικής κρίσης και την επιλογή του κε-
φαλαίου να την αντιμετωπίσει σε βάρος της εργασίας.

Γιατί το λέω έτσι; Γιατί πολλές φορές από τοποθετήσεις 
εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα φαντάζει λίγο ως καιρικό 
φαινόμενο, σαν απλα να συμβαίνει κάτι. Και πραγματικά αν 
το συνδικάτο σήμερα είχε επίγνωση του τι συμβαίνει, δε 
θα έπρεπε να λέει στο πανό «όχι στη διάλυση της δημόσι-
ας εκπαίδευσης», αλλά «όχι στη διάλυση της ζωής μας, όχι 
στη διάλυση πραγματικά της χώρας», γιατί συμπεριλαμβά-
νει και τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Όμως λέμε πολλά για όλα αυτά που υλοποιεί σήμερα η Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πολλές φορές συνηθίζουμε αν 
θέλετε και στα πλαίσια του να δικαιολογήσουμε τις αδυνα-
μίες μας να λέμε «Δεν μπορεί ο κόσμος, δε θέλει ο κόσμος, 
είναι απογοητευμένος» και λοιπά. 

Κοιτάξτε συνάδελφοι, ως μέλος και της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΑΔΕΔΥ σε πάρα πολλούς χώρους που πήγα φέ-
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τος είδα το εξής: Ο κόσμος δεν είναι χαζός, ο κόσμος είναι 
αυτός που ψήφισε 62% «όχι», που έδωσε μάχες, απλά κα-
τάλαβε κάτι. Κατάλαβε ότι τη σύγκρουση πια πρέπει να την 
πάει μέχρι τέλους. Πρέπει να συγκρουστεί με το σύνολο 
της πολιτικής αυτής και με την Ευρωπαϊκή Ένωση την Ευ-
ρωζώνη και το κεφάλαιο.

Το καταλαβαίνει αυτό, ξέρει ότι αν αυτή τη στιγμή διαμορ-
φώσει έναν αγώνα έντασης, διάρκειας, επιθετικό αγώνα, 
για να μην διαλυθεί η δημόσια εκπαίδευση ή για να μην πε-
ράσουν τα μνημόνια, θα βρει μπροστά του πάλι το δίλημμα 
«θα μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, δε θα έχουμε αέρα να αναπνεύσουμε, δε 
θα έχουμε νερό να πιούμε». 

Και τι κάνει σήμερα το συνδικάτο για να απαντήσει ακρι-
βώς σε αυτό; αντί να έχει σήμερα πραγματικά στην πρώ-
τη σειρά της ατζέντας το περιεχόμενο, να βγει σήμερα το 
συνδικάτο και να τοποθετηθεί για τα ζητήματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, του κεφαλαίου προσπα-
θεί να διαχειριστεί μια κατάσταση χωρίς να παίρνει θέση 
στο πιο σημαντικό. 

Γιατί κοιτάξτε συνάδελφοι, η πολιτική που χειροκροτούν 
στην ουσία και η πτέρυγα της ΔΑΚΕ και η πάλαι ποτέ ΠΑΣΚ, 
ΔΗΣΥ σήμερα, αλλά και οι πάλαι ποτέ συναγωνιστές του 
ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολιτική του κεφαλαίου, είναι πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολιτική που με την υπογραφή 
σας συνάδελφοι σφαγιάζει τους αναπληρωτές που στέκο-
νται εκεί δίπλα. 

Έχω έναν φίλο που δουλεύει 12 ώρες οδοντοτεχνίτης, 12 
ώρες, έτσι; 130 χρόνια μετά το 8ωρο, για 500 ευρώ και 
4ωρη ασφάλιση. Ποια είναι η προστασία του κόσμου της 
εργασίας πάλαι ποτέ συναγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ; Ποια είναι 
η τοποθέτησή σας σήμερα; 

Όμως πέρα από το περιεχόμενο είναι και το ζήτημα του 
σχεδιασμού, με ποιο σχέδιο πάμε βρε συνάδελφοι; Η ΔΟΕ 
φέτος ούτε λίγο ούτε πολύ εκχώρησε τα πάντα στην ΑΔΕ-
ΔΥ. Πήραμε την εκχώρηση λοιπόν στην ΑΔΕΔΥ και τι έγι-
νε στην ΑΔΕΔΥ; Ένα από τα ίδια, ένας σχεδιασμός αποσπα-
σματικός, έγινε η απεργία στις 12 του Νοέμβρη χωρίς κα-
νένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, ένα ακόμα που αναδει-
κνύουν οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, ότι θέλουν 
βρε παιδιά, θέλουν να ξέρουν και ποιο είναι το επόμενο 
βήμα, ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο στόχος. 

Μετά τις 12 του Νοέμβρη λοιπόν σκάει ξαφνικά μια απερ-
γία στις 3 του Δεκέμβρη από το πουθενά, χωρίς να είναι 
ενταγμένη σε κάποιο σχέδιο. Πως έσκασε; Έτσι γιατί δεν 
είναι μόνο εδώ οι ευθύνες του κυβερνητικού εργοδοτικού 
θα έλεγα εγώ συνδικαλισμού της ΓΣΕΕ και της πλειοψηφί-
ας της ΑΔΕΔΥ, αλλά και του ΠΑΜΕ. 

Ήμασταν λοιπόν στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΑΔΕΔΥ για να διερευνήσουμε μετά τις 12 του Νο-
έμβρη ποιο θα είναι το επόμενο αγωνιστικό βήμα. Αποφα-
σίστηκε εκεί λοιπόν να υπάρξει μία απεργία στις 10 του Δε-
κέμβρη. Θα με ακούσετε λίγο, γιατί έχει σημασία. Στις 10 

του Δεκέμβρη από πλειοψηφία ΜΕΤΑ ΠΑΣΚ ΔΑΚΕ, πάλι 
αποσπασματική. 

Πετάγεται ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ και λέει «παιδιά ώπα, 
που πάτε; Η ΓΣΕΕ συνεδριάζει αύριο και θα αποφασίσει 
για τις 3 του Δεκέμβρη». Αρχίζουν τα τηλέφωνα, δε θυμά-
μαι τώρα ποιος, ο Μπράτης έπαιρνε τον Μουτάφη, τον Κου-
τσούκη ο Αντωνάκος, όλοι έπαιρναν τους δικούς τους στη 
ΓΣΕΕ. «Δεν έχουμε συνεδρίαση» τους λέγανε. 

Ξανά ο Αρβανιτίδης «έχει συνεδρίαση αύριο και θα πάρει 
απόφαση», να μη σας τα πολυλογώ, τα μέλη των ΠΑΣΚ, 
ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ ούτε στη ΓΣΕΕ ούτε στην ΑΔΕΔΥ ήξεραν για 
τη συνεδρίαση, ήξερε όμως ο Παναγόπουλος, ήξερε και το 
ΠΑΜΕ και πραγματικά συγκλήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της 
ΓΣΕΕ την επόμενη μέρα και πήρε απόφαση για απεργία στις 
3. 

Αυτό το κομπρεμί, γιατί εδώ υπάρχουν ευθύνες, μπορεί 
να είναι διαφορετικές οι αφετηρίες, από τη μια πλευρά εί-
ναι ο εργοδοτικός συνδικαλισμός και από την άλλη είναι η 
αντίληψη του κομματικού σχεδιασμού. Όμως το κομπρεμί 
αυτό συνεχίστηκε, γιατί είχαμε στις 4 του Φλεβάρη αυτή την 
απεργία που είχε στοιχεία ενθαρρυντικά, που έδειχνε κάτι. 
Γιατί έδειχνε κάτι όμως; Γιατί εκείνη τη στιγμή με τους αγρό-
τες στους δρόμους ένας κόσμος τους πίστεψε. 

Λέγαμε τότε ως Παρεμβάσεις «μπλόκα στις εθνικές από 
τους αγρότες, μπλόκα στις πόλεις από τους εργαζόμε-
νους». Αλλά δεν έγινε αυτό, ΠΑΜΕ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ πετάξανε 
τη μπάλα σε μια 48ωρη που θα γίνει κάποια στιγμή και έγι-
νε όταν το επέλεξε ο Κατρούγκαλος.

Γι αυτό αν θέλουμε πραγματικά να ανατρέψουμε την επίθε-
ση, τα μέτρα και αυτούς που τα υλοποιούν θα πρέπει επι-
τελούς να πάρουμε θέση για έξοδο από Ευρώ και ΕΕ, να 
συγκρουστούμε συνολικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης, 
ΕΕ, κεφαλαίου και να σχεδιάσουμε έναν αγώνα με διάρκεια 
και συνέχεια που να στηρίζεται στον κόσμο της εργασίας 
και τις γενικές συνελεύσεις. 

Ευχαριστώ. 

Βάσω Ζαρκινού
Σύλλογος Ηλιούπολης

Εκλεγμένη από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Μ.Παπαμαύ-
ρος» Ηλιούπολης, με το ψηφοδέλτιο των «Εκπαιδευτικών 
σε δράση», συμμετέχω επίσης στο Συντονιστικό Νηπιαγω-
γών. 

Κυριακή ψηφίστηκε το ασφαλιστικό και το φορολογικό. 
Μέσα στο Πάσχα ψηφίστηκαν δομικές αλλαγές για την ορ-
γανικότητα και ξανά μέσα στο Καλοκαίρι η κυβέρνηση ετοι-
μάζεται να ψηφίσει ένα πακέτο αλλαγών για το δημόσιο 
σχολείο που το ονομάζει: «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση». 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα σκοπίμως, τεχνηέντως και με 
δόλο διαρρέονται από στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και 
σύμφωνα με αυτά που ήδη έχουν ψηφιστεί και μας έχουν 
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έρθει στα σχολειά μας ως εγκύκλιοι έχουμε να κάνουμε με 
τις παρακάτω αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων: 

Ας δούμε όμως συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι αλλαγές 
συνολικά και με ποια κριτήρια υλοποιούνται οι μνημονιακές 
οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί.

Κριτήριο πρώτο: εξοικονόμηση δαπανών. Πώς; Με το άρ-
θρο 35 στο νομοσχέδιο για την έρευνα, όπου αυξάνεται 
από 7 σε 14 ο αριθμός για τη λειτουργία τμήματος ή μονο-
θεσίου νηπιαγωγείου. 

Κριτήριο δεύτερο: εξοικονόμηση δαπανών. Πώς; Με την 
αποδόμηση του ολοήμερου νηπιαγωγείου και του ενιαί-
ου προγράμματός του και τη μετατροπή του σε προαιρετικό 
απογευματινό πρόγραμμα, δηλαδή σε φύλαξη, έτσι ώστε 
μελλοντικά η στελέχωσή του να γίνεται από ωρομίσθιους 
ή βοηθούς ή ακόμη ακόμη η λειτουργία του να περάσει σε 
ΚΔΑΠ

Κριτήριο δεν είναι οι ανάγκες των μαθητών αλλά οι ανά-
γκες των δανειστών. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο που λει-
τουργούσε ως ένα σχολείο που βοηθούσε στην άμβλυνση 
των ταξικών και κοινωνικών ανισοτήτων καταργείται και 
δίνει τη θέση του σε ένα ενιαίου τύπου σχολείο που τα έχει 
όλα.1. Κόφτη στις αιτήσεις των γονέων. Η πρόσφατη Εγκύ-
κλιος των εγγραφών μας δείχνει το στίγμα αυτού του ενι-
αίου φτωχού σχολείου με το ξεκίνημά του. Είσαι αδήλωτος 
μετανάστης; Δεν μπορείς να γραφτείς.

2. Κόφτη στις ανάγκες των μαθητών Κρυώνει το παιδί σου 
και γι’ αυτό γράφεται στο ολοήμερο; Δεν μπορείς να το εγ-
γράψεις. Δεν έχεις δικαίωμα. Έχει ανάγκη κοινωνικοποίη-
σης το παιδί σου? Δε μπορείς να το εγγράψεις στο ολοή-
μερο. 

Κριτήριο τρίτο; Εξοικονόμηση δαπανών και εναρμόνιση με 
την οδηγία του ΟΟΣΑ, όπου αναφέρεται στη σελίδα 32: «Η 
Ελλάδα θα χρειαστεί να αυξήσει τις διδακτικές υποχρεώ-
σεις των εκπαιδευτικών κατά περίπου 4 έως 5 ώρες για να 
φτάσει στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ». Πώς; Με τη δημιουργική 
ασάφεια αλλά με τη μνημονική σαφήνεια αυξάνεται με πλά-
γιο τρόπο το ωράριο των νηπιαγωγών. Βγάζουμε το διά-
λειμμα απέξω, δεν το θεωρούμε διδακτικό χρόνο, και έτσι 
με ένα πλάγιο τρόπο, αφαιρώντας τα διαλείμματα, που όχι 
μόνο δεν είναι διαλλείματα για μας, αφού υπάρχει καθη-
μερινή εφημερία και χρειάζεται και αυξημένη επίβλεψη και 
οργανωμένες δραστηριότητες Βγάζουμε επίσης έξω και 
την προσέλευση, γιατί δεν θεωρούμε διδακτικό χρόνο την 
προσέλευση των παιδιών (τακτοποίηση πραγμάτων, πα-
ρουσιολόγιο κ.λ.π.). Και ο στόχος επιτεύχθη και θα βγει και 
το Υπουργείο να μας πει -Ωράριο δε ζητούσατε? 

 Και, συνάδελφοι, αυτός ο στόχος δεν είναι μόνο για το νη-
πιαγωγείο αλλά για ολη την εκπαίδευση.

Για να καταλάβετε το παράδειγμα. Η νηπιαγωγός που πη-
γαίνει στις 8 και τέταρτο και θα φεύγει στις 1 γράφει σε 
αυτό το διάστημα πέντε διδακτικές ώρες(χωρίς διάλλειμα), 
ενώ οι συνάδελφοι δάσκαλοι έξι διδακτικές ώρες .

Συνάδελφοι,σήμερα το νηπιαγωγείο βάλλεται από όλες αυ-
τές τις αλλαγές, που είναι αλλαγές για όλη την εκπαίδευση. 
Γιατί πάντα οι αλλαγές περνάνε από τον πιο αδύναμο κρίκο. 
Και ο πιο αδύναμος κρίκος είμαστε εμείς, συνάδελφοι ,οι 
Νηπιαγωγοί. Είμαστε η πιλοτική εφαρμογή των αλλαγών. 
Έχουμε υποχρέωση και καθήκον απέναντι στους συναδέλ-
φους που μας ψήφισαν, που μας έστειλαν εδώ, ώστε να 
πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση. 

Στη βάση αυτή, λοιπόν, συναντηθήκαμε σύνεδροι, από όλες 
σχεδόν τις παρατάξεις, προκειμένου να δούμε με αίσθημα 
ευθύνης τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει και πραγματικά 
μπορεί να υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν αλλά μας 
ενώνει η αγωνία μας για ένα δημόσιο και δωρεάν νηπια-
γωγείο. Μας ενώνει η αγωνία μας έτσι ώστε να μπορέσου-
με να υπερασπιστούμε το ενιαίο πρόγραμμα του ολοήμε-
ρου νηπιαγωγείου και τα εργασιακά μας δικαιώματα

Μας ενώνει η αγωνία μας για την ύπαρξη του νηπιαγωγεί-
ου και όχι για το πέρασμα του στους Δήμους. 

Μας ενώνουν οι ανάγκες των μαθητών μας 

Μας ενώνει η κοινή στόχευση για την άμεση νομοθέτη-
ση της Δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής χω-
ρίς ολιγωρία και αναβολές διετίας –τριετίας και υπεκφυ-
γές. Γιατί συνάδελφοι η Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή δεν είναι θέμα διαλόγου όπως αναφέρουν κάποιοι 
για δικό τους όφελος. Είναι πάγιο αίτημα της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας εδώ και 30 χρόνια. Είναι πολιτική θέση της 
κυβέρνησης, βρίσκεται στις προγραμματικές δηλώσεις και 
έχει εξαγγελθεί το Δεκέμβριο από τον Υπουργό Παιδείας 
Για αυτό πρέπει όλοι μαζί να πιέσουμε ΤΩΡΑ να υλοποι-
ηθεί.

Επειδή η σιωπή δεν είναι χρυσός αλλά «λίβανος και σμύρ-
να», επειδή η σιωπή μπορεί να ερμηνευτεί σαν αποδοχή ή 
συναίνεση.

Επειδή δεν έχει κανείς μας εδώ μέσα το δικαίωμα να σι-
ωπήσει ή να ανεχτεί τα όσα γίνονται αλλά ο καθένας μας 
πρέπει να αναλάβει δράση 

Με βάση, λοιπόν, αυτά θα καταθέσουμε τα κοινά αιτήματα 
που συμφωνήσαμε σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι σύνεδροι 
νηπιαγωγοί, για να αποτελέσουν το διεκδικητικό πλαίσιο 
της Ομοσπονδίας και ελπίζουμε πως οι σύνεδροι θα ανα-
λάβουν τις ευθύνες τους και θα το ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ
•	 Ενιαία δημόσια δωρεάν 14χρονη εκπαίδευση με δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και ενι-
αίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο για 
όλα τα παιδιά, 

•	 Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1 προς 15 ανά νη-
πιαγωγό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του 
παιδαγωγικού προγράμματος του νηπιαγωγείου  .

•	  Άμεση απόσυρση του άρθρου 35Α στο Ν.4386 για την 
έρευνα για τον ελάχιστο αριθμό 14.

•	 Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το ωρά-
ριο των Νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή του με το 
Ν.4115/2013 λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτή-
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των που υπάρχουν (να λογίζεται ως διδακτικός χρόνος 
όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγω-
γείο).

•	 Ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών, ικανών να αντα-
ποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής 
αγωγής και εκπαίδευσης.

•	 Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και άμεσος μόνιμος διορι-
σμός των απαιτούμενων Νηπιαγωγών.

•	 ‘Όχι στο νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

•	 Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού 
προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

•	 Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου.

•	 Φοίτηση όλων των παιδιών  χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. Απόσυρση της εγκυκλίου για τις εγγραφές.

•	 Τήρηση της αναλογίας παιδιών / τετραγωνικών  μέτρων 
με βάση τις προδιαγραφές ΟΣΚ (1 παιδί ανά 3 τετραγω-
νικά μέτρα).

•	 Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπίων.

•	 Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανο-
ποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη.

•	 Διορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστρι-
ες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές).

•	 Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μό-
νιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού (σχολικοί ψυ-
χολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές και λο-
γοθεραπευετές).

•	 Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής.

•	 Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρι-
κής γλώσσας.

•	 Αύξηση της χρηματοδότησης, Ειδική χρηματοδότηση για 
παιδαγωγικό υλικό ώστε να διασφαλιστεί ο δωρεάν χα-
ρακτήρας του Νηπιαγωγείου.

•	 Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νη-
πιαγωγείων στους Δήμους.

•	 Σε κάθε νηπιαγωγείο να τοποθετηθεί και μια νηπιαγωγός 
Ειδικής Αγωγής για τη στήριξη παιδιών με εκπαιδευτικές 
ανάγκες.

•	 Δωρεάν σίτιση όλων των παιδιών και δωρεάν εμβολια-
σμοί για όλα τα παιδιά.

Σταύρος Καλλώνης
Σύλλογος Κερατσινίου Περάματος

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες.

Η Γενική Συνέλευση φέτος πραγματοποιείται με φόντο την 
υλοποίηση των σκληρών αντεργατικών μέτρων του τρίτου 
μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την επικαι-
ροποίηση τους με την ψήφιση των «προαπαιτούμενων» για 
την «αξιολόγηση» από τους θεσμούς.

Μέσα σε αυτό το ντόμινο των αντεργατικών και αντιλαϊκών 
μέτρων, η εκπαίδευση έρχεται αντιμέτωπη με ένα σύνολο 

αντιδραστικών αλλαγών από το νηπιαγωγείο μέχρι την ει-
δική αγωγή, με αποκορύφωμα την Υπουργική Απόφαση για 
το «Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο», ως μη-
χανισμό απόλυσης χιλιάδων αναπληρωτών συναδέλφων 
μας, κινητικότητας και μετακινήσεων μονίμων εκπαιδευτι-
κών, φτιάχνοντας ένα σχολείο ακόμα πιο φτηνό και ευέ-
λικτο.

Συνάδελφοι συναδέφισσες.

Άλλη μια Γενική Συνέλευση του Κλάδου πλησιάζει στο τέ-
λος της. Αυτή η Συνέλευση πρέπει να αποτελέσει από σή-
μερα κιόλας την έναρξη της μάχης αυτής που θα ξεσηκώσει 
τον Κλάδο ενάντια στα μνημόνια, ενάντια σε αυτή την πολι-
τική που χρόνια τώρα βιώνουμε. Ο Κλάδος χρειάζεται την 
αγωνιστική του ανάταση, μαζί με αυτή όλης της κοινωνίας. 

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση υλοποιώντας και το τρίτο μνημό-
νιο προωθεί ουσιαστικά τη θεσμοθέτηση ενός σκληρού μη-
χανισμού αυτόματης περικοπής δαπανών, δηλαδή μισθών 
και συντάξεων, αλλά και νέα φορολογικά μέτρα σε περί-
πτωση απόκλισης από το στόχο του 3,5% μέχρι το 2018, 
για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση δεν θα έχει το δικαί-
ωμα παρέμβασης ή μονομερών ενεργειών και το οποίο θα 
συμπληρώσουν μια σειρά ακόμα επόμενων μνημονιακών 
μέτρων.

Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η κυβέρνηση καρατομεί τα ερ-
γατικά και μορφωτικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι η Υπουργική Απόφαση για το νέο σχο-
λείο συνιστά μηχανισμό εξοικονόμησης της δημοσιονομι-
κής πολιτικής, της προσαρμογής του δημόσιου σχολείου 
στη μνημονιακή πολιτική, της κοινωνικής λεηλασίας και της 
αύξησης των ταξικών διαφορών μέσα στην κοινωνία.

Ξέρουμε και ξέρετε ότι για μας, συνάδελφοι, τα πέτρινα 
χρόνια δεν είναι μόνο αυτά που ζούμε. Είναι αυτά που θα 
έρθουν. Είναι αυτά που αφορούν εμάς, που αφορούν τα 
παιδιά μας, που αφορούν γενιές ολόκληρες που θα μεγα-
λώσουν κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες.

Ξέρουμε πολύ καλά συνάδελφοι, ότι όλες αυτές οι κυβερ-
νήσεις που υλοποίησαν όλες αυτές τις πολιτικές καταδικά-
στηκαν όχι μόνο πολιτικά και κοινωνικά στη συνείδηση των 
ανθρώπων, αλλά και ιστορικά για ό,τι απλά έχουνε πράξει 
μέχρι σήμερα και κάποτε θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Παρόλα αυτά και απέναντι σ’ αυτά εμείς θεωρούμε ότι αυτή 
τους η δύναμη είναι και η μεγάλη τους αδυναμία. Αυτή τους 
η δύναμη είναι η μεγάλη αδυναμία που θα συσπειρώσει 
ένα πλατύ αγωνιστικό μέτωπο, που θα αγκαλιάζει τους εκ-
παιδευτικούς, τους εργαζόμενους σε κάθε γωνιά, οπουδή-
ποτε, με έναν και μόνο στόχο: να ανατραπούν όλες αυτές οι 
πολιτικές που έχουν καταρρακώσει σήμερα τη ζωή όλων 
στην ελληνική κοινωνία.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά δεν μπορούν να ανατρα-
πούν με ένα συνδικαλισμό, με έναν κυβερνητικό - κρατι-
κό - κομματικό συνδικαλισμό στη ΓΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΥ, 
η οποία είναι σαφές και έχει αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 85ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 45

Παρεμβασεισ Κινήσεισ συσΠειρώσεισΚριτιΚή ΠεΠραγμενών

δώσει καμία - μα καμία λύση απέναντι σε αυτά τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε.

Συνάδελφοι, η συγκρότηση ενός πλατιούς κοινωνικού με-
τώπου, το οποίο, το λέμε καθαρά, θα έχει σχέση με την 
ανατροπή και τη σύγκρουση, με τον πυρήνα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάθε 
πολιτικού διαχειριστή αυτής της πολιτικής. Σε αυτό το μέ-
τωπο έχουν θέση όλες οι δυνάμεις και όλοι οι αγωνιστές 
που συμφωνούν σε ένα ελάχιστο δυνατό πρόγραμμα που 
μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα της εργαζόμενης 
πλειοψηφίας.

Είναι ένα μέτωπο που έρχεται από το μεσοπόλεμο και έχει 
υποστηριχθεί από κομμουνιστές και σοσιαλιστές μέσα από 
την Αρίστερη Παράταξη των δασκάλων. Είναι τα μέτωπα 
που δημιούργησαν Ο Πλουμπιδης, ο Παπάς, ο Παπανικο-
λάου. Είναι ένα μέτωπο που στο παρελθόν σηματοδότησε, 
αλλά και στο μέλλον πιστεύουμε ότι θα σηματοδοτήσει, τη 
ρήξη και την ανατροπή σε όλες αυτές τις πολιτικές.

Αντίπαλοί μας, λοιπόν, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά 
ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα.

Γι’ αυτό, λοιπόν, εμείς κάνουμε πολύ καθαρό, η 85η Γενική 
Συνέλευση πρέπει σήμερα να αποφασίσει ότι δεν θα επι-
τρέψουμε την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το 
νέο τύπο ολοήμερου σχολείου, την επίθεση στο δημόσιο 
νηπιαγωγείο και οποιοδήποτε αιφνιδιασμό για ένα ενιαίο 
τύπο νηπιαγωγείου, που θα ανατρέπει τα ωράρια λειτουρ-
γίας του, θα αυξάνει το ωράριό τους, θα μετατρέπει το ολο-
ήμερο νηπιαγωγείο σε φύλαξη και θα υπονομεύει βεβαίως 
τον κοινωνικό του ρόλο.

Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αιφνιδιασμούς σε πολυνο-
μοσχέδιο για την παιδεία που θα εφαρμόζει την εργαλειο-
θήκη του ΟΟΣΑ και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην εκπαίδευση. Την εφαρμογή των νέων προαπαι-
τούμενων του συμπληρωματικού μνημονίου για τον εργα-
σιακό και συνδικαλιστικό νόμο που προωθείται καθώς και 
για την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Αυτή, η 85η Γενική Συνέλευση, συνάδελφοι, να αποφασί-
σει από σήμερα κιόλας την 1η 24ωρη απεργιακή κινητο-
ποίηση την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας των σχο-
λείων, που θα σηματοδοτήσει την αγωνιστική ανάταξη του 
κλάδου. Που θα σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα, τέτοιο 
που θα βάζει μπροστά όλες αυτές τις ρήξεις που έχουμε 
αναφέρει.

Στη συνέχεια προτείνουμε να έχουμε έναν κύκλο Γενικών 
Συνελεύσεων. Από τις 1 μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη, των Συλ-
λόγων όλης της χώρα, στις οποίες εισηγούμαστε απεργια-
κές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις διάρκειας, με επαναλαμ-
βανόμενες μορφές μέσα στο Σεπτέμβρη. Με διαδηλώσεις, 
καταλήψεις, τοπικές δράσεις και συστράτευση με τη δευτε-
ροβάθμια, με γονείς και συνολικά το εκπαιδευτικό και ερ-
γατικό κίνημα, συντονίζοντας και συμβάλλοντας ευρύτερα 
στο εργατικό και παλλαϊκό ξεσηκωμό για την ανατροπή των 
μνημονίων και των νέων επικείμενων μέτρων. 

Τέλος προτείνουμε πολύμορφες κινητοποιήσεις στις Διευ-
θύνσεις, τοπικές δράσεις, με γράμματα σε γονείς και μπλο-
καρίσματα των υπηρεσιακών συμβουλίων. Απέναντι σε 
όλα αυτά να προσπαθήσουμε να μπλοκάρουμε τα βήματα 
εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του Φίλη και των 
αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Τις λειτουργικές υπεραριθμίες 
που προκύπτουν και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαι-
δευτικών. Να επιβάλλουμε τις αναγκαίες για τους μαθητές 
ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, τη στελέχωση όλων των 
τάξεων υποδοχής και παράλληλης στήριξης, την υποδοχή 
όλων των παιδιών στο ολοήμερο και την εγγραφή όλων 
των παιδιών στο νηπιαγωγείο. 

Τα σωματεία μας πρέπει να πάρουν την υπόθεση της ορ-
γάνωσης του αγώνα στα χέρια τους. Ο Σεπτέμβρης πρέπει 
να σηματοδοτήσει την έναρξη της σκληρής αντιπαράθεσης, 
που θα υπερβαίνει το πλαίσιο της διαμαρτυρίας, που θα φι-
λοδοξεί να είναι πολιτικά επικίνδυνο.

Μ’ αυτούς τους όρους και μ’ αυτές τις προϋποθέσεις και με 
έναν καθαρό λόγο απέναντι στους συναδέλφους σας κα-
λούμε να βρεθούμε στις Γενικές Συνελεύσεις του Σεπτέμ-
βρη για να οργανώσουμε τα αγωνιστικά βήματα που ταιριά-
ζουν σε μας, στα παιδιά μας και σε ολόκληρο τον κλάδο και 
την ιστορία του. 

Ο Σεπτέμβρης να είναι μόνο η αρχή.

Ευχαριστώ. 

Κωνσταντίνα Κληρονόμου
Σύλλογος Χανίων 

Συνάδελφοι θα διαβάσω το κείμενο το οποίο φτιάξαμε 
χθες όλοι σχεδόν οι νηπιαγωγοί, οι περισσότεροι μάλλον 
που συμμετέχουν σήμερα στο Συνέδριο.

Διεκδικούμε :

 Ενιαία, δεκατετράχρονη εκπαίδευση με δίχρονη υποχρεω-
τική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 
έως 6 στο δημόσιο νηπιαγωγείο. 

Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 1 προς 15 ανά νηπια-
γωγό, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του παι-
δαγωγικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. 

Άμεση απόσυρση του άρθρου 35 στο νομοσχέδιο για την 
έρευνα που δίνει ελάχιστο αριθμό παιδιών 14 για δημι-
ουργία τμήματος. Άμεση έκδοση της Υπουργικής Απόφα-
σης για το ωράριο των νηπιαγωγών μετά τη θεσμοθέτησή 
του με το Νόμο 4115 του ’13, λαμβανομένων υπ’ όψιν των 
ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν. Να λογίζεται, δηλαδή, ως δι-
δακτικός χρόνος όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών 
στο νηπιαγωγείο. 

Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταπο-
κριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής 
και εκπαίδευσης. Ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και άμεσος 
μόνιμος διορισμός των απαιτούμενων νηπιαγωγών. Όχι 
στο νέο ενιαίο τύπο ολοήμερου νηπιαγωγείου που αυτές 
τις μέρες συζητείται στο Υπουργείο.
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Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού 
προγράμματος του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Ενδυνάμω-
ση του αντισταθμιστικού ρόλου του ολοήμερου νηπιαγω-
γείου. Φοίτηση όλων των παιδιών χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις. Απόσυρση της Εγκυκλίου για τις εγγραφές με 
προϋποθέσεις. Δωρεάν σίτιση για όλα τα παιδιά. Τήρηση 
της αναλογίας παιδιών - τετραγωνικών μέτρων, με βάση 
τις προδιαγραφές του ΟΣΚ, ένα παιδί ανά 3 τετραγωνικά 
μέτρα.

Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων - προνηπίων. 
Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία. Ικανο-
ποίηση όλων των αιτημάτων για παράλληλη στήριξη. Δι-
ορισμός μόνιμου βοηθητικού προσωπικού: καθαρίστρι-
ες, τραπεζοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, σχολικοί νοσηλευτές. 
Ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Διορισμός μό-
νιμου ειδικού επιστημονικού προσωπικού: σχολικοί ψυχο-
λόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργασιοθεραπευτές και λο-
γοθεραπευτές. Ίδρυση και στελέχωση τάξεων υποδοχής. 
Στελέχωση των νηπιαγωγείων με εκπαιδευτικούς μητρικής 
γλώσσας. Αύξηση της χρηματοδότησης, ειδική χρηματοδό-
τηση για παιδικό υλικό, ώστε να διασφαλίζεται ο δωρεάν 
χαρακτήρας του νηπιαγωγείου. 

Υπάρχουν δύο ζητήματα, συνάδελφοι, όσον αφορά το νη-
πιαγωγείο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι οι 
τεράστιες δομικές αλλαγές που αυτές τις μέρες συζητιού-
νται και η μετατροπή όλων των τμημάτων σε μικτά. Το ζήτη-
μα του ωραρίου μας ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια και σα-
φώς πρέπει να λυθεί, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να 
δώσουμε γη και ύδωρ για να το πάρουμε. 

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο έχει ξεχωριστό παιδαγωγικό 
πρόγραμμα από το κλασικό. Θεωρούμε ότι η λειτουργία 
του νηπιαγωγείου με υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα και 
προαιρετικό απογευματινό, χωρίς καμία συνέχεια και με δι-
αφορετική ομάδα παιδιών, είναι τεράστιο λάθος. Πιστεύ-
ουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί ο ενιαίος χαρακτήρας του 
ολοήμερου τμήματος, το οποίο στα 20 σχεδόν χρόνια της 
λειτουργίας του έχει καταξιωθεί ως ένας επιτυχημένος θε-
σμός, παρά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που πα-
ρατηρούνται, στην επίλυση των οποίων πρέπει να επικε-
ντρώσουμε την προσοχή μας. 

Το νηπιαγωγείο που ονειρευόμαστε παρουσιάστηκε από 
τις/ τους συναδέλφους στην ημερίδα που έκανε η ΔΟΕ στις 
αρχές Ιουνίου και δεν έχει καμία σχέση με το νηπιαγωγείο 
που ετοιμάζει το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. 

Στέφανος Μακρυγιάννης
Σύλλογος Ροδόπης 

Α) Τοποθέτηση στο θέμα Οικονομικός Απολογισμός - 
Προϋπολογισμός ΔΟΕ

Συν/σες, συν/φοι καλησπέρα

Ο μεγάλος αντίπαλος, το κεφάλαιο, οι οικονομικοί και πο-
λιτικοί του οργανισμοί, δηλαδή η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ, το ΔΝΤ αυτό 

που βλέπουν σαν κόκκινο πανί είναι το οργανωμένο εργα-
τικό και εκπαιδευτικό κίνημα, τα συνδικάτα, τα σωματεία, 
μαζί με αυτά και το δικό μας. Είμαστε εμείς, η οργανωμέ-
νη εργαζόμενη πλειοψηφία, οι συντονισμένοι μαζικοί και 
ανυποχώρητοι αγώνες μας που αμφισβητούμε τις φυλακές 
που χτίζουν γύρω μας, που αρνούμαστε την καταβύθιση της 
ζωής μας, που απαιτούμε πίσω στα χέρια μας να έρθει ο 
κλεμμένος πλούτος και για αυτό αποτελούμε το μεγάλο κίν-
δυνο για τους εκμεταλλευτές και την κερδοφορία τους. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους με το επικαιροποιημέ-
νο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 3ο μνημόνιο ΕΕ-ΔΝΤ 
και εργοδοσία εκκολάπτουν νέα σχέδια για ναμας χτυπή-
σουν. Ετοιμάζουν νέο συνδικαλιστικό νόμο για να περι-
σταλούν οι σημερινές έστω και κουτσές συνδικαλιστικές 
και αγωνιστικές δυνατότητες. Ετοιμάζουν επαναφορά της 
ανταπεργίας και θεσμοθέτηση των ομαδικών απολύσεων 
ώστε οι εργαζόμενοι να φοβούνται να αγωνιστούν. 

Στην κατεύθυνση απομείωσης του κύρους και της δύναμης 
σωματείων, συλλόγων και ομοσπονδιών που θα προηγη-
θεί των όποιων νομοθετικών ρυθμίσεων θα χρησιμοποι-
ήσουν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους μεταξύ αυ-
τών και τα όποια «θολά» σημεία στα οικονομικά της Ομο-
σπονδίας μας. 

Ακούω χρόνια ως αντιπρόσωπος μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ και 
αιρετούς των κομματικών και γραφειοκρατικών παρατάξε-
ων να επιβεβαιώνουν δημόσια ο ένας την τιμιότητα του άλ-
λου, να ομνύουν στη τήρηση των αποφάσεων περί οικο-
νομικών, να ορκίζονται πως κάθε δαπάνη που πραγματο-
ποιούν είναι δικαιολογημένη. Όμως εδώ θα αντιστρέψω το 
γνωστό ρητό, στα οικονομικά του συνδικάτου δε φτάνει να 
φαινόμαστε τίμιοι, πρέπει να είμαστε. 

Και το λέω αυτό γιατί άκουσα δεκάδες θολά σημεία πριν 
λίγο όπως περιγράφηκαν στην έκθεση του συναδέλφου της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, το λέω γιατί όσοι γαλάζιοι, πράσινοι 
και ροζ ορκίζονται σήμερα στην τιμιότητα των άλλων ας θυ-
μηθούν πως ορκίζονταν και στην τιμιότητα πρώην μέλους 
του ΔΣ της ΔΟΕ της ΔΑΚΕ που τελείως πρόσφατα αναγκά-
στηκε να επιστρέψει στην ΔΟΕ μετά από «τυχαία» εισαγγε-
λική εμπλοκή, συγκεκριμένο μεγάλο και καθόλου «τυχαίο» 
πόσο που εντελώς «τυχαία» είχε παρακρατήσει σε δικό του 
ιδιωτικό χώρο! Νισάφι πια με τις δηλώσεις τιμιότητας στα 
μικρόφωνα. Καλύτερα προσέξτε μην τυχόν υπάρξουν νέες 
εισαγγελικές εμπλοκές! 

Είναι επιπλέον ευκαιρία σήμερα εδώ να ψηφιστεί και να 
εφαρμοστεί η πρόταση για μείωση της συνδρομής σε 20 
ευρώ για τους μόνιμους (10 στη ΔΟΕ και 10 στο σύλλογο) 
σε 10 (5+5) για τους αναπληρωτές και 5 για τους αναπλη-
ρωτές μειωμένου ωραρίου. Αυτή είναι απόφαση δεκάδων 
συλλόγων της χώρας μεταξύ και του οποίου και του δικού 
μου, απόφαση που έχει παρθεί εδώ και δύο χρόνια και δεν 
έχει αλλάξει. 

Η απόφαση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς φόβο. Μην 
αναπαράγετε συνάδελφοι της πλειοψηφίας ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ, 
ΕΡΑ το ψευδοεπιχείρημα πως θα διαλυθεί η ΔΟΕ λόγω οι-
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κονομικής στενότητας. Το ίδιο λέγατε και όταν η συνδρομή 
ήταν στα 35 ευρώ αλλά με την υλοποίηση των προτάσεών 
του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού των Παρεμβάσε-
ων Κινήσεων Συσπειρώσεων και οι δαπάνες συγκρατήθη-
καν και η μείωση της συνδρομής έγινε δυνατή. 

Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα: Με ολοκληρωτική κα-
τάργηση κάθε συνδικαλιστικού τουρισμού, με πραγματικές 
δαπάνες για κινητοποιήσεις αντί για μετακινήσεις και εκ-
δηλώσεις παράτας. Για Ομοσπονδία που θα ξοδεύει για τις 
ανάγκες κάθε συναδέλφου και όχι για ταξίδια και ξενοδο-
χεία. 

Β) Τοποθέτηση στο θέμα: το Σχολείο που 
Ονειρευόμαστε

Κάνω αυτή τη σύντομη παρέμβαση ως μέλος του προε-
δρείου και όχι κανονική τοποθέτηση στο ήδη σφικτό χρο-
νικά πρόγραμμα γιατί αντιλαμβάνομαι πως μια ολόκληρη 
κατηγορία σχολείων μένει έξω από τη συζήτηση. Η ΔΟΕ 
στο σχεδιασμό της έχει αγνοήσει (τίποτα δεν περιλαμβάνε-
ται τόσο στο διεκδικητικό πλαίσιο όσο και σε οποιοδήποτε 
άλλο θέμα παρά τις τοποθετήσεις για το θέμα στην ημερίδα 
στην Αλεξανδρούπολη) το μειονοτικό σχολείο.

Το μειονοτικό σχολείο είναι ένα σχολείο δοκιμαστικός σω-
λήνας όπου δοκιμάζονται όλες οι αντιεκπαιδευτικές ανα-
διαρθρώσεις πριν μεταφερθούν στο δημόσιο σχολείο. Το 
μειονοτικό σχολείο είναι ένα σχολείο φτηνό, με πρόγραμ-
μα σούπα όπου συχνά τα πολλά ενίοτε κενά οποιασδήπο-
τε ειδικότητας και αντικειμένου καλύπτονται από όποιον εκ-
παιδευτικό υπάρχει ειδικά σε περιφερειακά σχολειά εκτός 
των μεγάλων πόλεων. Είναι ένα σχολείο που οι προϋποθέ-
σεις λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων είναι αυστηρό-
τερες από αυτές των δημόσιων σχολείων. Είναι όχι απλά το 
σχολείο του Φίλη και του ΟΟΣΑ αλλά το άμεσο μέλλον του. 
Ένα σχολείο από όπου αποφοιτούν μαθητές έτοιμοι εκμε-
ταλλεύσιμοι εργαζόμενοι για τις βιομηχανικές μονάδες και 
τις εργασίες γης της Θράκης. 

Απέναντι στην εικόνα αυτή ο Σύλλογος Ροδόπης ομόφω-
να έχει πάρει απόφαση για συγκεκριμένες συνδικαλιστικές 
και επιστημονικές διεργασίες. Θέλω εδώ να ζητήσω τη δέ-
σμευση του ΔΣ της ΔΟΕ πως θα ενισχύσει και θα υποστη-
ρίξει τις αποφάσεις αυτές του Συλλόγου. 

Επιπλέον είναι απαραίτητο να περιληφθεί στο γενικότερο 
διεκδικητικό πλαίσιο της ΔΟΕ το αίτημα για οργανικότη-
τα 2/25 (1 ελληνόγλωσσο και 1 τουρκόγλωσο/25μαθη-
τές) στα μειονοτικά σχολεία και ταυτόχρονα κανένα τμήμα 
πάνω από 20 μαθητές στα 6 τμήματα σχολεία και κανένα 
τμήμα πάνω από 15 στα 2τμήματα έως 5 τμήματα. Αυτό θα 
σημαίνει αυτόματα μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. 

Δημήτρης Μαριόλης
Σύλλογος Α΄ Αθήνας

Ο εκπρόσωπος της ΕΡΑ υποστήριξε πριν λίγο από αυτό το 
βήμα ότι «η Αριστερά είναι εδώ, στην Κυβέρνηση, μπρο-

στάρης μαζί με τον ελληνικό λαό» και μας κάλεσε «να πά-
ρουμε στο άρμα της Αριστεράς και τη συντηρητική Ευρώπη, 
ενάντια στο φασισμό, ενάντια στα grexit, ενάντια στα μνη-
μόνια, ενάντια στη λιτότητα». Χρειάζεται πραγματικά πολλή 
φαντασία, να υπογράφει κανείς μνημόνια και ταυτόχρονα 
να καλεί στον αγώνα για την κατάργησή τους! Αγαπητοί συ-
νάδελφοι της ΕΡΑ αυτή τη δεύτερη φορά Αριστερά να τη 
χαίρεστε, την Αριστερά των μνημονίων, την Αριστερά του 
τρίτου και χειρότερου μνημονίου, την Αριστερά της βαθιάς 
επιτροπείας, που σκύβει τη μέση της στη Μέρκελ και στον 
Σόιμπλε, την Αριστερά που μετονόμασε την τρόικα σε θε-
σμούς, την Αριστερά των απολύσεων, των ιδιωτικοποιήσε-
ων, την Αριστερά των πλειστηριασμών, την Αριστερά συνε-
ταιράκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ. Τη δεύτερη 
φορά Αριστερά, που συνεχίζει το δρόμο της πρώτης φοράς 
Αριστερά του ΄89, εκείνου του ενιαίου συνασπισμού που 
μπήκε στην Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα και Τζανετάκη 
για να ανοίξει το δρόμο στο Μητσοτάκη. Αλλά εσείς σήμε-
ρα δεν ανοίγετε το δρόμο στο Μητσοτάκη τον νεώτερο, κά-
νετε τη δουλειά του Μητσοτάκη από τώρα. 

Τίθεται όμως εδώ το εώτημα: σε τι ωφέλησε την Ομοσπον-
δία, το εκπαιδευτικό κίνημα, τον κλάδο η συμμετοχή στο 
διάλογο με αυτή τη δεύτερη φορά Αριστερά; Πρόεδρε και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, σε τι την ωφέ-
λησε; Υπήρχαν δύο απόψεις. Η μία έλεγε: Η ΔΟΕ πρέπει 
να καταθέσει την άποψή της και να αποχωρήσει, αυτά μας 
τα είπατε τον Ιανουάριο και αποχωρήσατε κατόπιν εορτής. 
Και η δεύτερη άποψη που υποστηρίξαμε ανάμεσα σε άλ-
λους και οι Παρεμβάσεις, ότι ο Φίλης μας κοροϊδεύει, στη 
γωνία παραμονεύουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις που ψή-
φισε αυτός και η Κυβέρνησή του, στη γωνία παραμονεύ-
ουν αυτά που λέει το τρίτο μνημόνιο για την εκπαίδευση. 
Ποιος νομιμοποίησε λοιπόν αυτή τη φιέστα του διαλόγου; 
Ποιον πιάσανε κορόιδο και ποιος αντίθετα ορθώθηκε ακυ-
ρώνοντας τις φιέστες αυτές από την Αθήνα μέχρι το Ηρά-
κλειο και αποδομώντας και αποκαλύπτοντας τους πραγμα-
τικούς στόχους τους; 

Σας ρώτησε κανένας συνάδελφοι της ΔΟΕ για την υπουρ-
γική απόφαση; Την έστειλε ποτέ το Υπουργείο στην Ομο-
σπονδία που συμμετείχε στο διάλογο; Η οποία υπουργική 
απόφαση τι κάνει; Ένα σχολείο φθηνό, ένα σχολείο ευέλι-
κτο, ένα σχολείο των ΕΣΠΑ. Άκουσα το συνάδελφο από τη 
ΔΗΣΥ να ισχυρίζεται ότι η κατάργηση των ΕΑΕΠ που διεκ-
δικούσαν οι Παρεμβάσεις υλοποιείται σήμερα από την κυ-
βέρνηση. Και φαίνεται απαραίτητο, να μελετήσει κανείς τι 
ακριβώς λένε τα ΕΣΠΑ για το σχολείο, τι σχεδιάζουν και τι 
προβλέπουν, από την εποχή Διαμαντοπούλου μέχρι τώρα, 
το Μάιο του 2016, για να αντιληφθεί ότι το σχολείο του 
Φίλη συνεχίζει και αποθεώνει το σχολείο της Διαμαντοπού-
λου, το σχολείο του ΠΑΣΟΚ, το σχολείο του Αρβανιτόπου-
λου. Καταργήθηκε η 7η ώρα; Ναι, αλλά μήπως η 7η ώρα 
κόπηκε για παιδαγωγικούς λόγους; Η 7η ώρα συνάδελφοί 
μου κόπηκε καθαρά για λόγους περικοπών. Αυτό λοιπόν εί-



48 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 85ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρεμβασεισ Κινήσεισ συσΠειρώσεισ ΚριτιΚή ΠεΠραγμενών

ναι το σχολείο στο οποίο προσθέτει ο Φίλης και την αυτο-
νομία, για να λειτουργεί το κάθε σχολείο με όρους αγοράς. 

Απέναντι σε αυτά τι λέει το πλαίσιο της ΔΟΕ; Λέω δυο λό-
για ακόμα και τελειώνω. Το πλαίσιο της ΔΟΕ λέει, το διά-
βασα με προσοχή, είναι μια πρόοδος συνάδελφοι, ότι «η 
Κυβέρνηση φέρνει μνημόνια, κατ΄ εντολήν της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και του ΔΝΤ». Μέχρι εδώ καλά, αλλά από εδώ 
και μετά τίθεται ένα δίλημμα. Σας είπε ή δε σας είπε ο Φί-
λης «εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα διορισμό, αν δε 
μου δώσει την άδεια η τρόικα»; Άρα λοιπόν η λογική που 
λέει όχι στα μνημόνια αλλά όχι και στη ρήξη με την ΕΕ, τέ-
λειωσε συνάδελφοι, δεν υπήρχε ποτέ, αυτό λέγαμε εμείς, 
δεν υπήρχε ποτέ η επιλογή «όχι στα μνημόνια αλλά όχι και 
στη ρήξη». 

Οι μόνες επιλογές που υπάρχουν είναι ή υποταγή στα μνη-
μόνια και πλήρης αποδοχή τους ή ρήξη με τη ΕΕ και ανατρο-
πή τους. Και μας απαντήσατε πέρυσι «πως θα γίνει αυτό; 
Δεν έχετε κεντρικό φορέα, δεν έχετε έτοιμη συνταγή, δεν 
έχετε διεθνές παράδειγμα». Δίκιο έχετε, δεν έχουμε συνά-
δελφοι τίποτα από όλα αυτά, τίποτα, αλλά έχοντας αυτές τις 
επιλογές στις σημαίες μας ήμασταν ένα μικρό μέρος του κι-
νήματος που ορθώθηκε και πολέμησε απέναντι στις μνημο-
νιακές φάλαγγες με όρους κοινωνικού πολέμου, που έριξε 
Κυβερνήσεις και θα ρίξει κι άλλες, που μπλόκαρε την αξιο-
λόγηση, που οργάνωσε την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, 
που άνοιξε τις πόρτες των σχολείων στα προσφυγόπουλα, 
που διεκδίκησε και κατάκτησε τα συσσίτια στα σχολεία για 
τα φτωχά παιδιά, που άρθρωσε λόγο για το ενιαίο 12χρο-
νο ενιαίο δημόσιο δωρεάν σχολείο.

Είμαστε εμείς λοιπόν πάλι οι μόνιμα χαρακτηρισμένοι «προ-
βοκάτορες» συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, και θα είμαστε και πάλι 
«προβοκάτορες» το Σεπτέμβρη, για να ορθώσουμε το ανά-
στημά μας, όχι απλώς να ταρακουνήσουμε την πόρτα του 
Υπουργείου αλλά να τη γκρεμίσουμε. Να τη γκρεμίσουμε 
για να ανοίξει ο δρόμος για το δημόσιο δωρεάν σχολείο, 
για να υπερασπίσουμε την ανάγκη στη δουλειά όλων των 
συναδέλφων, όλων μα όλων όμως, όχι μιας υποκατηγορί-
ας τους. 

Ηλέκτρα Μήτσουρα
Σύλλογος «Ο Περικλής»

Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι και εγώ αναπληρώτρια εκ-
παιδευτικός από το 2002, ωρομίσθια απ’ το 2002 μέχρι το 
’10 και απ’ το ’10 μέχρι το ’16 αναπληρώτρια. Δεν θα ανα-
φερθώ στη μιζέρια των αναπληρωτών, τι καημένοι που εί-
μαστε, δεν έχουμε ΟΑΕΔ, όλα αυτά τα ξέρετε και οι περισ-
σότεροι από εσάς όταν απευθυνόμαστε σε εσάς, στους μό-
νιμους μέσα στο σχολείο λέτε «και εμείς τα ζήσαμε». Και 
έτσι είναι η αλήθεια. Εσείς τα ζήσατε. 

Αυτό που είναι η διακριτή διαφορά αυτή τη στιγμή, από τα 
χρόνια των μνημονίων αλλά και τώρα με την Υπουργική 
Απόφαση του Φίλη είναι ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, 
διότι εμείς είμαστε αναπληρωτές, αναπληρώναμε όλα αυτά 

τα χρόνια τον εαυτό μας και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να 
πεταχτούμε έξω από ένα δημόσιο σχολείο που τα τελευταία 
έξι χρόνια υπηρετήσαμε, μπορεί και να κρίναμε και να κα-
τακρίναμε αλλά είχαμε ένα διακριτό γνωστικό αντικείμενο, 
αυτοτελές μάθημα και τέλος πάντων προσφέραμε σε αυτή 
την εκπαίδευση. 

Εμείς δώσαμε αγώνες. Ζητήσαμε την απεργία από τη ΔΟΕ 
ναι, και έβγαλε μία μονοήμερη απεργία 8 Ιουνίου. Δεν μας 
κάλυψε, συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο. Όλοι οι αναπληρω-
τές που ανέβηκαν στο βήμα του Συνεδρίου ζήτησαν κλι-
μάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και πολύμορφο 
αγώνα. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν μπο-
ρούμε με ένα πυροτέχνημα μίας μέρας, δύο ημερών. Πρέ-
πει να συγκαλέσουμε τα Σωματεία μας. Τις Συνελεύσεις 
των Σωματείων μας. Να γίνει Ολομέλεια Προέδρων.

Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί το θέμα του τι σχολείο θέλου-
με και πώς το λειτουργούμε. Και αυτό που λέμε το πώς το 
λειτουργούμε έχει να κάνει πραγματικά με ένα όραμα. Εγώ 
δεν ξέρω, ρε συνάδελφοι, τι όραμα έχετε εσείς, δεν ξέρω τι 
όραμα, τέλος πάντων, η κάθε παράταξη έρχεται να παρου-
σιάσει, διότι αυτό γίνεται εδώ πέρα, ξέρω όμως ότι κάθε 
χρονιά στα σχολεία μπαίνετε εσείς οι μόνιμοι πρώτοι, με 
το δικό σας φιλότιμο να λειτουργήσουν, μπαίνουμε εμείς οι 
αναπληρωτές δεύτεροι, με το δικό μας φιλότιμο, με τα χι-
λιόμετρα, με τις βενζίνες να λειτουργήσουν και κάθε χρόνο 
ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε πώς πέρασε η χρονιά.

Η μόνη απάντηση είναι μία: Πολύμορφος αγώνας. Πολύ-
μορφος απεργιακός αγώνας. 

Παυλίνα Νικολοπούλου
Σύλλογος Αγίων Αναργύρων 

Καλημέρα, από τις Παρεμβάσεις - Κινήσεις - Συσπειρώ-
σεις. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην τοποθέτησή μου θα 
αναφερθώ στο «νέο σχολείο», που προαναγγέλλεται από 
το υπουργείο Παιδείας καθώς και στο σχολείο που εμείς 
οραματιζόμαστε και θέλουμε.

Οι Παρεμβάσεις αντιταχθήκαμε σε όσα εξαγγέλλονται από 
το υπουργείο για το «νέο σχολείο», γιατί θεωρούμε ότι 
αυτό, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά ένα κακέκτυπο του 
«σχολείου Διαμαντοπούλου». Θα αποτελεί ένα πιο φτωχό, 
πιο εκτεταμένο, ΕΑΕΠ. Φτηνό, ευέλικτο, κομμένο και ραμ-
μένο στα μέτρα των μνημονιακών επιταγών και των δε-
σμεύσεων που η κυβέρνηση έχει αναλάβει απέναντι στον 
ΟΟΣΑ. Ένα σχολείο ικανό να υλοποιήσει την περίφημη 
αναστροφή του 70-30. Όχι δηλαδή το 70% των μαθητών 
να τελειώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά μόλις 
το 30% να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και 70% να 
εγκαταλείπουν. 

Οι Παρεμβάσεις έχουν αντιταχθεί τόσο στο ΕΑΕΠ όσο και 
στο «νέο σχολείο», γιατί και τα δύο αυτά σχολεία δεν βά-
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ζουν στο κέντρο του ενδιαφέροντος το παιδί και τις ανά-
γκες του. 

Όταν αναφερόμαστε στο «παιδί» εμείς στις Παρεμβάσεις 
δεν εννοούμε το οποιοδήποτε παιδί. Την γενική αφηρημένη 
έννοια του παιδιού. Εννοούμε το παιδί των φτωχών κοινω-
νικών στρωμάτων που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με 
τους φραγμούς που αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα βάζει.

Και θα μας πει κάποιος: Έχετε την αυταπάτη ότι μπορεί μόνο 
το σχολείο να αλλάξει αυτή την κοινωνία; Όχι, δεν έχουμε 
τέτοιες αυταπάτες, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η 
δομή, το πρόγραμμα και ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής 
τάξης επηρεάζει, αυξάνει ή μειώνει τους ταξικούς φραγ-
μούς γι’ αυτά τα παιδιά και δεν είμαστε διατεθειμένοι να 
μην έχουμε λόγο γι’ αυτό.

Θέλουμε ένα σχολείο που να περιορίζει τους ταξικούς 
φραγμούς όσο το δυνατόν. Να τους καταργεί αν είναι δυ-
νατόν. Να επιτρέπει σε αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν. 

Το σχολείο που προαναγγέλλεται κατακερματίζει τη γνώση. 
Τη χωρίζει σε κουτάκια. Δεν είναι σύμφωνο με τον τρόπο 
το οποίο το παιδί μαθαίνει, γιατί ο τρόπος με τον οποίον το 
παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο είναι ενιαίος, είναι συνο-
λικός. Αντί το σχολείο να προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
παιδιού και στον τρόπο που μαθαίνει, το παιδί καλείται να 
προσαρμοστεί στα πολυπληθή ξεχωριστά αντικείμενα. Σε 
μία παρέλαση δασκάλων και ειδικοτήτων. 

Η αγωγή, στο σχολείο αυτό, περιορίζεται στην απλή μετά-
δοση γνώσεων. Θυμίζω τον αγώνα που έκαναν και τα όσα 
είπαν οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί, που ακριβώς αυτό 
υπερασπίζονται :Να έχουν το δικαίωμα της αγωγής γιατί το 
νηπιαγωγείο είναι ένα καλό σχολείο. Ενάντια στη «σχολει-
οποίησή» του παλεύουμε όλοι. Και όχι μόνο για το νηπια-
γωγείο. Και για το δημοτικό. Και το δημοτικό πρέπει να έχει 
τη λογική του ενιαίου, γιατί ενιαίος είναι ο τρόπος που αντι-
λαμβάνεται το παιδί στον κόσμο. 

Όταν κατακερματίζουμε τη γνώση, προσφέρουμε στο παι-
δί μια κατακερματισμένη εικόνα του κόσμου στον οποίο ζει 
και το εμποδίζουμε να τον κατανοήσει και να σχηματίσει ερ-
γαλεία για να μπορέσει να τον κατακτήσει. Σήμερα το παι-
δί παλεύει ανάμεσα στην αριστεία και στην από καθέδρας 
αυθεντία. 

Να τονίσω μόνο επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Εκτός απ’ το 
παιδί βέβαια, πάντα υπάρχουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτό 
το σχολείο και το «σχολείο Φίλη» ενέτεινε και επέτεινε τις 
ελαστικές σχέσεις και παράδειγμα οι χιλιάδες συνάδελφοί 
μας που απολύονται. 

Τι λέμε, λοιπόν; Άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφα-
σης για το «νέο σχολείο» και όλων των Εγκυκλίων και τρο-
πολογιών για τα νηπιαγωγεία, την ειδική αγωγή, την κατάρ-
γηση της ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των 
αναγκών με βάση την προϋπηρεσία και την ημερομηνία λή-
ψης πτυχίου. Πλήρη εργασιακά εκπαιδευτικά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. Καμία απόλυση, κα-

νένας αναπληρωτής χωρίς δουλειά. Διορισμός όλων των 
αναπληρωτών. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες 
τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών. Εξασφάλιση 
πιστώσεων τώρα για προσλήψεις. Πρόσληψη, τοποθέτη-
ση των υπαρχουσών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε όλα τα 
σχολεία. 

Αγωνιζόμαστε για ενιαίο δεκατετράχρονο σχεδιασμό, με 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο δημό-
σιο δωρεάν υποχρεωτικά δωδεκάχρονο σχολείο. Αγωνι-
ζόμαστε για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορε-
τικών. Με στόχο την απόκτηση μιας βαθιάς και ολοκληρω-
μένης γνώσης, με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέ-
ψης, ενάντια στις δεξιότητες και στον κατακερματισμό της 
γνώσης. Αγωνιζόμαστε για το σχολείο των ονείρων και 
των οραμάτων μας, ενάντια στο σχολείο της αγοράς. 

Σας ευχαριστώ. 

Αδριανή Προκόπη
Σύλλογος «Ο Παρθενώνας»

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, λίγο πριν ανέβω στο 
βήμα διάβασα σε μία ανακοίνωση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
που έβγαλε σε σχέση με την παιδική φτώχεια. 

Για την παιδική φτώχεια σε ηλικίες από μηδέν μέχρι δεκα-
εφτά ετών αυτή τη στιγμή το ποσοστό είναι 26,6%, ανε-
βασμένο σε σχέση με το 2014 κατά 1,1 ποσοστιαία μο-
νάδα και ανεβασμένο κατά 60% σε σχέση με το συνολικό 
πληθυσμό. Αυτό λοιπόν θα έχει και η τοποθέτησή μου εδώ 
πέρα, σε σχέση με τις δαπάνες για την παιδεία και το κομ-
μάτι που θα πρέπει να διεκδικήσουμε. 

Μια σειρά Σύλλογοι, κυρίως του κέντρου της Αθήνας, αλλά 
από όσο γνωρίζω και πανελλαδικά, δώσαμε με όλες μας 
τις δυνάμεις μία πάρα πολύ μεγάλη μάχη τα πέντε τελευταία 
χρόνια της κρίσης, για να διεκδικήσουμε κρατικό πρόγραμ-
μα σίτισης και περίθαλψης για όλα τα παιδιά των σχολείων 
μας, ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί πεινασμένο, ώστε 
να μην υπάρχει κανένα παιδί στα σχολεία μας που να μην 
έχει ιατρική περίθαλψη.

Είμαστε υπερήφανοι και υπερήφανες που με αυτόν τον 
αγώνα πετύχαμε να οργανωθούν συσσίτια σε επίπεδο Δή-
μου Αθηναίων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά στις 
πολύ δύσκολες σημερινές συνθήκες να σιτίζονται καθημε-
ρινά στα σχολεία μας. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα διεκ-
δικώντας κρατικό πρόγραμμα σίτισης και ιατρικής περίθαλ-
ψης. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Δεκέμβρη κάναμε μία μεγάλη 
κινητοποίηση με συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και 
γονέων, όπου ζητήσαμε από την αναπληρώτρια Υπουργό 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προωθήσει ένα τέτοιο πρό-
γραμμα. Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αρνη-
τικές, λέγοντάς μας ότι «το έχω θέσει στον Επίτροπο και 
θα πρέπει να μας απαντήσει, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι 
συνθήκες». 
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Συνειδητά λοιπόν και με μεγάλη συνέπεια επιλέγουμε και 
επιλέξαμε όλο αυτό το διάστημα να μη μετατρέψουμε αυτό 
τον αγώνα και να μην υποκύψουμε στα ΜΜΕ που κάθε μέρα 
έπαιρναν τα τηλέφωνα όλων των μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων που ενεπλάκησαν σε αυτές τις διαδικασίες και 
σε αυτά τα αιτήματα, προστατεύοντας τους μαθητές μας και 
τις μαθήτριές μας. 

Γι΄ αυτό λοιπόν λυπούμαστε ειλικρινά για τη δήλωσή του 
συναδέλφου Φασφαλή που υπονόησε στην τοποθέτησή 
του πριν τη διακοπή ότι «τώρα σιωπούμε κι απλά το προη-
γούμενο διάστημα καταγγέλλαμε». Θα θέλαμε να του πού-
με σε όλους τους τόνους ότι όφειλε να γνωρίζει ότι ένα 
τόσο σημαντικό θέμα εμείς το διαχειριστήκαμε με τη μεγα-
λύτερη δυνατή αξιοπρέπεια που επιβαλλόταν για τους μα-
θητές μας και για την προστασία τους.

Ντίνα Ρέππα
Σύλλογος «Αριστοτέλης»

Βρισκόμαστε στην 8η χρονιά μετά το ξέσπασμα της πιο βα-
θιάς συστημικής κρίσης και στην 6η χρονιά των μνημονίων. 
Ο καπιταλισμός σοδομεί χωρίς λεκτικές κοσμιότητες. 

Το σχέδιο είναι μακιαβελικό. Η κυβέρνηση με την πολιτική 
της, διαλέγει πόσοι φτωχοί θα πεθάνουν στα πεζοδρό-
μια και πόσοι θα λαθροβιούν στα δημοτικά καταλύματα! 
Και η τρόικα ζητά κάθε φορά την κεφαλή των εργαζόμε-
νων επί πίνακι! 

Και άκουγα προηγουμένως τον εκπρόσωπο της κυβερνητι-
κής παράταξης, της ΕΡΑ, που μας κάλεσε να κάνουμε αντι-
νεοφιλελεύθερο αγώνα. Και αναρωτιόμουν πόσο να γελά-
σω, όχι αν θα γελάσω. Ποιος ψήφισε το τέταρτο μνημόνιο, 
τον κόφτη και το υπερταμείο για 99 χρόνια; Ποιος συμμά-
χησε στο τρίτο μνημόνιο μαζί με όλο το μνημονιακό νεο-
φιλελεύθερο συρφετό της αντιπολιτευόμενης συμπολίτευ-
σης, της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και λοιπών; 
Η κυβέρνησή σας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η πιο 
βαθιά ταξική κυβέρνηση και δεν έχει μόνο αυτό το ρόλο. 
Έχει το ρόλο να ανασυγκροτήσει τον ελληνικό καπιταλιστι-
κό σχηματισμό την εποχή της κρίσης. 

Ο Αρμαγέδωνας δεν είναι πίσω μας μόνο, είναι και μπρο-
στά μας. Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε να περάσει όσα δεν 
κατόρθωσε να περάσει τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΣΟΚ 
και η Νέα Δημοκρατία. Στο πλευρό τους όλοι οι ΝΑΙνέκοι. 
Όλοι όσοι ψήφισαν και υποστήριξαν το ΝΑΙ το καλοκαίρι 
πέρσι, μαζί με τους ΝΑΙνέκους της ΓΣΕΕ, του κρατικού και 
εργοδοτικού συνδικαλισμού και παντός κυβερνητικού συν-
δικαλισμού. Από τη ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚ μέχρι τα ΣΥΝΕΚ 
και την ΕΡΑ και όπως αλλιώς ονομαστούν. 

Όλοι οι Φίληδες και οι Λιάκοι, οι δικοί σας Υπουργοί, εξω-
νημένοι υπερασπιστές των σαλονιών της εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες έχουν εξαφανίσει πανευρωπαϊκά κάθε 
ικμάδα δημόσιας εκπαίδευσης. Αγκαλιά με όλο το νεοσυ-
ντηρητικό οχετό της Διαμαντοπούλου και του Αρβανιτόπου-

λου, με τους Φορτσάκηδες και τους Γκίνηδες, των Υπουρ-
γών που εσείς από τη ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚ είχατε πρώτο 
τραπέζι πίστα στα παραταξιακά σας Συνέδρια, όλη η συντη-
ρητική μούχλα που ακούει δημόσιο και δωρεάν και παθαί-
νει αλλεργία.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό, σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα 
να υπερασπίζεστε το σχολείο της Διαμαντοπούλου και να 
εγκαλείτε τις Παρεμβάσεις που το αντιπάλεψαν με πάθος. 
Η μεγαλύτερη καριόλα της εκπαίδευσης, που γενίκευσε το 
ευέλικτο σχολείο της αγοράς, της φθήνιας, της αδιοριστίας 
και των απολύσεων. 

Να σας θυμίσω το σχολείο του 3848. Θέλετε μήπως να 
σας πω τι πρόβλεπε ο 3848 για τους διορισμούς; Θέλε-
τε μήπως να σας θυμίσω τι πρόβλεπε το σχολείο αυτό για 
την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση που το 2010 μπό-
ρεσαν και ακύρωσαν χιλιάδες σχολικές μονάδες και Σύλ-
λογοι Διδασκόντων, που αρνήθηκαν τότε να ενταχθούν 
στο πιλοτικό πρόγραμμα; Θέλετε μήπως να σας θυμίσω ότι 
αυτό το σχολείο εισήγαγε μαζικά τα ΕΣΠΑ στην εκπαίδευ-
ση, κρατώντας τους αναπληρωτές μονίμως αναπληρωτές; 
Χτυπώντας έτσι κάθε δικαίωμα;

Να σας θυμίσω πως οι συμβάσεις ΕΣΠΑ αυτού του σχολεί-
ου που εσείς υπερασπίζεστε και κατηγορείτε τις Παρεμβά-
σεις ότι το αντιπάλεψαν, ήταν λευκές, χωρίς μισθό και ερ-
γασιακά δικαιώματα, γιατί προετοίμαζαν τις συμβάσεις των 
ωφελούμενων που ζούμε σήμερα; 

Να σας θυμίσω, επίσης, ότι αν απέκτησαν μισθό και ασφα-
λιστικά δικαιώματα οφείλεται στον αγώνα ενός χρόνου, με 
στάσεις εργασίας και επισχέσεις από το Μάιο του 2010 
μέχρι το Μάιο του 2011; Αγώνα που πρωταγωνίστησαν οι 
Παρεμβάσεις και η μαχόμενη εκπαίδευση. Ή νομίζετε ότι το 
σχολείο είναι μόνο ωρολόγιο πρόγραμμα; 

Να σας θυμίσω πως ήρθε ο Αρβανιτόπουλος αμέσως μετά 
να επεκτείνει αυτό το σχολείο της Διαμαντοπούλου σε συν-
θήκες μνημονίου, κόβοντας θέσεις στα ολοήμερα, χαρα-
κτηρίζοντας τα πάντα πιλοτικά προγράμματα, τα τμήματα 
ένταξης, μετακινώντας εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά συγκρο-
τούσαν, συνάδελφοι, το νέο σχολείο που εμείς αντιπαλέ-
ψαμε με πάθος, σε αντίθεση με σας που το υπερασπιστή-
κατε όπως το υπερασπίζεστε και τώρα.

Αν είχαμε σιωπήσει στο σχολείο της Διαμαντοπούλου και 
του Αρβανιτόπουλου, τώρα η εκπαίδευση θα ήταν αγνώρι-
στη. Τα δικαιώματα εντελώς ανύπαρκτα και οι αναπληρω-
τές πιο δούλοι και απ’ τους δούλους εργαζόμενους στον 
Κωτσόβολο και τον Ιανό. Γι’ αυτό και ο Φίλης πιστός στο 
ρόλο του ντίλερ του ΟΟΣΑ, το επεκτείνει στη βασική του 
λογική. Είναι σχολείο φτηνό και αγοραίο, χωρίς δασκάλους 
στα ολοήμερα, που θα λειτουργεί ευέλικτα. Η υπογράμμι-
σή του είναι το σχολείο χυλός, που θα προσαρμόζεται στις 
μνημονιακές και ευρωενωσιακές επιταγές, λειτουργώντας 
με ό,τι έχει. Ευέλικτος χυλός, ώστε να διδάσκει όποιος πε-
ρισσεύει. Ο δάσκαλος τη γυμναστική και τα εικαστικά, για-
τί λείπει ο γυμναστής και ο εικαστικός. Ο μουσικός αύριο-
μεθαύριο την ώρα των εικαστικών, με ένα σεμινάριο, γιατί 
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θα λείπει ο εικαστικός. Και επίσης ο δάσκαλος της γενικής, 
την παράλληλη στήριξη και ο φυσικός τη φυσική. Και όλοι 
μαζί, τις ώρες του ολοημέρου γιατί θα λείπει ο δάσκαλος.

Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της αντιδραστικής το-
μής της Υπουργικής Απόφασης. Η πλήρης αντιεκπαιδευτι-
κή ευελιξία, η ευελιξία της Διαμαντοπούλου, δηλαδή, που 
δεν σέβεται εργασιακά δικαιώματα, διδακτικά αντικείμενα, 
ωρολόγια προγράμματα και μορφωτικά δικαιώματα των 
μαθητών, αλλά λειτουργεί με όρους αγοράς, με φτηνιάρι-
κες προσφορές όπως οι επιχειρήσεις και με τον κατακερ-
ματισμό της γνώσης. Ναι, τον κατακερματισμό της γνώσης 
ως βασική δομική λειτουργία του αναλυτικού προγράμμα-
τος που δεν το άλλαξε το Υπουργείο.

Πρέπει να δούμε το στόχο και να σταματήσουμε να εγκλω-
βιζόμαστε στα μέτρα, συνάδελφοι. Απολύσεις, απολύ-
σεις, απολύσεις, αντιδραστική ευελιξία. Να ’μαστε σαφείς. 
10.000 απολύσεις στην εκπαίδευση δεν είναι αστεία πράγ-
ματα. Είναι 20 Χαλυβουργίες μαζεμένες. Δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ως κάτι συνηθισμένο. Δεν θέλει αποσιω-
πητικά ούτε εισαγωγικά σ’ αυτή τη μάχη. Κανείς εκπαιδευ-
τικός δεν περισσεύει. Κανένα ΠΕ δεν περισσεύει απ’ αυτό 
το σχολείο. Έχει μυωπικά γυαλιά όποιος επιλέγει ποιους 
εκπαιδευτικούς θα υπερασπίσει. Θα τους υπερασπίσουμε 
όλους. Για το ταξικό κίνημα η υπεράσπιση της εργασίας των 
ελαστικά εργαζόμενων αποτελεί κεντρικό διακύβευμα. Για-
τί η ελαστική εργασία δεν είναι μια ακόμα μορφή εργασίας! 
Είναι βασική συστημική επιλογή! Όλες οι αναδιαρθρώσεις 
δουλεύουν κυριολεκτικά για τη γενίκευση της μόνιμης ανα-
σφάλειας! Είναι η μορφή εργασίας που πάνω της ορκίζο-
νται όλοι οι ΣΕΒ της υφηλίου! Να σας θυμίσω μόνο ότι την 
ίδια περίοδο με τις απολύσεις των αναπληρωτών, η κυβέρ-
νηση ετοιμάζει να νομιμοποιήσει και θεσμοθετήσει τις πιο 
φρικαλέες μορφές εργασίας, από τις συμβάσεις της μιας 
ημέρας, μέχρι τη μοριοδότηση της εθελοντικής απλήρωτης 
εργασίας!

Το σχολείο του Φίλη διαλύει ταυτόχρονα και τον μόνιμο. 
Για να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις σημαίνει και με-
τακινήσεις, σημαίνει και αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, μέ-
χρι και κατάργηση κάθε δίχτυ προστασίας των εργασιακών 
σχέσεων. Άλλωστε μας ανακοίνωσε ο Φίλης ότι θα φέρει 
πολυνομοσχέδιο μέσα στο φθινόπωρο και θα τα έχει όλα. 

Να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της αναδιάρθρωσης 
και να σταματήσουμε να κάνουμε ιδεολογικά παιχνιδάκια. 
Να κάνουμε πολιτική και κίνημα. Να μην μείνουμε στις κα-
ταγγελίες χωρίς κανένα πρόγραμμα δράσης, αγωνιστικής 
ανατροπής. 

Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις βρίσκουν χαιρέκακα κατα-
φύγιο στη λαϊκή παγωμάρα. Τους βολεύει για να δικαιο-
λογούν τη δική τους πολιτική και συνδικαλιστική συνθηκο-
λόγηση. Όμως να θυμούνται ότι αυτό δε θα κρατήσει για 
πολύ. Όσο γύρω ο πλούτος θα επιβιώνει, όσο θα υπάρχει 
παλάτι που θα ρίχνει βαριά σκιά στην καλύβα, η ρήξη θα σι-
γοψιθυρίζεται στα στόματα. Πριν 15 μέρες στη Μασσαλία, 
οι εργάτες τραγουδούσαν και πάλι τη Διεθνή των εργατών. 

Ε! λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί. Με όλες τις δυσκολίες μας. 
Για να κάνουμε το τραγούδι, εμβατήριο που θα συνεπαίρνει 
τις καρδιές και θα καθοδηγεί πράξεις αγώνα και ελπίδας. 
Ξανά και πάλι στην ιστορία της ανατροπής και της κοινωνι-
κής απελευθέρωσης. 

Χρήστος Ρέππας
Σύλλογος Αργοσαρωνικού

Η «Αριστερά» και το «Νέο Σχολείο» της αγοράς: 
Συνεχίζοντας την Μνημονιακή πολιτική στην 
Εκπαίδευση. 

Μερικές πρώτες σκέψεις για το πόρισμα της επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
Το κίνημα που, εδώ και τριάντα χρόνια, μετασχημάτιζε το 
σχολείο προς μια πανομοιότυπη κατεύθυνση τώρα μπο-
ρεί να γίνει κατανοητό στη θλιβερή ιστορική του αλήθεια. 
Κάτω από τη διπλή επίκληση “εκδημοκρατισμού της εκ-
παίδευσης” (πρόκειται για απόλυτο ψεύδος) και την ανα-
γκαία προσαρμογή στον σύγχρονο κόσμο (εδώ έχουμε 
μισή αλήθεια), αυτό που καθιερώνεται μέσα απ’ όλες αυ-
τές τις εξίσου άθλιες μεταρρυθμίσεις είναι το σχολείο του 
Ολοληρωτικού Καπιταλισμού, δηλ. το σχολείο ως μία από 
τις αποφασιστικές λογισμικές βάσεις αφετηρία για τις πιο 
μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες - από τη στιγμή που ολο-
κληρώθηκε σε γενικές γραμμές η διαδικασία αναδιάρθρω-
σής τους -ώστε να διεξάγουν με όλη την επιθυμητή αποτε-
λεσματικότητα τον παγόσμιο οικονομικό πόλεμο του 21ου 
αιώνα.

Ζαν Κλωντ Μισεά: Η Εκπαίδευση της Αμάθειας,  
εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ σελ. 34.

Το κείμενο που παρουσιάζει η Επιτροπή Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής για τα προβλήματα της ελληνικής εκ-
παίδευσης δεν έχει τίποτα το πρωτότυπο και το ουσιαστικό 
να πει. Σε επιγραμματική διατύπωση, χωρίς καμιά ουσιαστι-
κή τεκμηρίωση και αναφορά σε επιστημονική βιβλιογραφία 
απλά επαναλαμβάνει τα ιδεολογήματα και τις κατευθύνσεις 
των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων και των υπερε-
θνικών μηχανισμών του κεφαλαίου (Ε.Ε, Ο.Ο.Σ.Α, Παγκό-
σμια Τράπεζα) για την άσκηση νεοφιλελεύθερης εκπαιδευ-
τικής πολιτικής. Η πολιτική και ιδεολογική του σημασία εί-
ναι ότι υιοθετεί πλήρως τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα και τις 
αρχές του Ο.Ο.Σ.Α για την εκπαίδευση. Εξάλλου η πολιτι-
κή συνεργασία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τον συ-
γκεκριμένο οργανισμό ξεκινά από την πρώτη περίοδο της 
εξουσίας της με τη συνάτηση Α.Τσίπρα - Α. Γκουρία και την 
ανοιχτή έκφραση θαυμασμού από πλευράς του σημερινού 
πρωθυπουργού για την εργαλειοθήκη του συγκεκριμένου 
οργανισμού. 

Ο ρόλος του Ο.Ο.Σ.Α είναι γνωστός τις τελευταίες δεκαε-
τίες για την προώθηση εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων με 
βασικό υπόβαθρο τον προσανατολισμό του σχολείου στις 
απαιτήσεις της καπταλιστικής αγοράς και κερδοφορίας, την 
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ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών της εκπαίδευσης και την 
υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευ-
τικών, των μορφωτικών δικαιωμάτων μαθητών και φοιτη-
τών και τη νεοσυντηρητική κηδεμόνευση της μαθησιακής 
διαδικασίας με σκοπό την επιβολή συγκεριμένων δεξιο-
τήτων και εργαλειακών γνώσεων, μέσω του προγράμμα-
τος PISA. Με μεθοδολογικό υπόβαθρο, σε σταθερή βάση, 
τη θεωρία του “ανθρώπινου κεφαλαίου” θεωρεί την εκπαί-
δευση ως θεμελιώδη μηχανισμό της οικονομικής (καπιτα-
λιστικής) μεγέθυνσης και προτείνει τη διαμόρφωση εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με βάση αυτόν τον προσανατολισμό. 
Έτσι η σχολική αλλά και ευρύτερα η συνολική εκπαίδευση 
έχει τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης και το οικονομικά 
παραγωγικό συστατικό της σχολικής παιδείας σύμφωνα 
με τον θεμελιωτή της θεωρίας είναι η επένδυση σε ειδικό-
τητες και γνώσεις, οι οποίες παράγουν τα μελλοντικά κέρ-
δη και συνεπώς έχει τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης σε 
οποιαδήποτε άλλα παραγωγικά αγαθά .1

Σ’ αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πολιτικό πλάισιο αρχών 
η “Αριστερά” του γ’ μνημονίου βρήκε τον σχεδιαστή και ορ-
γανωτή του πλαίσιού της εκπαιδευτικής της μεταρρύθμι-
σης. Αλλά και ούτε σ’ αυτό το σημείο πρωτοτυπεί. Η παρου-
σία του Ο.Ο.Σ.Α στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότη-
τα βρίσκεται πίσω από κρίσιμες στιγμές επιβολής από την 
πλευρά των διαφόρων μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων νε-
οσυντηρητικών λογικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως 
ήταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997 και η θεσμο-
θέτηση του μνημονιακού νόμου 3848/ 2010, επί Υπουρ-
γίας Α.Διαμαντοπούλου. Ήδη από το 1996 ο Ο.Ο.Σ.Α θα 
θέσει στο στόχαστρο τη δημόσια χρηματοδότηση του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο με το πρόσχημα 
της ανεπάρκειας των δημοσίων δαπανών: “Σε ό,τι αφορά 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση κάποια συμμετοχή των γονέ-
ων στα δίδακτρα και τα άλλα έξοδα - ανάλογα με το εισόδη-
μά τους - δεν φαίνεται αδιανόητη στους εξεταστές”2, ενώ 
θα καταγγείλλει “τη μηχανιστικη κοινωνική ισότητα όσον 
αφορά τα δικαιώματα των μαθητών και των φοιτητών σε 
δωρεάν βιβλία και σίτιση ... και ως εκ τούτου οι νέοι εθί-
ζονται πρώιμα στις προϋποθέσεις ενός συστήματος επι-
χορηγήσεων που στέκεται εμπόδιο σε κάθε αποτελεσμα-
τική μορφή διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης, που 
δεν βοηθά στην ανάτυξη πιο εκλεπτυσμένων μορφών ατο-
μικής πρωτοβουλίας”2 Το 2011, και ενώ η χώρα βρίσκεται 
κάτω από καθεστώς βρίσκεται κάτω από καθεστώς εξευτε-
λιστικής επιτροπείας των δανειστών και η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας έχει καθαρόαιμο νεοφιλελεύθε-
ρο προσανατολισμό, ο Ο.Ο.Σ.Α θεωρεί ότι το πολιτικό και 
κοινωνικό κλίμα είναι το κατάλληλο για μια επιθετική εκπαι-
δευτική πολιτική που θα σαρώσει κάθε κοινωνικό δικαίω-
μα στην εκπαίδευση, θα προωθήσει την ιδωτικοποίηση των 
λειτουργιών της και θα συντρίψει κάθε ριζοσπαστική αντί-
σταση σ’ αυτές τις πολιτικές. 

Με την έκθεση που παρουσιάζεται το 2011 στο στόχαστρο 
του Ο.Ο.Σ.Α 3 μπαίνει η αναλογία μαθητών - εκπαιδευτι-

κών, το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών, προτείνεται 
η συγχώνευση και η κατάργηση σχολικών μονάδων, κάθε 
βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει ν΄αναλά-
βει την ευθύνη για την αποδοτική χρήση των πόρων του, 
η πρόσληψη των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου από 
τον διευθυντή, ο οποίος σύμφωνα με την έκθεση πρέπει να 
λειτουργεί πλέον ως διοικητικός και οικονομικός μάνατζερ, 
επίθεση στη μονιμότητα της εργασίας του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, ενώ ως ανασχετικοί παράγοντες στην εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση ,όπως την οραματίζεται το αστικό 
-τεχνοκρατικό κατεστημένο του οργανισμού, είναι το ισχυ-
ρό πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης που χαρακτηρίζει την 
ελληνική κοινωνία, η περιορισμένη παράδοση που υπάρχει 
σε ιδιωτικούς φορείς για την εξυπηρέτηση δημόσιων σκο-
πών, τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα, το δικαίωμα του συ-
νεταιρίζεσθαι όπως εντοπίζεται στις διατάξεις του συντάγ-
ματος (άρθρο 12), οι απεργίες και οι διαδηλώσεις εναντί-
ον των απειλών για τα εργασιακά δικαιώματα. Το κείμενο 
της Έκθεσης θα ολοκληρώσει με δύο προτάσεις, χαρακτη-
ριστικές της νεοφιλελευθερης λογικής του: την αξιολόγηση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων των σχολείων μέσω αξι-
ολόγησης των μαθητών σε εθνικό επίπεδο και την ελεύθε-
ρη επιλογή σχολείου από τους γονείς, μετασχηματίζοντας 
την εκπαίδευση σε μια ιδιωτική - καταναλωτική πρακτική. 

Σε ένα τέτοιο κείμενο, μ’ αυτό τον ακραίο αντικοινωνικό 
και αντιεκπαιδευτικό προσανατολισμό, η σημερινή ηγεσία 
του Υπουργείου Παιδείας τη μόνη αντίρρηση που βρήκε να 
προβάλλει είναι ότι απλώς περιέχει παλιά και παρωχημέ-
να δεδομένα και ότι συνεπώς αυτό που χρειάζεται είναι η 
επικαιροποίησή του με τα σύγχρονα δεδομένα, αφήνοντας 
στο απυρόβλητο το νεοσυντηρητικό πλαίσιο αρχών του, για 
το οποίο όπως έδειξαν και οι σχετικές δηλώσεις του βου-
λευτή του κυβερνώντος κόμματος Αλ. Τριανταφυλλίδη αλλά 
και τα κείμενα πορίσματα της Επιτροπής Μορφωτικών Υπο-
θέσεων της Βουλής και του Εθνικού και Κοινωνικού Δι-
αλόγου γοητεύουν αρκετά και βρίσκουν ευνοϊκή υποδοχή 
στο πολιτικό περιβάλλον της νεομνημονιακής «Αριστεράς».

Η επιλογή του Ο.Ο.Σ.Α ως σχεδιαστή εκπαιδευτικών αλλα-
γών στην ελληνική πραγματικότητα μαρτυρεί όχι μόνο την 
ιστορική αφασία και τον πολιτικό καιροσκοπισμό του συ-
γκεκριμένου πολιτικού χώρου αλλά κυρίως το γεγονός ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον διαβεί οριστικά τον Ρουβίκωνα και 
στα θέματα της εκπαίδευσης και αποτελεί εκφραστή, της 
αστικής - μνημονιακής πολιτικής. και σ’ αυτό το πεδίο.Με τα 
κείμενα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθεσεων της Βουλής και την Έκθεση - συνόψιση των συ-
μπερασμάτων του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου φα-
νερώνεται ότι η στροφή αυτή αποκρυσταλλώνεται ιδεολο-
γικά και πολιτικά, κάθε άλλο παρά συγκυριακή είναι και ότι 
θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. 

Η υιοθέτηση της νεοφιλελεύθερης ατζέντας για την εκπαί-
δευση στο συγκεκριμένο κείμενο αλλά και σε άλλα της Επι-
τροπής του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παι-
δεία έχει ως Ηβάση της τη λεγόμενη αυτονομία της σχολι-
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κής μονάδας, εισηγείται την αποκέντρωση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συτήματος τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο περιεχομένου με τον προσανατολισμό του 
σχολικού προγράμματος, και με την πρόταση ιδιωτικοποι-
ημένων σχημάτων χρηματοδότησης τα οποία δικαιολογού-
νται στο όνομα των σημερινών προγραμμάτων δημοσιονο-
μικής προσαρμογής αλλά είναι ξεκάθαρο από τη συνολι-
κή ανάγνωση του κειμένου ότι υποκρύπτουν μια συνολικό-
τερη αντίληψη μετασχηματισμού για τι πρέπει να είναι στις 
σημερινές συνθήκες η εκπαίδευση: τη βλέπουν, με βάση 
αυτά που προτείνουν ως μια ιδιωτική- καταναλωτική πρα-
κτική και ανταλλακτική αξία, το κόστος της οποίας είναι ατο-
μική ευθύνη αυτών που εκπαιδεύονται. 

Έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία για το πως κατανοείται 
και παρουσιάζεται από τους συντάκτες του κείμένου η κοι-
νωνική λειτουργία της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται αφη-
ρημένα με αταξικό τρόπο ως θεσμός που συμβάλλει γενι-
κά και αόριστα στην ανάπτυξη της κοινωνίας, χωρίς να ξε-
καθαρίζεται το είδος των κοινωνικών(καπιταλιστικών) σχέ-
σεων στα πλαίσια των οποίων ξεδιπλώνεται η εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. Για να δικαιολογηθεί ο καθεστωτικός χαρα-
κτήρας των εκπαιδευτικών επιλογών της σημερινής κυβέρ-
νησης υιοθετείται μια εντελώς ρηχή, θετικιστική και κυρίως 
αταξική αντίληψη για το χαρακτήρα και τη λειτουργία της εκ-
παίδευσης. Το κείμενο στο σημείο αυτό είναι μια ολοκλη-
ρωτική αποκοπή από τον πολιτισμό και τη σκέψη της Αρι-
στεράς, κνείται σε ιδεολογική και μεθοδολογική αντιπαλό-
τητα με τη μαρξιστική θεωρία της εκπαίδευσης, είναι πε-
ρισσότερο μια τεχνοκρατική ανάγνωση της ελληνικής εκ-
παιδευτικής πραγματικότητας που απηχεί τον τρόπο σκέψης 
των γραφειοκρατών των Βρυξελλών και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Ο ιδεολογικός και αξιακός ορίζοντας του κειμένου είναι ο 
ίδιος ο καπιταλισμός στη διεθνοποιημένη εκδοχή του, ανα-
πτύσσεται σ’ αυτό μια εργαλειακή και επιφανειακή ανά-
λυση με στόχο τη συμβολή της εκπαίδευσης στην επίλυ-
ση προβλημάτων της καπιταλιστικής οικονομίας, θυσιάζο-
ντας την μορφωτική προοπτική των λαϊκών στρωμάτων. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι το κείμενο επικεντρώνει στην έννοια 
της “αυτονομίας” και της “αποκέντρωσης” των εκπαιδευτι-
κών θεσμών, όπως όλες οι τεχνοκρατικές αναλύσεις των 
πολιτικών οργανισμών του κεφαλαίου. Η υιοθέτηση των 
όρων “αυτονομία”, “αποκέντρωση”, “κοινωνία της γνώσης” 
στην κυρίαρχη παιδαγωγική σκέψη και εκπαιδευτική ανά-
λυση αντανακλά ένα μεγάλο εύρος μετασχηματισμών στο 
πως γίνεται αντιληπτός ο ρόλος της εκπαίδευσης σε συν-
θήκες διεθνοποίησης του κεφαλαίου. Η εκπαίδευση και η 
επιστήμη οφείλουν να υπηρετούν την αποδοτικότητα του 
συστήματος, γιατί στα πλαίσια της μεταμοντέρνας αντίλη-
ψης για το τέλος των μεγάλων αφηγήσεων,που αποτελεί 
και τη θεωρητική βάση αυτών των απόψεων, δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο πέρα από τον ορίζοντα των κεφαλαιοκρατικών 
σχέσεων παραγωγής.4

Η εξουσιαστική αφασία και η όλο και περισσότερο κομ-
φορμιστική σκέψη που διακρίνει τη σημερινή νεομνημονι-

ακή “αριστερά”, η πολιτική της πρόσδεση στα συμφέροντα 
των δανειστών και του ελληνικού κεφαλαίου, την κάνει να 
αφομοιώνει όχι μόνο τους στόχους και τους προσαναολι-
σμούς των κυρίαρχων εκπαιδευτικών πολιτικών αλλά και 
το εννοιολογικό σύμπαν που δικαιολογεί την ύπαρξή τους. 

Αυτονομία και αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας: Ανοίγοντας το σκηνικό της 
ιδιωτικοποίησης στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τους συντάκτες του κειμένου: «η τελευταία 
εικοσαετία σημαδεύτηκε από μεγάλες αλλαγές στον το-
μέα της εκπαίδευσης στη μεγάλη πλειονότητα των ευρω-
παϊκών χωρών. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε μια διεύ-
ρυνση εκπαιδευτικών πολιτικών ευνοούσαν την αυτονο-
μία της σχολικής μονάδας ... η έννοια της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας αποτελεί τη βασική αρχή της εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης η οποία διαρθώνεται κατά τους συντά-
κτες της έκθεσης σε τρεις τομείς: α. παιδαγωγική αυτονο-
μία β. διοικητική αυτονομία γ. οικονομική αυτονομία.» Η τε-
λευταία “αφορά τη δυνατότητα που δίνεται στη σχολική μο-
νάδα να διαχειριστεί τους πόρους της ή και ν’ αναζητήσεις 
νέους” 5 Η αόριστη αναφορά στις εκπαιδευτικές αλλαγές 
στον ευρωπαϊκό χώρο την τελευταία εικοσαετία, χωρίς κα-
μιά επισήμανση του πολιτικού και ιδεολογικού πρόσημου 
αυτών των αλλαγών αλλά κυρίως, χωρίς καμιά αναφορά 
στ’ αποτελέσματά τους, αποσκοπεί στην άκριτη αποδοχή 
αυτών των αλλαγών και κυρίως στην αποφυγή οποιασδή-
ποτε συζήτησης για τα καταστροφικά τους αποτελέσματα. 
Οι συντάκτες αποσιωπούν το γεγονός ότι οι αλλαγές αυ-
τές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης 
- νεοσυντηριτικής ηγεμονίας με κυρίαρχα τα παραδείγματα 
της Μ.Βρετανίας (1988) και των προτάσεων - παρεμβάσε-
ων του Ο.Ο.Σ.Α για τον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συντάκτες του 
κειμένου αποφεύγον να μιλήσουν συγκεκριμένα για τα πα-
ραδείγματα που θέλουν να προβάλλουν, γνωρίζοντας ότι το 
αντιθετο δεν θα εξασφάλιζε την θετική εικόνα που θέλουν 
για τα αγοραία οργανωτικά σχήματα διοίκησης της εκπαί-
δευσης που προτείνουν. 

Η ανοιχτή εγκατάλειψη της δημόσιας χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης, προκείμένου ο κρατικός προυπολογισμός να 
χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις των δανειστών και την κερδο-
φορία του κεφαλαίου, αναγκάζει όλους τους εισηγητές των 
νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων να προτείνουν μεθό-
δους που έχουν να κάνουν με την ιδιωτικοποίηση του κό-
στους της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Όσο κι αν αυτό δικα-
ολογείται κάτω από το βάρος της κρίσης και των πολιτικών 
της δημοσιονομικής προσαρμογής του Δ.Ν.Τ και της Ε. Ε, 
που η νεομνημονιακή “αριστερά” συνειδητά αποδέχεται και 
με συνέπεια προωθεί σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, 
στην πραγματικότητα κάθε άλλο παρά συγκυριακό είναι το 
ζήτημα. Η κρίση είναι η ιστορική ευκαρία για ν’απαλλαγούν 
το κεφάλαιο και το αστικό κράτος από τα έξοδα αναπαρα-
γωγής της εργατικής δύναμης στο χώρο της εκπαίδευσης, 
να απαλλαγούν από κοινωνικές δαπάνες που συσχετισμός 
κοινωνικών δυνάμεων μιας άλλης εποχής (κράτος πρόνοι-
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ας - μαζική παραγωγή, κεϋνσιανή διαχείριση του καπιταλι-
σμού) τους επέβαλε να καταβάλλουν. 

Στις σημερινές συνθήκες η οργανωτική αναδιάρθρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από σχήματα διοικητικής 
αποκέντρωσης και οικονομικής και παιδαγωγικής αυτονο-
μίας αποσκοπεί στην απαλλαγή του αστικού κράτους από 
τα βαρίδια της χρηματοδότησης κοινωνικών δαπανών. Δεν 
αποσκοπεί σε μια πιο ελεύθερη, μη κηδεμονεόμενη εκπαι-
δευτική διαδικασία από το καπιταλιστικό κρατος ούτε στο 
πολυδιαφημιζόμενο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, 
Με την ιδεολογική αυτή διαστροφή θέσεων του κινήματος 
της Νέας Αγωγής το άνοιγμα του σχολείου είναι προς τα κυ-
ρίαρχα κοινωνικά συμφέροντα και θεσμοθετείται η ισχυρή 
εξάρτηση του απ’ αυτά.Είναι στην κυριολεξία υποταγή σ’αυ-
τά προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική του επιβίω-
ση. Θα ήταν μεγάλη αυταπάτη να θεωρήσει αλλαγές στο 
πλαίσιο διοίκησης της εκπαίδευσης όπως η αποκέντρωση 
και και η αυτονομία της σχολικής μονάδας ως απόδέσμευ-
ση από τον συγκεντρωτικό κρατικό έλεγχο. Αντίθετα αυ-
τού του τύπου οι «μεταρρυθμίσεις συνδέονται με τις αλλα-
γές των μορφών, του ρόλου και του έργου του κράτους και 
αποτελούν τμήμα τους. .. Πρόκειται για αλλαγές στον τρό-
πο με τον οποίο το κράτος εκτελεί το έργο του και υλοποι-
εί τους στόχους του... Με πολύ απλούς όρους πρόκειται για 
μετατόπιση από την κυβέρνηση στη διακυβέρνηση μέσω 
διατύπωσης στόχων, ελέγχου και χρήσης εμπλεκομένων 
και φορέων» 6. Ένας τέτοιος τύπος κρατικού ελέγχου κα-
θιστά απλή αυταπάτη τις διακηρύξεις του κειμένου ότι μέσα 
από την αποκέντρωση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συ-
γκεντρωτικού συστήματος και την αρτιότερη οργάνωση της 
διοίκησης θα έχουμε ένα δημοκρατικό τρόπο λήψης των 
αποφασεων, ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μα-
θητών, ενίσχυση της ισότητας και άμβλυνση των κοινωνι-
κών ανισοτήτων“ (σελ. 19) ή ότι η αυτόνομη σχολική μο-
νάδα συνιστά δημοκρατικό πλαίσιο διαδιακασιών και λει-
τουργίας ή ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί να λειτουργήσει 
ως μηχανισμός βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, 
όταν η κυρίαρχη πολιτική στην εκπαίδευση θα κινείται με 
βάση τη λιτότητα και τα προγράμματα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, θα προκρίνει ως λύσεις την ιδιωτικοποίηση των 
λειτουργιών της εκπαίδευσης, τη μείωση του προσωπικού, 
την εντατικοποίηση της εργασίας και την ένταση της ταξικής 
επιλογής και διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού. 

Η εκπαίδευση πλέον από ένα συλλογικό κοινωνικό δικαίω-
μα (έστω και σε περιορισμένα πλαίσια) μετατρέπεται σε μια 
ιδιωτική - καταναλωτική υπόθεση και είναι κυρίως ατομική 
ευθύνη των εκπαιδευόμενων. 

Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι το κείμενο έχει μια εκ-
πληκτική ομοιότητα όρων και διατυπώσεων ακόμα και σε 
γλωσσικό επίπεδο με προηγούμενα κείμενα εκπαιδευτικής 
πολιτικής για τα ΄θέματα που θίγει. Δεν γνωρίζω αν έχουν 
χρησιμοποιηθεί και πως προηγούμενα κείμενα που αφο-
ρούν την εκπαιδευτική πολιτική. Στην πιστή αναπαραγωγή 
αυτών των απόψεων εγώ αποδίδω μόνο πολιτική και ιδε-

ολογική σημασία και βλέπω τη συνέχεια των μνημονιακών 
πολιτικών στην εκπαίδευση αλλά και τη διάθεση της σημε-
ρινής νεομνημονιακής “αριστεράς” να υλοποιήσει την καπι-
ταλιστική ορθολογικότητα στην εκπαίδευση σε κρίσιμα ση-
μεία, εκεί που μέχρι τώρα οι παραδοασιακές αστικές δυνά-
μεις απέτυχαν.

Σεραφείμ Ρίζος
Σύλλογος Χανίων

Οι συνάδελφοι της ΔΗΣΥ και της ΔΑΚΕ προσπαθούν να 
αρθρώσουν κριτική στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κοιτώ-
ντας τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Η κριτική σας όμως εί-
ναι αναξιόπιστη γιατί η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή 
η οποία εφαρμόζει το νόμο Διαμαντοπούλου, ένα νόμο τον 
οποίον αυτές οι ίδιες παρατάξεις υπερασπίστήκαν. Δεν εί-
ναι άραγε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που επανενεργοποιεί 
την εγκύκλιο του Αρβανιτόπουλου για τα ολοήμερα; Αλή-
θεια τίνος Υπουργός ήταν ο Αρβανιτόπουλος; 

Ο συνάδελφος Πετράκης παπαγαλίζοντας τα καθεστωτικά 
ΜΜΕ είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν όχι σε όλα». Να του θυμίσω 
λοιπόν. Η Κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά ήταν 
αυτή η Κυβέρνηση που ακριβώς ένα χρόνο πριν μετέτρε-
ψε το συντριπτικό «όχι» του ελληνικού λαού σε «ναι». Δεν 
ήταν η Κυβέρνηση του «όχι σε όλα», ήταν η Κυβέρνηση που 
υποτάχτηκε στις δικές σας πιέσεις. 

Αγαπητέ συνάδελφε Ζήση, θέλω να αναφερθώ σε σένα, 
γιατί μας κάλεσες για έναν ενωτικό αγώνα, παίρνοντας για 
δεύτερη φορά το λόγο, για να αγωνιστούμε μαζί ενάντια 
στα μνημόνια. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι ειλικρινής και να 
μην αντιγράφεις τον Φίλη που είπε «ελάτε μαζί να αγωνι-
στούμε για να γίνουν διορισμοί». Είμαστε με την ενότητα 
του κινήματος, όμως η ενότητα σημαίνει και πολιτικές επι-
λογές που καλείται να κάνει το κίνημα. 

Δεν μπορείς να είσαι με το σχολείο της Διαμαντοπούλου 
και τις εγκυκλίους του Αρβανιτόπουλου με τα 14 παιδιά 
στα νηπιαγωγεία και την ίδια στιγμή να χτυπάς τις πλάτες 
των αναπληρωτών. Δεν μπορείς να είσαι την ίδια στιγμή με 
τους διορισμούς, όπως δεν μπορείς να είσαι την ίδια στιγ-
μή με την τρόικα και τους συνταξιούχους. Όπως δεν μπο-
ρείς να είσαι την ίδια στιγμή με την Cosco και τους λιμενερ-
γάτες που απεργούν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, όπως 
δεν μπορείς να είσαι την ίδια στιγμή με τους εργαζόμενους 
στα τρένα που απεργούν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και 
με τα αρπακτικά της αγοράς. Όπως δεν μπορείς να είσαι 
μαζί με την ανάπτυξη του Λάτση και τους κατοίκους του Ελ-
ληνικού που υπερασπίζουν το Ελληνικό απέναντι στις αρ-
παγές των αφεντικών. 

Δεν μπορείς να είσαι μαζί με τα προσφυγόπουλα και την 
ίδια στιγμή να είσαι με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης-Τουρκίας. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας, γρά-
φουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολειά μας και παλεύου-
με για πόλεις ανοιχτές απέναντι στους πρόσφυγες και για 
μια ενωμένη εργατική τάξη στην πράξη, όχι λοξοδρομώ-
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ντας. Δε σφίγγουμε το χέρι του Βαλς την ίδια στιγμή που οι 
εργάτες της Γαλλίας ματώνουν απέναντι στα CRS και στους 
βάρβαρους νόμους της αγοράς που κι εσείς θέλετε να φέ-
ρετε εδώ πέρα. 

Ας δούμε όμως που μας οδηγούν αυτές οι επιλογές της κυ-
βέρνησης. κοιτάξτε τι λέει το σημερινό εξώφυλλο της εφη-
μερίδας «Τα Νέα». Επιβεβαιώνει κάτι το οποίο πολλοί από 
εμάς έλεγαν: «Brexit και κίνδυνος για την παγκόσμια οικο-
νομία και νέα μέτρα ζητά η τρόικα για την Ελλάδα». Συνα-
δέλφισσες και συνάδελφοι, αυτό επιβεβαιώνει όλους εμάς, 
όσους υπερασπιστήκαμε όλη την προηγούμενη χρονιά ότι 
το «όχι» του ελληνικού λαού ήταν μια ρεαλιστική πραγμα-
τικότητα που μπορούσε να μετατραπεί σε πολιτική ρήξης. 
Επιβεβαιώνει όλους όσους δεν υποκύψαμε.

Συνάδελφοι του ΠΑΜΕ μην ειρωνεύεστε. Νομίζετε ότι επι-
βεβαιώνεστε όταν ακούτε κάθε κριτική από τα δεξιά, που 
ταυτίζει τις Παρεμβάσεις με την Κυβέρνηση. 

Αρέσκεστε σε αυτά τα «ευκολάκια». Όμως σας θυμίζω ότι 
με τον ίδιο τρόπο κάποιοι, κακόπιστα, σας ταύτιζαν με τη 
Χρυσή Αυγή όταν δεν ψηφίσατε το Σύμφωνο Συμβίωσης. 
Προφανώς και δε σας ταυτίζω. Λέω δε σας άρεσαν αυτές 
οι αυθεραισίες εις βάρος σας. Ούτε και σ’ εμένα αρέσουν. 
Ας μην τις επαναλαμβάνετε προς τις Παρεμβάσεις.

Η κριτική απέναντι στη ρεφορμιστική αριστερά, η κριτική 
απέναντι στην Κυβέρνηση αγγίζει και εσάς συνάδελφοι του 
ΠΑΜΕ. 

Όταν μιλούσαμε εμείς για διαγραφή του χρέους, για ρήξη 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, ο Γραμματέας του 
ΚΚΕ μιλούσε ότι “θα ήταν καταστροφικό για την ελληνική 
οικονομία η έξοδος από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση”. 

Έχετε ευθύνη για την κατάληξη της μάχης του ασφαλιστικού 
γιατί πίσω από την ΑΔΕΔΥ υποσχόσασταν μια απεργία και 
αφήσατε την πρωτοβουλία στην Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να 
επιλέξει την ώρα και τη στιγμή. 

Επειδή, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συντρόφισσες και 
σύντροφοι της Εκπαιδευτικής Αριστεράς, προτιμώ να ανή-
κω στο πολύβουο αγωνιστικό ριζοσπαστικό σκορποχώρι, 
όπως χαρακτηριστήκαμε, παρά στο μονόλιθο του αγωνι-
στικού τίποτα και της θολούρας των επιθέτων, θα καταθέ-
σω την πρόταση του Συλλόγου μου, του Συλλόγου Χανίων, 
έχοντας πλήρη επίγνωση του τι είναι αυτό που λέω. 

Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετίσω την ήττα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Βρετανία, στο δημοψήφισμα. Είναι μία εξέλιξη 
που επιβεβαιώνει ότι οι από πάνω βρίσκονται σε ήττα, σε 
κρίση και υποχώρηση. Ότι τα οράματά τους, της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ότι είναι δήθεν το σπίτι των λαών και της ειρή-
νης και της συνεννόησης, βρίσκονται σε κρίση, σε υποχώ-
ρηση και σε διάλυση. Θέλω απ’ αυτό εδώ το βήμα να χαιρε-
τίσω τη βρετανική αριστερά και τη μάχη που έδωσε για αρι-
στερή έξοδο με την καμπάνια του Λέξιτ, η οποία ενισχύει 
όλους εμάς στην Ελλάδα που παλεύουμε ενάντια στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, τα μνημόνιά τους και τη βαρβαρότητα του 

ρατσισμού. Η νίκη του Brexit είναι νίκη για το εργατικό κί-
νημα στην Ελλάδα. 

Μπροστά μας έχουμε την ανατροπή της περαιτέρω υπο-
χώρησης της εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού απένα-
ντι στους νόμους της αγοράς. Το ΟΧΙ το δικό μας θα είναι 
ένα μεγάλο και βροντερό όχι στις απολύσεις των συναδέλ-
φων μας, γιατί όπως και να θέλει να το ονομάσει η κυβέρ-
νηση, όποια κολπάκια και αν έχει μάθει απ’ τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να 
περνάει τα μέτρα το Καλοκαίρι και το Πάσχα, απολύσεις θα 
έχουμε το Σεπτέμβρη, συνάδελφοι. 

Και συγνώμη, συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν οι εργά-
τες στη Μασσαλία τραγουδάνε τη Διεθνή, ξανά μετά από 
χρόνια, όταν ο μεγαλύτερος κλάδος του Δημοσίου βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με απολύσεις, δεν μπορούμε να τις αντι-
μετωπίσουμε με μορφές που ως τώρα η Εκπαιδευτική Αρι-
στερά κατήγγειλε ως τουφεκιές στον αέρα. 

Δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με υποσχετικές 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όπως ακούω απ’ όλες τις 
παρατάξεις της δεξιάς πτέρυγας αυτή τη στιγμή, μες στο Συ-
νέδριο. Με πορδές αυγά δεν βάφονται, συνάδελφοι. Αυτή 
την αλήθεια δεν χρειάζεται να είσαι χρόνια στο συνδικαλι-
στικό κίνημα για να την ξέρεις. 

Όταν ήμασταν αναπληρωτές τη δεκαετία του ’90, είχαμε 
κατορθώσει να με τους αγώνες μας για μια ολόκληρη δεκα-
ετία να μηδενίσαμε την ανεργία στον κλάδο. Πώς το κάνα-
με αυτό, συνάδελφοι; Μπουκάραμε ανάμεσα στα άλλα στο 
Δ.Σ. της ΔΟΕ ως αναπληρωτές και διεκδικούσαμε από τον 
συνάδελφο τον Μπράτη να προκηρύξει απεργία για τους 
αναπληρωτές. 

Όταν οι σημερινοί συνάδελφοι αναπληρωτές έρχονται με 
ένα πανώ εδώ το οποίο λέει κλειστά τα σχολεία το Σεπτέμ-
βρη δεν μας παίρνει εμάς να πούμε τίποτα παρακάτω απ’ 
αυτό: Ανυπακοή απέναντι στο Νόμο και κλειδωμένες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, τριήμερες, πενθήμερες, με Γενικές 
Συνελεύσεις την τελευταία ημέρα και συγκεκριμένη ημερο-
μηνία Συνέλευσης Προέδρων για να αποφασιστεί η συνέ-
χεια. Αυτή είναι η απόφαση του Συλλόγου των Χανίων. 

Άννα-Μάγια Σταυροπούλου
Σύλλογος «Ο Περικλής»

Συνάδελφοι, καλημέρα, ΄Αννα Μάγια Σταυροπούλου, αντι-
πρόσωπος εκλεγμένη με την Εκπαιδευτική Συσπείρωση 
του Συλλόγου «Ο Περικλής» από τις Παρεμβάσεις - Κινή-
σεις - Συσπειρώσεις και μέλος του Συντονιστικού Νηπια-
γωγών. 

Σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, συνάδελφοι, με τις ομι-
λίες όλων των προηγούμενων συναδέλφων και συναδελ-
φισσών νηπιαγωγών ακούσαμε ότι πραγματικά το δημόσιο 
νηπιαγωγείο βάλλεται. Στην κυριολεξία. Και πραγματικά 
βάλλεται με μια ολομέτωπη καταιγιστική επίθεση, η οποία 
όμως δεν υπόκειται απλά και μόνο στο κριτήριο της μεί-
ωσης δαπανών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής 
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που επιτάσσουν τα μνημόνια. Βεβαίως είναι αυτό, αλλά δεν 
είναι το μόνο κριτήριο.

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο κομμάτι του 
Δημόσιου Σχολείου και στο πλαίσιο αυτό μπαίνει στο στό-
χαστρο μίας σειράς δομικών αντιδραστικών αναδιαρθρώ-
σεων, οι οποίες δεν είναι τυχαίες, αφορούν το χαρακτήρα 
του, το περιεχόμενό του, τη λειτουργία του, τις εργασιακές 
σχέσεις του προσωπικού του και υποκύπτουν σε ένα σχέ-
διο πολύ συγκεκριμένο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
ΟΟΣΑ.

Να δούμε λίγο πρακτικά, λοιπόν, τι συμβαίνει ακριβώς με 
βάση αυτό το σκεπτικό. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολο-
γούνται στο πλαίσιο αυτό που είπα προηγουμένως έχου-
νε τρεις βασικούς στόχους. Ο ένας είναι η υποβάθμιση του 
νηπιαγωγείου ως δημόσιας εκπαιδευτικής δομής, με σαφή 
προσανατολισμό την αποψίλωσή του απ’ αυτό το χαρακτή-
ρα και την παράλληλη οικειοποίηση όρων ιδιωτικοποίη-
σής του. Αυτό το βλέπουμε ήδη, το βλέπουμε στη βιωμέ-
νη πραγματικότητα της υποχρηματοδότησης και των γεν-
ναίων γονεικών χορηγιών, το βλέπουμε και στη συζήτηση 
που έχει ανοίξει και προωθείται και από τον εθνικό διάλο-
γο για την αποκέντρωση, την αυτονομία της σχολικής μονά-
δας και της λειτουργίας της, τη χρήση των voucher. Ο πρώ-
τος στόχος είναι αυτός.  

Ο δεύτερος είναι η υποβάθμισή του ως προς την ποιότη-
τα της εκπαίδευσης που παρέχει συνεχίζοντας στην κατεύ-
θυνση ενός Νηπιαγωγείου ταξικού, φτωχού και φτηνού στη 
λειτουργία του. Το βιώνουμε, ήδη, με την υποχρηματοδό-
τηση, το βιώνουμε με το απαράδεκτο καθεστώς των κλη-
ρώσεων νηπίων και προνηπίων, το βιώνουμε με την ειδική 
αγωγή που από ανύπαρκτη μετατρέπεται σε μία, αλά κάρτ 
παράλληλη στήριξη όποτε και όπως δοθεί, αλλά το χειρότε-
ρο που επιχειρείται αυτή τη στιγμή και το έχουμε μπροστά 
μας είναι ότι το Νηπιαγωγείο βρίσκεται μπροστά σε εκατο-
ντάδες, ακόμα και χιλιάδες συγχωνεύσεις, συμπτύξεις και 
καταργήσεις τμημάτων ή και ολόκληρων σχολικών μονά-
δων, οι οποίες θα προκύψουν μαζικά. Ήδη άρχισαν να προ-
κύπτουν. 

Πώς οδηγούμαστε εκεί; Με την τροπολογία του Υπουργείου 
Παιδείας, το άρθρο 35, για τα τμήματα, τον αριθμό των νη-
πίων, το προανέφεραν οι συνάδελφοι. Με τις νέες προϋπο-
θέσεις εγγραφής των νηπίων στο Ολοήμερο, το ανέφεραν 
οι συνάδελφοι. Με την αλλαγή της οργανικότητας σε μονο-
θέσια ή πολυθέσια αποκλειστικά, η οποία αλλαγή βέβαια 
παράλληλα εξασφαλίζει την οικοδόμηση της διοικητικής ιε-
ραρχίας ιεραρχίας στο Δημόσιο νηπιαγωγείο, κάτι που θα 
σημάνει και την επιβολή της πολιτικής του και ιδιαίτερα της 
αξιολόγησης μέσα απ’ αυτό τον τρόπο στη συνέχεια. Με τις 
πρόωρες αποχωρήσεις, ένα άλλο τερτίπι κτλ.  

Το τελικό χτύπημα όμως ετοιμάζεται να δοθεί αιφνιδιαστι-
κά και εν μέσω καλοκαιριού, εφόσον τεθεί σε εφαρμογή 
ο δρομολογούμενος ενιαίος τύπος ολοήμερου νηπιαγωγεί-
ου, με υποχρεωτικό βασικό πρόγραμμα ως τη 1 και με τρί-
ωρο προαιρετικό ολοήμερο ως τις 4. Και εδώ, πριν από 

λίγο συνέβη το εξής τραγικό: Αυτός ο τύπος νηπιαγωγείου 
προτείνεται ως επίσημη πρόταση που την κατέθεσε συνα-
δέλφισσα της ΕΡΑ και ανήκει στο επίσημο πρόγραμμα Παι-
δείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, έρχεται ο συνδικαλιστικός φο-
ρέας του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η ΕΡΑ 
να προτείνει πριν από το Υπουργείο αυτό που θα καταθέσει 
το Υπουργείο μέσα στο καλοκαίρι. Και για να δούμε, τι θα 
γίνει με αυτό τον ενιαίο τύπο. 

Στο όνομα, λοιπόν, της παροχής ενός ενιαίου τύπου προ-
σχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, συγχωνεύεται το κλα-
σικό με το ολοήμερο πρόγραμμα, ακυρώνοντας τη διακρι-
τότητα και τη στοχοθεσία των δύο διαφορετικών προγραμ-
μάτων, υπονομεύοντας ταυτόχρονα το παιδαγωγικό τους 
έργο, καθώς δεν μπορούν πλέον να διατηρήσουν την αυ-
τονομία τους και την ολοκληρωμένη και ομαλή εφαρμογή 
τους.

Η κατάργηση του υποχρεωτικού ολοήμερου έχει ως συ-
νέπεια τη διάσπαση του πράγματος του ενιαίου. Τη δημι-
ουργία ενός ανεξάρτητου απογευματινού προαιρετικού, με 
εξαιρετικά υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο και τη μετα-
τροπή του σε πρόγραμμα φύλαξης και μάλιστα όσο υπάρ-
χει ο απαιτούμενος αριθμός παιδιών. Μπορεί να καταργη-
θεί, δηλαδή, κατά περιόδους. 

Ακυρώνεται, λοιπόν, μ’ αυτό τον τρόπο ο σκοπός και η δυ-
νατότητα του ολοήμερου προγράμματος να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες απαιτήσεις, για τις οποίες δημιουργήθηκε, 
που είναι οι κοινωνικές ανάγκες, ο αντισταθμιστικός του 
ρόλος, η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ο τρίτος στόχος είναι η τροποποίηση του τοπίου στις εργα-
σιακές σχέσεις. Οι μεταρρυθμίσεις που προαναφέρθηκαν 
οδηγούν στην αύξηση του ωραρίου εργασίας των νηπια-
γωγών, μάλιστα με άμισθη εργασία, δρομολογούν, επίσης, 
την εισαγωγή ελαστικών μορφών εργασίας και στο Νηπια-
γωγείο με το χειρότερο τρόπο. 

Κλείνω με το εξής: Αυτό που έχει σημασία, συνάδελφοι και 
συναδέλφισσες, να βγει από εδώ μέσα είναι ότι: Απαιτούμε 
μία δίχρονη δωρεάν προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για 
τα παιδιά από 4 έως 6 χρόνων, ενταγμένη μέσα σε έναν 
ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, ο οποίος 
θα περιλαμβάνει και το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο.

Αυτό θα γίνει πράξη όταν όλα αυτά τα επιμέρους που συ-
ζητάμε θα ακυρωθούν, ακόμα και οι εργασιακές συνθήκες 
των νηπιαγωγών θα είναι σε ένα πλαίσιο άλλο. Αλλά για να 
γίνει όλο αυτό, συνάδελφοι, χρειάζεται, απαιτείται μία άμε-
ση και ανοιχτή ρήξη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και την ανατροπή της. Χωρίς αυτήν ούτε δίχρονη υπο-
χρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση μπορούμε να 
έχουμε, ούτε μόνιμους διορισμούς, ούτε καθεστώς αξιο-
πρεπούς εργασίας στην εκπαίδευση.

Σας ευχαριστώ. 
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Δήμητρα Τζιώτζιου
Σύλλογος «Ο Περικλής»

Γεια σας, Τζώτζιου Δήμητρα, ΠΕ 08, ειδικότητα εικαστικός. 
Απολυμένη εδώ και δύο μέρες, είμαι άνεργη. Εδώ βλέπω 
ότι υπάρχει στο πανώ της Ομοσπονδίας το αίτημα: «Καμία 
απόλυση αναπληρωτή». Εγώ είμαι ήδη απολυμένη όπως 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή 
ήξερα ότι υπάρχει η κενή θέση που άφησα γιατί τόσα χρό-
νια εμείς οι αναπληρωτές αναπληρώναμε τον εαυτό μας 
μέσα στα σχολεία. Φέτος με αυτό που γίνεται η θέση αυτή 
δεν φαίνεται κενή. 

Ειπώθηκαν όλα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, σε σχέση με 
τους αναπληρωτές. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εγώ 
σαν ειδικότητα, σαν άνεργη θα είμαι απέξω και θα φωνά-
ζω και όλο το Καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο και όλη τη χρο-
νιά. Εσείς που θα ’στε μέσα στα σχολεία και μπορείτε να 
κάνετε κάτι πρέπει να το κάνετε. Πρέπει να μπλοκάρετε την 
απόφαση παράλληλα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που 
πρέπει να γίνουν και πρέπει να είναι μαζικές και δυναμικές, 
πρέπει και στην πράξη να μπλοκάρετε την εφαρμογή της 
απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο.

Με το να μην αναλαμβάνονται οι ώρες όλων αυτών που 
λείπουν. Και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και των εκ-
παιδευτικών δασκάλων που λείπουνε. Δηλαδή, ούτε τις 
ώρες των ειδικοτήτων, ούτε τις ώρες του ολοήμερου και 
όπου μπορείτε, με όποιον τρόπο, να κάνετε να φαίνεται το 
κενό που αφήνουμε, γιατί σ’ αυτή την εκπαίδευση πρέπει να 
χωράμε όλοι. Και είμαστε όλοι μαζί.

Στέλλα Τραγά
Σύλλογος Αιγάλεω

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας.

Δεν είμαστε εμείς που στηρίζαμε τις κυβερνήσεις των τε-
λευταίων 50 χρόνων, που με την ανοχή μας βοηθήσαμε να 
διαλυθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας, η μικρή βιοτε-
χνία, η ναυτιλία η αγροτική καλλιέργεια.

Δεν είμαστε εμείς που χειροκροτούσαμε και αισθανόμαστε 
εθνικά υπερήφανοι όταν η χώρα αναλάμβανε τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες.

Δεν είμαστε εμείς που στηρίζαμε το διεφθαρμένο πολιτικό 
προσωπικό που απολύτως εξυπηρετούσε το κεφάλαιο ,που 
λήστευε και υπονόμευε τη χώρα με δάνεια και ληστρικούς 
τόκους που έπαιρνε για να εξυπηρετήσει όχι τις ανάγκες 
του λαού αλλά για να γεμίσει με ζεστό χρήμα τις τσέπες με-
γαλοεργολάβων και μεγαλοκαναλαρχών και να φορτώσει 
,ένα χρέος απεχθές και επονείδιστο στις πλάτες του λαού.

Δεν είμαστε εμείς κύριοι της ΔΗΣΥ που δέσαμε τη χώρα σε 
ένα ατέρμονο μονοπάτι μνημονίων που από την αρχή ξέρα-
τε ότι ήταν αδιέξοδο. από την αρχή ξέρατε ότι ήταν βαρέ-
λι δίχως πάτο.

Δεν ήμασταν εμείς κύριοι της ΔΑΚΕ που συνεχίσαμε αυτό 
το μονοπάτι και δεν είμαστε εμείς κύριοι της ΕΡΑ που ολο-
κληρώσαμε την εκποίηση της χώρας μέσα από έναν ατέρ-
μονο συναγωνισμό για το ποιος θα το κάνει καλύτερα ο 
Αλέξης ή ο Κυριάκος?

Είμαστε εμείς που λέγαμε και λέμε πως ο μόνος βιώσιμος 
δρόμος είναι της σύγκρουσης με την Ε.Ε και τις εξόδου από 
όλους τους μηχανισμούς του κεφαλαίου που πρώτα δημι-
ουργεί πρόσφυγες και μετά τους πυροβολεί. 

Ο μόνος βιώσιμος δρόμος είναι της διαγραφής του χρέους 
γιατί χρέος και ζωή είναι έννοιες ασύμβατες. Χρέος και εκ-
παίδευση είναι έννοιες αντικρουόμενες.

Γι αυτό διαρκώς εφευρίσκονται τρόποι να πεταχτούν κομ-
μάτια της εκπαίδευσης ή και ολόκληρη στο ιδιωτικό κεφά-
λαιο.

Ιδιωτικοποίηση παντού λοιπόν, ιδιωτικοποίηση και γι’ αυ-
τούς που δεν επιλέγουν ιδιωτικά σχολεία .Στο γυμνάσιο και 
στο Λύκειο με τα φροντιστήρια. Στο Δημοτικό με τα παντός 
τύπου Μελετητήρια που αυτοδιαφημίζονται ως απαραίτητα 
πλέον για να ανταπεξέρχονται τα παιδιά στη δυσκολία της 
ύλης του Δημοτικού Σχολείου.

Ιδιωτικοποίηση και στο Νηπιαγωγείο από τις κληρώσεις 
των προνηπίων μέχρι την εγκύκλιο για το ολοήμερο που 
ενώ κανείς δουλεύει ,αν δεν μπορεί να το αποδείξει οδη-
γείται μοιραία σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

Η ειδική αγωγή στο νηπιαγωγείο είναι είτε ανύπαρκτη με 
ελαχιστότατα τμήματα ένταξης και μοιρασμένες παράλλη-
λες στηρίξεις ή ολωσδιόλου ιδιωτικοποιημένη.

Η διαπλοκή ανάμεσα στα ιδιωτικά κέντρα παροχής δομών 
ειδικής αγωγής στην προσχολική ηλικία και σε υπηρεσίες 
είναι τεράστια μεν, ανεξέλεγκτη δε. Εξαρτάται απολύτως, η 
ειδική αγωγή, από ιδιωτικά κέντρα που με περίεργες δια-
συνδέσεις κάνουν πάρτι με τα λεφτά των ταμείων και των 
γονιών και κάποιες φορές παραπληροφορούν. Είναι αυτο-
νόητο ότι όλες αυτές οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα έπρε-
πε να παρέχονται δωρεάν στο Δημόσιο νηπιαγωγείο για 
όσους το έχουν ανάγκη.

Για να το εξηγήσω, επειδή ο χρόνος αναμονής στο ΚΕΔΔΥ 
για μια αξιόπιστη διάγνωση είναι πολύ μεγάλος, οι γονείς 
απελπισμένοι στρέφονται στα ιδιωτικά κέντρα τα οποία δί-
νουν θεραπείες που κατά μαγικό τρόπο επικυρώνονται από 
δημόσιο φορέα που δεν έχει δει ποτέ το παιδί. Ακόμα και η 
διάγνωση δηλαδή είναι ιδιωτική για τη θεραπεία ούτε λό-
γος το ιδιωτικό κέντρο είναι μονόδρομος και όλα αυτά που 
θα έπρεπε να αποτελούν μέρος του προγράμματος του δη-
μόσιου νηπιαγωγείου για όσους το έχουν ανάγκη γίνεται 
ένα πανάκριβο και ανεξέλεγκτο προϊόν.

Τελευταίο εφεύρημα η ενοποίηση της προσχολικής αγωγής 
από ηλικία ο-6 ετών.

Εξυφαίνεται στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και στοχεύει μπερ-
δεύοντας εντέχνως την βρεφική φροντίδα με την αγωγή 
και την εκπαίδευση την εκχώρηση της προσχολικής αγω-
γής/εκπαίδευσης σε δήμους και ιδιώτες και την εισαγωγή 
του κουπονιού στην προσχολική εκπαίδευση.
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Ερώτημα πρώτο Είναι ίδιες οι ανάγκες του ανθρώπου από 
0-6 ετών? Όταν θεωρείται η περίοδος με την ταχύτατη ανά-
πτυξη άρα με τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις.

Αν θεωρήσουμε ενιαία αυτή την περίοδο είναι σα να δεχό-
μαστε ότι ο άνθρωπος στα πρώτα έξι χρόνια της ζωής του 
πολύ λίγο μεγαλώνει άρα πολύ λίγο διαφοροποιούνται οι 
ανάγκες του”.

Αυτό είναι μεγάλο ψέμα για την επιστήμη. Η ραγδαία ανά-
πτυξη του ανθρώπου τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι η 
επιστημονική αλήθεια. 

Ερώτημα δεύτερο Τι κοινό έχει το βρέφος με το νήπιο? 

Το παιδί του ενός έτους με το πεντάχρονο ή το νεογέννητο 
με το εξάχρονο?

Ερώτημα τρίτο Αν ενιαία από 0-6 γιατί όχι 0-12 ή 6-18 ή 
κάθε τυχαίος συνδιασμός που βολεύει κάποια συντεχνία?

Αν το μέτρο δεν το βάλουν οι επιστήμες όπως η νευροβιο-
λογία και η ψυχολογία θα το βάλει η Ε.Ε και ο ΟΟΣΑ με λο-
γικές μείωσης της Δημόσιας εκπαίδευσης.

Αν εσείς δεν το σταματήσετε τώρα κινδυνεύει ένα πολύ με-
γάλο κομμάτι του κλάδου, οι νηπιαγωγοί, να πεταχτεί έξω 
από την ομοσπονδία κι αυτό δε θα έχει μόνο θεωρητικό-
επιστημονικό έλλειμμα θα έχει και πρακτικό-οικονομικό για 
τη μεγαλύτερη ομοσπονδία του Δημόσιου τομέα.

Αυτό χωρίς να παραγνωρίζουμε τη μεγάλη συμβολή των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με τα παιδιά πριν έρθουν 
στο νηπιαγωγείο με τη φροντίδα και την ασφάλειά τους με 
τρόπο υπεύθυνο και επιστημονικό. Μακριά από μας λογικές 
ακύρωσης και συντεχνιασμού, αλλά ως εκε,ί θα πούμε κα-
θαρά πως η ηλικία των τεσσάρων ετών είναι η αρχή ενός 
νέου κεφαλαίου στη ζωή του παιδιού. Είναι η αρχή της νη-
πιακής-παιδικής ηλικίας που ο νέος άνθρωπος θα μπει στα 
μονοπάτια της εκπαίδευσης με τον τρόπο και το ρυθμό που 
ταιριάζει σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία και που θα ολοκλη-
ρωθεί στα έξι του χρόνια με την εισαγωγή του στο Δημο-
τικό Σχολείο ακολουθώντας το μονοπάτι της ομαλής μετά-
βασης.

Αυτός ο φυσικός χώρος δεν είναι άλλος παρά μόνο το νη-
πιαγωγείο.

Διεκδικούμε λοιπόν 14χρονη Δημόσια Εκπαίδευση που 
περιλαμβάνει δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή /
εκπαίδευση (4-6 ετών) και ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο.

Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία για ουσιαστι-
κή δημόσια και δωρεάν πρώιμη παρέμβαση για τη δημιουρ-
γία των δομών εκείνων που θα υποδεχτούν παιδιά με ιδιαί-
τερες εκπαιδευτικές ανάγκες με όρους ισοτιμίας, ισονομί-
ας και αποδοχής του διαφορετικού.

Σταυρούλα Τσακανίκα 
Σύλλογος Γλυφάδας - Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης 

Σταυρούλα Τσακανίκα από το Σύλλογο Εκπ/κών ΠΕ Γλυφά-
δας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τις Παρεμβάσεις - Κι-

νήσεις - Συσπειρώσεις. Συμμετέχω και στο Συντονιστικό 
Νηπιαγωγών. 

Συνάδελφοι, 

απ’ ό,τι φαίνεται ανάλογα με την κοινωνία που έχουμε, 
έχουμε και τον ανάλογο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τι κοινω-
νία έχουμε; Μια κοινωνία μνημονίων, μια κοινωνία περικο-
πών, μια κοινωνία αντιλαϊκών μέτρων. Και άρα τι σχολείο 
μας φτιάχνουν; Ένα σχολείο μνημονιακό, ένα σχολείο εξοι-
κονόμησης δαπανών, ένα σχολείο όπως το θέλει η Ε.Ε. και 
ο ΟΟΣΑ, ένα σχολείο εξορθολογισμού του εκπαιδευτικού 
προσωπικού. Αυτό δεν έγραφαν άλλωστε στην αιτιολογι-
κή έκθεση όταν ψηφίσανε το άρθρο 35 για τα νηπιαγωγεία; 
Βέβαια μετά το κράξιμο και όλες τις κινητοποιήσεις ανα-
γκάστηκαν να την αλλάξουν όπως αναγκάστηκαν να προ-
σθέσουν και τα προνήπια που αρχικά πήγαν να τα «φάνε». 
Είναι ένα σχολείο που βάζει όρους και προϋποθέσεις για 
την εγγραφή των παιδιών. Προκειται κατά τη γνώμη μου για 
μια φοβερά ρατσιστική εγκύκλιο που έχει κάνει ολόκληρη 
τη σχολική κοινότητα να στενάζει αυτή τη στιγμή. 

Σε ό,τι αφορά το νηπιαγωγείο θα πω μια φράση μόνο: 
Αυτή τη στιγμή τα νηπιαγωγεία προσπαθούν να μαζέψουν 
τα κομμάτια τους. Έτσι όπως το ακούτε, συνάδελφοι. Αυτό 
με έναν τρόπο φάνηκε να το συνειδητοποιεί η Ομοσπονδία 
αλλά δεν έδειξε μια τέτοια δυναμικότητα που να μπορέσει 
να δώσει μια σιγουριά στις συναδέλφους νηπιαγωγούς ότι 
ναι, είμαστε εδώ και ότι εδώ, τώρα, άμεσα θα εμποδίσουμε 
αποφασιστικά την πτώση και τη διάλυση του νηπιαγωγείου.

Στο νηπιαγωγείο μέχρι χθες μετράγαμε ένα-ένα τα παιδιά 
που θα έρθουν για εγγραφή. Υπήρχαν περιοχές που νηπι-
αγωγοί κόντευαν να βγούνε στις παιδικές χαρές και στα 
πάρκα και να αρχίσουν να μαζεύουνε παιδιά. Οι νηπιαγω-
γοί προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε και αν θα υπάρ-
χουμε του χρόνου στα σχολεία. 

Από σήμερα δεν μετράμε πλέον παιδιά. Από σήμερα μετρά-
με τμήματα νηπιαγωγείων που κλείνουνε, μετράμε νηπια-
γωγεία που υποβαθμίζονται, μετράμε θέσεις συναδέλφων 
μας που χάνονται. Γιατί αν κάποιοι από μας με το κλείσιμο 
και τις αναστολές θα μετακινηθούμε υπάρχουν και οι συ-
νάδελφοι αναπληρωτές οι οποίοι δεν θα είναι του χρόνου 
μαζί μας. Θα το αφήσουμε να συμβεί συνάδελφοι; 

Τελικά όμως τους φτάνουν αυτές οι περικοπές στο Υπουρ-
γείο ή χρειάζονται κι άλλες; Βγαίνουνε τα νούμερα ή δεν 
βγαίνουνε; Τελικά στον 3ο όροφο του Υπουργείου τι ακρι-
βώς κάνουνε; Ας μας πει κάποιος! Δοκιμάζουν διαφορετι-
κές εξισώσεις και αλγόριθμους ώσπου να τους βγουν τα 
σωστά νούμερα; Πραγματικά πρωτότυπος και υπεύθυνος 
τρόπος να κάνεις εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

Συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώθηκαν 
στελέχη της εκπαίδευσης για αλλαγές στον τύπο του νη-
πιαγωγείου. Το καλοκαίρι ετοιμάζεται να ψηφιστεί «ενιαί-
ος τύπος ολοήμερου νηπιαγωγείου». Η ομοσπονδία μας, 
που κακώς βέβαια και αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φο-
ρές αλλά συμμετείχε μέχρι χθες στον εθνικό διάλογο, φυ-
σικά δεν έχει ενημερωθεί ακόμα γι΄αυτές τις αλλαγές. Το 
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Υπουργείο ενημέρωσε τα στελέχη του και τα στελέχη με τη 
σειρά τους ενημερώνουν σε κάθε ευκαιρία που θα δοθεί, 
σε ημερίδες, σε συναντήσεις προϊσταμένων, σε ερωτήματα 
γονέων γι΄αυτές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πάμε για ένα νέο 
τύπου ολοήμερου νηπιαγωγείου, έναν ενιαίο τύπο νηπια-
γωγείου, το οποίο θα ξεκινάει από τις 8.30 και θα τελειώ-
νει στις 1:00 ίσως 1:15 ή 1:05 δεν είναι ληγμένο ακόμα 
και από κει και πέρα για το ολοήμερο θα μιλάμε ουσιαστι-
κά για παιδοφύλαξη. Μαζί με αυτό θα μας δοθεί υποτίθεται 
και το ωράριο που τόσα χρόνια το κυνηγάμε. Με το Συντο-
νιστικό Νηπιαγωγών είχαμε μαζέψει τεσσεράμισι χιλιάδες 
υπογραφές στο υπόμνημα που καταθέσαμε για το ωράριο 
και προτείναμε και συγκεκριμένο τύπο ωραρίου. Αυτό που 
ετοιμάζονται να μας δώσουν με διάφορα τερτίπια θα μας 
καταπατά για αλλη μια φορά το ωράριό μας. 

Επειδή δεν έχω χρόνο και δεν θα ήθελα να τον στερήσω 
από άλλους συναδέλφους, ολοκληρώνω. Η ΔΟΕ φέτος 
έκανε κάποιες κινήσεις υπεράσπισης του σχολείου. Τώρα 
όμως ότι κάνει πρέπει να το εννοεί, να το κάνει πραγματι-
κά δυναμικά, αγωνιστικά και αποφασιστικά. Πρέπει τα αιτή-
ματα μας να τα κάνει παντιέρα. Ο 14χρονος εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός και το δίχρονο υποχρεωτικό αποκλειστικά δη-
μόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο θα πρέπει να είναι πρόταγ-
μά μας. Πρόταγμά μας η μείωση των αριθμών των παιδιών 
της τάξης. Κανένα νηπιαγωγείο στους Δήμους και στους 
ιδιώτες.

Εννοείται πρέπει να απαιτήσουμε την απόσυρση του άρ-
θρου 35 που αλλάζει την οργανικότητα των νηπιαγωγείων 
και καταδικάζει σε κλείσιμο εκατοντάδες νηπιαγωγεία και 
τμήματα νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα. Επιτρέψτε μου εδώ 
μία μικρή λεπτομέρεια, στην Ανατολική Αττική στις εντο-
λές-οδηγίες που μας ήρθαν για τις εγγραφές, η μία από αυ-
τές ήταν: «ενημερώστε τους γονείς ότι αν δεν μαζευτεί ο 
απαραίτητος αριθμός παιδιών μπορεί τα παιδιά να φοιτή-
σουν σε όμορα νηπιαγωγεία». Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως 
από δω και πέρα κάθε χρόνοόλα τα νηπιαγωγεία είναι στον 
αέρα και οι θέσεις μας επίσης. 

Ζητούμε άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για την 
εφαρμογή του νόμου 4115 για το ωράριο των νηπιαγω-
γών και να μην επιτρέψουμε, συνάδελφοι, καμία απολύ-
τως αύξηση του ωραρίου των νηπιαγωγών, γιατί στα πλαί-
σια του καινούργιου προγράμματος που θα έρθει, τα δια-
λείμματα, οι εφημερίες και ποιος ξέρει τι άλλο δεν θα είναι 
μέσα στο διδακτικό μας ωράριο και πιθανότατα θα βρεθού-
με με 33 και πάνω διδακτικές ώρες την εβδομάδα. 

Ευχαριστώ. 

Δημήτρης Τσούκαλης
Σύλλογος Χαϊδαρίου

Θα ξεκινήσουμε λίγο κάποιες προφορικές σκέψεις. Το να 
γράψεις ένα κείμενο και να το διαβάσεις δεν ξέρεις αν αυτό 
μπορεί να αντιστοιχηθεί με το κλίμα. Το να μιλήσεις χωρίς 
κείμενο είναι επίσης επικίνδυνο γιατί μπορεί να ξεφύγεις. 

Θα προσπαθήσω να βάλω κάποιες σκέψεις σε μια σειρά. 

Να ξεκινήσω με την κατάσταση στη οποία βρισκόμαστε.

Έχω την εντύπωση, μερικές φορές, παρακολουθώντας το 
Συνέδριο, ότι δεν έχουμε συνείδηση της κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται η χώρα αλλά και ο συνδικαλισμός. Είμαι σε 
αυτή την αίθουσα και την παρακολουθώ εδώ και 30 χρό-
νια. Συχνά νιώθω σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. 
Νομίζω ότι παρακολουθώ την ίδια Γ.Σ.

Αυτή η συζήτηση που γινότανε πριν για τους δύο αντιπρο-
σώπους, τους τρεις, αν θα πρέπει να μείνουν ή να φύγουν, 
θέματα που έπρεπε να τα είχε λύσει το Δ.Σ. και να μην έρ-
χονται στη Γενική Συνέλευση και εδώ στη Γενική Συνέλευ-
ση να ακολουθείται η διαδικασία και να γίνεται σοβαρή 
κουβέντα.

Δεν γίνεται και χανόμαστε πολλές φορές σε διαδικαστικά 
ζητήματα ποιος θα πει την πιο έξυπνη ατάκα, ποιος θα κα-
ταφέρει να εντυπωσιάσει την πλευρά τη δικιά του ή τέλος 
πάντων να εντυπωσιάσει με την ευφυΐα του και την ευστρο-
φία του σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Τα προβλήματα είναι τεράστια. Έχουμε μια χώρα η οποία 
χρεοκόπησε. Και δεν χρεοκόπησε λόγω του μνημονίου 
αλλά χρεοκόπησε εξαιτίας μιας πολιτικής που ασκήθηκε τα 
τελευταία 40 χρόνια. 

Το 1974 αλλά και το ’80 πολλοί πίστευαν ότι η χώρα μας 
θα προοδεύσει, θα έχει μια αγορά 500 εκατομμυρίων για 
να πουλάει τα προϊόντα της και ότι θα εκσυγχρονιστεί. Ότι 
θα μεταρρυθμιστεί, ότι το πελατειακό κράτος θα σταματή-
σει, ότι όλη η φαύλη λειτουργία του ελληνικού κράτους θα 
σταματήσει. Ποια ήταν η πορεία και η κατάληξη; Ότι όλα τα 
φαινόμενα τα προβληματικά γιγαντώθηκαν, επικράτησε ο 
παρασιτισμός, η οικονομία κινήθηκε με τα δανειακά, η κλε-
πτοκρατία άνθισε και η χώρα χρεοκόπησε.

Πού οδήγησαν, όμως, τα μνημόνια που επιβλήθηκαν σαν 
το φάρμακο για το ξεπέρασμα της κρίσης; 

Τα μνημόνια οδήγησαν σε μια κατάσταση στην οποία δεν 
υπάρχει καμιά περίπτωση η χώρα να βγει από την κρίση. 
Παίζεται εφτά χρόνια το ίδιο παιχνίδι. Βγαίνουμε από την 
κρίση- μπαίνουμε στην ανάπτυξη. Το ίδιο παιχνίδι το παίζει 
σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, πραγματικά τι έχει γίνει. Την 
ώρα που μιλάνε για ξεπέρασμα της κρίσης έχει δημιουργη-
θεί ένα καινούργιο χρέος γύρω στα 200 δισεκατομμύρια. 
.Εκατό δισεκατομμύρια χρέος προς το κράτος και, 100 δι-
σεκατομμύρια, μη εξυπηρετούμενα χρέη, προς τις τράπεζες. 
Αυτό το νέο ασύλληπτο χρέος το αποσιωπούν όλοι. Ποιος 
θα πληρώσει αυτά τα καινούρια χρέη; Πιστεύει κανείς ότι 
μπορούν να πληρωθούν;

Η πολιτική αυτή μπορεί να είναι αδιέξοδη και παράλογη για 
τους εργαζόμενους. Για το σύστημα δεν είναι. Σκοπός δεν 
είναι το ξεπέρασμα της κρίσης, η αποκατάσταση των απω-
λειών των εργαζομένων και η ρύθμιση των χρεών κατά 
πώς θα το επιθυμούσαν οι εργαζόμενοι. Άλλο είναι το δικό 
τους σενάριο; Και δεν είναι παράλογο σύμφωνα με τη δική 
τους λογική. Το σενάριο είναι να δημιουργήσουν μια χώρα 
και μια οικονομία τύπου Μπαγκλαντές, με 300-400 ευρώ 
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μισθούς και συντάξεις για να έρθει η… ανάπτυξη και οι ξέ-
νες επενδύσεις, Μόνο που αυτά τα σενάρια είναι όνειρα θε-
ρινής νύχτας. Μία χώρα η οποία γερνάει, μία χώρα που έχει 
καταρρεύσει δημογραφικά αυτό το σενάριο δεν μπορεί να 
το υπηρετήσει. Δεν είμαστε Μπαγκλαντές που έχει 80 εκα-
τομμύρια νέους κάτω από 30. Δεν έχουμε παιδιά που τα 
έχουμε εκπαιδευμένα να δουλέψουνε για 200 ευρώ. Άρα, 
το αδιέξοδο είναι πλήρες και προφανές ακόμα και με το 
δικό τους σενάριο. 

Έρχεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και υποθηκεύει την πε-
ριουσία του κράτους για τα επόμενα 100 χρόνια. Ψηφίζει 
και τον κόφτη και ολοκληρώνει αυτό που δεν ολοκλήρω-
σαν οι προηγούμενοι. Από δω και πέρα η επόμενη κυβέρ-
νηση δε χρειάζεται να κάνει τίποτε. 

Δείτε τη συνέχεια στα εκπαιδευτικά.

Έχουμε εξαγγελία ενός Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία. 
Πιστεύει κανένας πραγματικά ότι στην Ελλάδα μπορεί αυτή 
τη στιγμή η οποιαδήποτε κυβέρνηση να καταλήξει σε κά-
ποια πορίσματα, να τα υπηρετήσει και να τα υλοποιήσει; Μα 
το μνημόνιο είναι νόμος. Και όχι μόνο το μνημόνιο, και η 
πολιτική που ασκείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η οποία είναι η πολιτική του ΟΟΣΑ, και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. Η πολιτική αυτή, έχει συγκεκριμένες κατευθύν-
σεις και δεσμεύσεις. Αυτή την πολιτική μπορεί να την πα-
ρακάμψει ο Εθνικός Διάλογος.

Αυτές οι δεσμεύεις δεν είναι μόνο στην Παιδεία. Είναι και 
στην Υγεία και παντού.

Στην υγεία δεν υπάρχουν ασθενείς πλέον, υπάρχουν πε-
λάτες.

Προσέξτε τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να 
δούμε πώς ασκείται σήμερα η πολιτική στη χώρα.

 Η συνεκπαίδευση, που είναι η καινούργια ιδέα που εισήγα-
γε ο νέος υπουργός. 

Ποιος από τους φορείς της εκπαίδευσης έβαλε ζήτημα συ-
νεκπαίδευσης στην Ελλάδα; Μπήκε από κανέναν φορέα; 
Έστω και μεμονωμένα; Από μια αρθρογραφία. Κανένας. 

Η συνεκπαίδευση, όμως, είναι ήδη πολιτική απόφαση στη 
Γερμανία. Έχει γίνει ήδη νόμος τα 3/4 των Ειδικών Σχολεί-
ων να κλείσουν και τα παιδιά αυτά θα ενταχθούν στα κα-
νονικά σχολεία.

Ποια είναι η διαφορά ,γιατί αντιγράφουν ό,τι τους έρχεται, 
ίσως και γραμμένο. Στη Γερμανία στα Ειδικά Σχολεία φοι-
τούσαν τα χιλιάδες παιδιά που φοιτούν στην Ελλάδα στο 
Τμήμα Ένταξης. Ποια παιδιά θα οδηγήσεις σε συνεκπαί-
δευση στην Ελλάδα. Τα ελάχιστα παιδιά, οι πολύ βαριές πε-
ριπτώσεις παιδιών με Ειδικές ανάγκες, που φοιτούν στα 
ελάχιστα Ειδικά Σχολεία; Όταν όμως ασκείς πολιτική copy 
paste, αδυνατείς να κατανοήσεις την ουσία των προβλη-
μάτων και τα αυτονόητα. Και φτάνεις στα όρια της συκο-
φαντίας, προκειμένου να στηρίξεις αποφάσεις ακατανόη-
τες. Όπως η άποψη που ακούστηκε, νομίζω τη διατύπωσε ο 
ίδιος ο υπουργός, ότι τα παιδιά στα Τμήματα Ένταξης στιγ-
ματίζονται. Πού το βρήκε αυτό; Πότε γράφτηκε τα τελευταία 

30 χρόνια; Υπάρχει σε μια ανακοίνωση, έστω, αυτή η κου-
βέντα; 

Προκειμένου να υπερασπιστούν μια πολιτική μπορούν να 
πουν και να κάνουν τα πάντα. 

Μία κουβέντα για το συνδικαλισμό μόνο γιατί ίσως το πιο 
ουσιαστικό είναι αυτό. Είμαι απογοητευμένος πάρα πολύ 
και προβληματίζομαι γιατί ο συνδικαλισμός έχει απαξιωθεί 
εντελώς. Σε λίγο δεν θα βρίσκουμε συναδέλφους να στε-
λεχώσουν τους Συλλόγους. Γιατί συμβαίνει είναι ένα πολύ 
μεγάλο ζήτημα και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το 
πρώτο θέμα που έπρεπε να συζητάμε στη Γενική Συνέλευ-
ση. Πώς θα σώσουμε το συνδικαλισμό. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Γεώργιος Χρόνης
Σύλλογος «Δημ. Γληνός»

Συνάδελφοι καλημέρα, είμαι από το Σύλλογο Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Γληνός, ανε-
ξάρτητος αντιπρόσωπος συνεργαζόμενος με τις ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΕΙΣ.

Η σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε, μια σχολική χρονιά που 
ξεκίνησε το Σεπτέμβρη με 27 χιλιάδες κενά εκπαιδευτι-
κών. Αναφερόμαστε συνολικά στην πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, στη γενική και στην ειδική αγωγή, 
αλλά και στην παράλληλη στήριξη. 

Αν και φέτος έγιναν περισσότερες προσλήψεις αναπλη-
ρωτών-σε σχέση με πέρσι- και πάλι τα κενά δεν καλύφθη-
καν. Ακόμα και τις τελευταίες μέρες της σχολικής χρονιάς 
έλειπαν δάσκαλοι, έλειπαν νηπιαγωγοί, έλειπαν ειδικότη-
τες. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πανελλα-
δικά φέτος έγιναν 13866 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ 
πέρσι είχαν γίνει 12056. Άρα έχουμε μια αύξηση 15% πε-
ρίπου, δηλαδή 1810 αναπληρωτές περισσότερους. 

Δυστυχώς ούτε και φέτος έγιναν μόνιμοι διορισμοί εκπαι-
δευτικών, ήδη κλείνουμε πάνω από εφτά χρόνια χωρίς μό-
νιμους διορισμούς. Να θυμίσω εδώ ότι οι μόνιμοι διορι-
σμοί ήταν προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην 
Αντιπολίτευση, όταν όμως έγιναν Κυβέρνηση το Γενάρη 
του 2015 δεν την υλοποίησαν. 

Στην αρχή δικαιολογήθηκαν ότι «δεν είχαν δεσμευτεί κάτι 
τέτοιο για τη σχολική χρονιά 2014-2015» και δεσμεύ-
τηκαν ότι «θα προχωρήσουν σε 9 χιλιάδες μόνιμους διο-
ρισμούς με προτεραιότητα στην ειδική αγωγή τη σχολική 
χρονιά 2015-2016». 

Οι 9 χιλιάδες όπως θυμάστε στην πορεία έγιναν 7 χιλιάδες, 
κατόπιν 5 χιλιάδες, ύστερα 2,5 χιλιάδες και τελικά δεν έγι-
νε κανένας, παρά υπήρξαν προφορικές δηλώσεις του νέου 
Υπουργού Παιδείας του κ. Φίλη για 20 χιλιάδες μόνιμους 
διορισμούς τη σχολική χρονιά 2016-2017. 

Αντί αυτού όμως μέσα στο Πάσχα είχαμε ψήφιση ενός 
νέου νομοσχεδίου, που αφαιρεί ώρες μαθημάτων και ώρες 
εκπαιδευτικών, σε σχέση με το προηγούμενο ωρολόγιο 
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πρόγραμμα. Στόχος του Υπουργείου ήταν όπως μας είπαν 
η απογυμνασιοποίηση του δημοτικού και η ξεκούραση των 
μαθητών. Είναι όμως έτσι συνάδελφοι; 

Ας το δούμε λίγο προσεκτικά. Με έναν αρχικό υπολογι-
σμό που κάναμε πανελλαδικά εξοικονομούνται περίπου 
160000 ώρες δασκάλων, που αντιστοιχούν σε 7 χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς, 5400 ώρες μουσικών που αντιστοιχούν 
σε 225 μουσικούς, 200 ώρες γυμναστών που αντιστοι-
χούν σε 8 γυμναστές και 10900 ώρες αγγλικών που αντι-
στοιχούν σε 454 συναδέλφους.

Παράλληλα προστίθενται 21200 ώρες εικαστικών που 
αντιστοιχούν σε 883 συναδέλφους, 5200 ώρες θεατρι-
κής αγωγής που αντιστοιχούν σε 217 συναδέλφους και 
5100 ώρες πληροφορικής που αντιστοιχούν σε 213 συ-
ναδέλφους. 

Αν κάνουμε συνάδελφοι τις προσθέσεις, τα σχολεία μας 
πανελλαδικά από τη μία χρειάζονται για του χρόνου σε σχέ-
ση με φέτος 1313 εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων περισσό-
τερους( εικαστικών, θεατρικής αγωγής και πληροφορικής) 
και από την άλλη εξοικονομούνται 7687 εκπαιδευτικοί( δά-
σκαλοι, γυμναστές, μουσικοί και αγγλικών ).

Αν κάνουμε την αφαίρεση, προκύπτει για την Πολιτεία και το 
Υπουργείο ένα κέρδος 6374 εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 
κληθούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους είτε στο σχο-
λείο τους, είτε σε άλλα σχολεία, με αποτέλεσμα να έχου-
με του χρόνου 6374 περίπου λιγότερες προσλήψεις ανα-
πληρωτών. Άρα μήπως αυτός ήταν ο στόχος του Υπουργεί-
ου Παιδείας;  

Είναι συνάδελφοι αποδεδειγμένο ότι η υποβόσκουσα κό-
ντρα που υπάρχει ανάμεσα στους δασκάλους και τις ειδικό-
τητες του χρόνου θα αυξηθεί. 

Οφείλουμε όλοι μας όμως να μην έρθουμε σε αντιπαρά-
θεση, θα πρέπει να δείξουμε ωριμότητα, να μην ισχύσει ο 
θάνατός σου η ζωή μου, να μην κοιτάξει ο καθένας τα του 
κλάδου του ή τα του οίκου του, αλλά ενωμένοι όλοι μαζί να 
διεκδικήσουμε το αυτονόητο: Αξιοπρεπείς συνθήκες εργα-
σίας για όλους, είτε αυτοί είναι δάσκαλοι, είτε νηπιαγωγοί, 
είτε ειδικότητες, είτε μόνιμοι, είτε αναπληρωτές. Μόνο έτσι 
θα έχουμε δύναμη να νικήσουμε. 

Από τη Διεύθυνση Γ΄ Αθήνας έχουμε την ενημέρωση ότι 
30 τμήματα νηπιαγωγείων είναι οριακά στο θέμα των εγ-
γραφών, δηλαδή δε συμπληρώνουν το όριο των 14 μαθη-
τών καθώς έχουν 11, 12, ή 13 ή κάτω από 10 μαθητές. 
Αυτό σημαίνει ότι αν μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν εξασφαλι-
στεί ο απαιτούμενος αριθμός τα τμήματα αυτά κινδυνεύουν 
να μη λειτουργήσουν και 30 συναδέλφισσές μας να είναι 
ξεκρέμαστες. Το ίδιο συμβαίνει και σε 5 μονοθέσια νηπι-
αγωγεία που κινδυνεύουν με κατάργηση αν τον Σεπτέμ-
βριο δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών καθώς 
και αυτά είναι οριακά.

Τα παιδιά που εγγράφονται φέτος ως προνήπια και νήπια 
είναι γεννηθέντα το 2012 και το 2011 αντίστοιχα και κα-
ταλαβαίνουμε γιατί έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις εγγρα-
φών. Οφείλεται στις μειωμένες γεννήσεις το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα. Η κρίση και τα μνημόνια είναι η αιτία.

Νομίζουμε ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στη Γ΄ 
Αθήνας αλλά και στις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Αττι-
κής αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Θα πρέπει να το δού-
με πολύ σοβαρά γιατί φέτος με τον άλφα ή βήτα τρόπο μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί αλλά τα επόμενα χρόνια θα είναι μη 
αντιμετωπίσιμο.

Μην ξεχνάμε ότι τα νήπια και τα προνήπια που γράφονται 
φέτος θα μεταφερθούν του χρόνου και τον επόμενο χρόνο 
στα δημοτικά οπότε θα αντιμετωπίσουμε κι εκεί το ίδιο πρό-
βλημα. Μείωση εγγραφών, μείωση τμημάτων, ξεκρέμαστοι 
συνάδελφοι που θα οδηγηθούν στην πόρτα της απόλυσης.

Να δούμε το δάσος λοιπόν και όχι το δέντρο. Τσακωνό-
μαστε τι θα γίνει του χρόνου και δε βλέπουμε τις απολύ-
σεις που έρχονται τα επόμενα χρόνια τόσο στα νηπιαγω-
γεία όσο και στα δημοτικά. Αυτός είναι και ο μακροπρόθε-
σμος στόχος της υπουργικής απόφασης για το νέο σχολείο.

Μόνο ενωμένοι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Νηπι-
αγωγοί, δάσκαλοι, ειδικότητες, μόνιμοι, αναπληρωτές. Αν 
ο καθένας ενδιαφερθεί μόνο για τον εαυτό του το παιχνί-
δι είναι χαμένο. Και είναι παιχνίδι ζωής συνάδελφοι. Και 
για μας και για τα παιδιά μας. Και για τα νηπιαγωγεία και 
για τα δημοτικά. Και για τους μαθητές μας και για τους γο-
νείς τους.

Ευχαριστώ πολύ. 
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Δημοκρατικη ΣυνεργαΣια κριτικη πεπραγμενων

Τάσος Αμπελίδης
Σύλλογος Χαλκιδικής

Καλή σας μέρα, θυμίζω ότι είμαστε στη φάση της κριτικής 
πεπραγμένων και δεσμεύομαι ότι σε αυτό θα αναφερθώ 
και μάλιστα όχι απλά σε μια κριτική, αλλά σε μια αυτοκριτική 
μιας και ξεκινώ με μια βασική παραδοχή ότι μέσα από την 
αυτοκριτική μας μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια αναστο-
χαστική λειτουργία έτσι ώστε να τείνουμε προς το καθολικό. 

Είμαι από το Σύλλογο της Χαλκιδικής ο Αριστοτέλης εκπρο-
σωπώντας τη Δημοκρατική Συνεργασία. Συναδέλφισσες 
και συνάδελφοι πέρσι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση μονο-
πώλησαν το ενδιαφέρον δύο ζητήματα. Το ένα ήταν οι ανα-
πληρωτές και το άλλο ήταν οι μεταταγμένοι. Το πρώτο το θυ-
μόμαστε ακόμη εξαιτίας της ανεργίας που θα επικρατήσει 
στα επόμενα χρόνια. 

Το θέμα των μεταταγμένων όμως όλοι το έχουμε βάλει 
πίσω, το έχουμε ξεχάσει, γιατί πίσω από τις αγκυλώσεις 
μας δεν καταφέραμε να αποσκορακίσουμε τις ιδεοληψίες 
μας έτσι ώστε να αντιληφθούμε ποιο είναι το ορθό και το 
δίκαιο. 

Μέσα από τις αγκυλώσεις μας πέρσι δεν είχαμε προϋπολο-
γισμό ψηφισμένο από τη Γενική Συνέλευση. Φέτος παρό-
τι είχαμε έναν ομόφωνο προϋπολογισμό, από το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας, βιώσαμε πάλι τα ίδια. Να έχουμε δηλαδή κι 
άλλες τοποθετήσεις κάποιων μελών της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής, ενώ θα έπρεπε να εκφράζεται από τον Πρόεδρό της, 
σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό ο οποίος μάλιστα 
αποτελεί απόρροια ένος ομόφωνα ψηφισμένου προϋπολο-
γισμού από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

Προχωρώ όμως στα σημαντικά και σε αυτά που έχουμε 
μπροστά μας. Τι ακολούθησε από την περσινή Γενική Συνέ-
λευση; Οι επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης. Αλήθεια συ-
νάδελφοι, άκουσα χθες το φίλο μου το Μάκη, εκπροσωπώ-
ντας τις “Παρεμβάσεις”, να ισχυρίζεται πως “είναι πολιτικές 
οι θέσεις αυτές». Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Όμως 
αν είναι πολιτικές οι θέσεις αυτές τότε πώς ερμηνεύεται η 
υποψηφιότητα στελεχών της συγκεκριμένης παράταξης και 
παράλληλα πως εξηγείται ο καημός κάποιου άλλου υποψη-
φίου και στελέχους των “Ανεξάρτητων Κινήσεων”, που δεν 
έγινε Διευθυντής Εκπαίδευσης, που έλεγε χθες ότι θα είναι 
με τους συναδέλφους; 

Ας αποφασίσουμε ή πολιτικές είναι οι θέσεις και άρα είσαι 
ο βραχίονας, το μακρύ χέρι του Υπουργείου ή είσαι με το συ-
νάδελφο. Ο καημός αυτός λοιπόν του συναδέλφου καλός 
είναι, αλλά ας μην ξεχνά ότι υπήρξαν και υποψήφιοι που στο 
σύνολο πήραν 13 από τη συνέντευξη κι όχι ένα 13 από ένα 
μέλος του Συμβουλίου. 

Ας θυμηθούμε επίσης ότι με την τακτική των Παρεμβάσε-
ων να μη συμμετέχουν στην βαθμολογία της συνέντευξης, 
μια τακτική Πόντιου Πιλάτου, ουσιαστικά αυτό που έκαναν 
ήταν να ενδυναμώσουν τους εντεταλμένους του Υπουργεί-
ου. Γιατί είναι άλλης βαρύτητας η βαθμολογία των τριών δι-

οικητικών παραγόντων να παίρνει ποσοστό 60% κι είναι 
άλλης να παίρνει 75% επί του συνόλου. 

Και πάω στο φλέγον ζήτημα, αυτό που πλέον τώρα με κρο-
κοδείλια δάκρυα το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Το θέμα δη-
λαδή της ανεργίας. Για μένα αυτό είναι το θέμα, είναι το 
θέμα της ανεργίας των νέων συναδέλφων και δεν είναι το 
θέμα των ΕΑΕΠ. Είναι το θέμα του τι σχολείο θέλουμε.

Ένα είναι σίγουρο και ξεκινώ με αυτή την παραδοχή, το 
ΕΑΕΠ ήταν ακριβό σχολείο, αλλά αυτό το σχολείο το ακρι-
βό μας συνέφερε. Εμείς όμως τα προηγούμενα χρόνια τι κά-
ναμε; Πώς το αντιμετωπίσαμε; Πώς το χαρακτηρίζαμε; Ας 
θυμηθούμε κάποιους χαρακτηρισμούς: Γυμνασιοποίηση του 
δημοτικού, σχολείο απρόσωπο, της ημιμάθειας, της αγοράς, 
οτιδήποτε άλλο. 

Ποιοι έδωσαν αυτά τα ελατήρια στον Φίλη που ως φυσική 
απόληξη έφτασε στην κατάργησή του; Αγαπητή ΔΑΚΕ, δια-
βάζω σε έγγραφό σας με ημερομηνία 20/6/2010: «Ο εκ-
παιδευτικός κόσμος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην 
αβασάνιστη και επιπόλαιη επιβολή ενός ακόμη τύπου σχο-
λείου». Αυτός ο τύπος σχολείου όμως είναι ο τύπος που 
τώρα αναζητούμε, τουλάχιστον για να έχουμε εργασία. 

Τα ίδια συνέβησαν βέβαια με τις Παρεμβάσεις, Ας μην ξεχά-
σουμε τι τους είπε ο Φίλης όταν πήγαν με το ΔΣ της ΔΟΕ να 
τον συναντήσουν: «Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο; Αυτά 
που ζητούσατε έκανα!!! “. Τι έκανε λοιπόν ο Υπουργός που 
ως Διευθυντής της Αυγής άλλα έγραφε; Με μια απόφαση 
κατάργησε τα σχολεία ΕΑΕΠ, τα ακριβά σχολεία, τα σχολεία 
των θέσεων εργασίας για χιλιάδες συναδέλφους. 

Αυτό λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε 
στην άκρη τις αγκυλώσεις μας. Ποιες είναι αυτές οι αγκυ-
λώσεις; Αγαπητοί συνάδελφοι τι πρόταση κατέθεσε η πα-
ράταξή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εν 
όψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού; Διαγραφή των 
Βουλευτών δασκάλων που θα το υπερψήφιζαν. Γιατί δεν 
την ψηφίσατε; Αν αυτό δεν αποτελεί μια υπόρρητη δικαιο-
λόγηση της στάσης τους, αν αυτό δεν αποτελεί μια ανοχή, 
τι άλλο είναι; 

Θα θυμίσω ότι εσείς οι ίδιοι δυο χρόνια πριν είχατε ψηφί-
σει διαγραφές δασκάλων διευθυντών σχολικών μονάδων, 
εκείνη τη διχαστική επιλογή, για το θέμα της αξιολόγησης. 
Τότε δεν στοχοποιούνταν οι δάσκαλοι ενώ τώρα θα στοχο-
ποιούνταν οι δυο-τρεις Βουλευτές δάσκαλοι, οι οποίοι εδώ 
μέσα λίγο καιρό πριν εκτόξευαν κορώνες όταν ήταν συνδι-
καλιστές; 

Έτσι λοιπόν μη μας κάνει εντύπωση, έχουμε αρκεστεί στην 
ευφρόσυνη αφήγηση του Φίλη που προσωπικά μου θυμίζει 
δυο ήρωες της πεζογραφίας μας. Από τη μια μου θυμίζει τον 
Πατούχα του Κονδυλάκη που με αυτό το φοβερό στυλ του 
βγαίνει στον Χατζηνικολάου και λέει διάφορα κατακρίνοντας 
τους δασκάλους. 

Κι από την άλλη μου θυμίζει εκείνον τον Παπαδιαμαντικό 
συμπαθή ήρωα Γουτού Γουπατού όπου μέσα από τα ακατά-
ληπτα ελληνικά του μας έχει τρελάνει όλους. Βέβαια, δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο που μας κατακρίνει αφού κάποιοι συμ-
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βουλάτορες του, που δυστυχώς προέρχονται από τον κλάδο 
μας, φρόντισαν να τον ενημερώσουν τόσο για το πρόγραμ-
μα του δημοτικού σχολείου, όσο και για το παραπρόγραμμα. 
Και τελικά αυτό είναι που μας προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή. 

Συνάδελφοι, έκκληση! Επιτέλους είναι καιρός να φύγει η 
αμοιβαία καχυποψία που έχουμε. Όλα τα προηγούμενα χρό-
νια αποχαυνωθήκαμε κατηγορώντας ο ένας τον άλλον. Ας 
μην μετατρέψουμε και αυτή τη Συνέλευση σε μια ελεγεία του 
πένθους όπου θα γίνουμε για μια ακόμη φορά νοσταλγοί 
μιας πραγματικότητας που εξαχνώθηκε. 

Με συνέπεια και ενότητα οφείλουμε να χαράξουμε τα βή-
ματά μας από δω και πέρα. Είναι βέβαιο ότι δεν χτίζεις ποτέ 
πάνω σε μια μεγάλη επιτυχία, χτίζεις όμως πάντα και ασφα-
λώς σε μια μεγάλη αποτυχία. Αφού έχουμε φτάσει στη με-
γάλη αποτυχία, ας προσπαθήσουμε να σηκωθούμε και να 
αντισταθούμε, γιατί θυμίζω ότι ανά δεκαετίες ο κλάδος δίνει 
τους μεγάλους αγώνες του. Θυμηθείτε το 1997, το 2006, 
που τώρα πλέον ακούω κάποιους από την πλευρά των Πα-
ρεμβάσεων, με μια χρονική υστέρηση δεκαετίας, να μιλούν 
για τις κατακτήσεις που είχαμε το 2006. 

Είναι καιρός λοιπόν να δούμε το τι μας ενώνει κι όχι το τι μας 
χωρίζει. Σας ευχαριστώ.

Κώστας Ανθόπουλος
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Α΄

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εδώ και αρκετά χρόνια 
ως παράταξη έχουμε υποστηρίξει ότι η διαδικασία της κρι-
τικής πεπραγμένωντου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. 
σε κάθε Γενική Συνέλευση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμε-
νο μόνο και τότε μόνο όταν δεν περιλαμβάνει απλά κάποια 
παράθεση γεγονότων και καταστάσεων, αλλά εμπεριέχει 
εκτιμήσεις και αναλύσεις ερμηνευτικού χαρακτήρα, τόσο σε 
σχέση με την κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα, 
όσο και με το συνολικό τρόπο διαχείρισης των προβλημά-
των μας από τη συνδικαλιστική μας ηγεσία. 

Σε τελική ανάλυση η διαδικασία αυτή αποτελεί παράγοντα 
ανατροφοδότησης της σχέσης ηγεσίας-βάσης. Με αφετηρία 
αυτή τη θέση καταθέτω συνοπτικά ορισμένες σκέψεις και 
προβληματισμούςγια το περιεχόμενο και τον προσανατολι-
σμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου την απερχόμε-
νη περίοδο Ιουλίου 2015-Ιουνίου 2016. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην προαναφερόμενη περίοδο κι-
νήθηκε στα όρια διαχείρισης ασύμπτωτων θέσεων. Θέσε-
ων που διαμορφώθηκαν ανάλογα με τη συγκυρία, θέσεων 
οι οποίες εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες, θέσεων και αντι-
λήψεων οι οποίες ήταν αντιφατικές μεταξύ τους δεν άντε-
ξαν στο χρόνο. 

Είναι επίσης αλήθεια ότι στο εσωτερικό του κλάδου αναπτύ-
χτηκανδιαφορετικές προσεγγίσεις για πολλά ζητήματα, τόσο 
για την παιδαγωγική θεώρηση,τη λειτουργία και την οργά-
νωση του σχολείου όσοκαι γιατο ρόλο του Συλλόγου Διδα-
σκόντων και γενικότερα για όλα τα ζητήματα της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, είναι δεδομένο ότι εάν δεν ανα-
ζητήσουμε και δε διαμορφώσουμε έναν κοινό τόπο θέσε-
ων, τότε όχι μόνο δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια αποτε-
λεσματική εκπαιδευτική στρατηγική και να δοθεί συλλογική 
απάντηση στην κυβερνητική πολιτική, αλλά θα βρισκόμαστε 
ως κλάδος διαρκώς αμυνόμενοι και ουσιαστικά ηττημένοι. 

Η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας είχε διαχρονική 
σταθερότητα απόψεων για τα θέματα εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και για αυτό το λόγο δεν υποστήριζε άλλα πράγματα το 
2010, 2011 και 2012 και άλλα το 2015, 2016.

Ειδικότερα, για τον θεσμό των Σχολείων ΕΑΕΠ είχαμε εκ-
φράσειεπιφυλάξεις έγκαιρα για τις οργανωτικές αδυναμί-
εςτου και για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μοντέλου 
σχολείου, και πιο συγκεκριμένα για την εναλλαγή πολλών 
εκπαιδευτικών, την επιμήκυνση ωραρίουκαι τη διδασκαλία 
της πληροφορικής στην Α΄Δημοτικού, την έλλειψη παιδαγω-
γικής κατάρτισης καθώς και τη μη θεσμοθέτηση οργανικών 
θέσεων των εκπαιδευτικών ειδικοτήτωνκαι συνολικά για τα 
ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του τύπου σχο-
λείου. Οι αδυναμίες όμως αυτές δεν μας οδήγησαν στη θέση 
να υποστηρίξουμε την κατάργηση αυτού του μοντέλου σχο-
λείου, γιατί γενικά είχε θετικό πρόσημο σε ότι αφορά τη συ-
νολική του προσφορά στην ελληνική εκπαίδευση. 

Επίσης είχαμε υποστηρίξει εδώ και αρκετά χρόνια ότι χρει-
άζονται δομικές αλλαγές στην οργάνωση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος. Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο συνολικά, 
της οργάνωσης σπουδών, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα 
αναλυτικά προγράμματα, σε όλα τα ζητήματα που συνδέο-
νται με τη νέα φυσιογνωμία του σχολείου. Κυρίως όμως με 
ζητήματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, τη 
σχολική αποτυχία, την επιμόρφωση και υποστήριξη του εκ-
παιδευτικού. 

Είχαμε επισημάνειστο παρελθόν και έχουμε δικαιωθεί σε 
αυτό, ότι το πρωταρχικό πρόβλημα των νέων εκπαιδευτι-
κών σήμερα είναι το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο δυ-
στυχώς αναμένεται να ενταθεί στο επόμενο διάστημα. Το 
πρόβλημα της απασχόλησης των αναπληρωτών δεν είναι 
πρόβλημα απασχόλησης, είναι πρόβλημα ανεργίας, έχει 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις. 

Σε τελική ανάλυση εκτιμούμε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο δυ-
ναμικό εκπαιδευτικό κίνημα κι ότι ήρθε η ώρα να απαλλα-
γούμε από τη νοοτροπία των χαμένων ευκαιριών, των αντι-
παλοτήτων, των ισορροπιών που δεν οδηγούν πουθενά. 

Είμαστε εδώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα, συναδέλφισσες 
και συνάδελφοι, για να υπηρετούμε τις ανάγκες των εκπαι-
δευτικών και να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χι-
λιάδες εκπαιδευτικοί έξω από δω που πραγματικά απαιτούν 
να διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό-συνδικαλιστικό κίνημα, 
με μια καινούρια πολιτική δυναμική. 

Εμείς, συνάδελφοι, αντέξαμε στο χρόνο! Είμαστε οι δυνά-
μεις εκείνες οι οποίες επιζητούμε τη διαμόρφωση ενός πο-
λιτικού κλίματος εσωτερικής συναίνεσης και διαλόγου.

Ήρθε λοιπόν η ώρα ο καθένας μας από το μετερίζι του και 
τη θέση του να συμβάλλει στο να διαμορφωθεί ένα πολιτι-
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κά ισχυρό εκπαιδευτικό κίνημα και να αναλάβει τις πολιτι-
κές του ευθύνες. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Θανάσης Γκούμας 
Σύλλογος «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Συνάδελφοι είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος της 85ης Γενι-
κής Συνέλευσης του κλάδου, 

Και για την ιστορία, εγώ δεν πούλησα ποτέ τα φιλαράκια 
μου. Γι’ αυτούς που είναι στην αίθουσα, όχι για κάποιους 
άλλους. 

Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτοί που αναφέ-
ρουν και ρωτάνε για μένα κι έχουμε υπηρετήσει μαζί στον 
ίδιο Σύλλογο. 

Συναδέλφισσα Θεοδώρα, από το ΔΣ της ΔΟΕ, αν ήθελες να 
μάθεις αν είχα πληρώσει, θα μπορούσες να με ρωτήσεις ή 
να ρωτούσες τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου που είναι από 
το ΠΑΜΕ και είναι προς τιμήν του που το πρωί το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του «Δελμούζου» του «πέταξε μια φλόγα» και 
τον έχει αφήσει μόνο του, εδώ είναι….. χωρίς κανένας άλ-
λος από το ΔΣ του Δελμούζου να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Θα ρωτήσω λοιπόν κι εγώ ευθέως, γιατί εγώ έχω πληρώ-
σει συνδρομή στο «Δελμούζο», πλήρωσα και στο Λασίθι και 
μου την επέστρεψαν. 

Δε μετράει τίποτα; Τα ισοπεδώσαμε όλα; 20 χρόνια Πρόε-
δρος στο σύλλογο αυτόν ήταν ωραία εδώ μέσα όταν «έπαιρ-
να στην πλάτη μου», αυτό που λέγεται «Δελμούζος»; ως θε-
ματοφύλακας του καταστατικού του με την ιδιότητα του Προ-
έδρου;;;

Επί 3ετία Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Αν Αττικής και επί σειρά ετών 
αντιπρόσωπος των ΓΣ; Θα έπρεπε να πάω στο Λασίθι να 
ποινικοποιήσω την προσωπική μου ζωή να σας την εκθέ-
σω… όπως κάποιοι συνάδελφοι από το ΔΣ της ΔΟΕ μου ζη-
τούσαν από μικροφώνου να κάνω, όπως κάποτε ζητούσαν 
από σας – της δεξιάς πτέρυγας- πιστοποιητικά πατριοσύνης 
και νομιμοφροσύνης. 

Μακριά από μας αυτά τα πράγματα. 

Εγώ δε ζήτησα από κανέναν τίποτα. είπα, Πήγα στη Γενι-
κή Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου και μου έκανε ομόφωνη 
πρόταση το Σώμα ως φυσικό μέλος του Συνδικάτου, να εί-
μαι Πρόεδρος της τοπικής Γενικής Συνέλευσης και το δέχτη-
κα. Επαναλαμβάνω της 11ης Νοεμβρίου 2015 και όχι της 
πρόσφατης της 16ης Ιουνίου 2016, που ανέφερε μέλος του 
ΔΣ της ΔΟΕ πιθανά από παραπληροφόρηση…και για να δη-
μιουργήσει εντυπώσεις.

Ήμουν Πρόεδρος της 72ης Γενικής Συνέλευσης το 2002 του 
κλάδου, προσωρινός Πρόεδρος της 76ης συνέλευσης του 
κλάδου 2007, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ 
τη διετία 2011-2013, και μετά από αυτή τη συνδικαλιστι-
κή δράση, θα έπρεπε να πάω στο Λασίθι και τι να κάνω; Να 
μείνω απαθής, να κολυμπάω, να μην κάνω τίποτα. Ε, όχι…

Αυτό που έμαθα εγώ στη ζωή μου θα το κάνω μέχρι που να 
μας αφήσει ο κ. Φίλης και η κυβέρνηση να πάρουμε σύντα-
ξη. Καθαρά πράγματα. 

Όποιος θέλει να τα βάλει μαζί μου, συνδικαλιστικά, δεν εν-
νοώ να μονομαχήσουμε, ας βγει επίσημα και ας πει από πού 
έμαθε ότι εγώ έχω ζητήσει απόσπαση. Γιατί θα του έλεγα, 
επειδή είναι νεαρός συνάδελφος αυτός που το είπε, εμένα 
προσωπικά μ’ εξέπληξε, θα πρέπει να ασχολείται με την πα-
ράταξή του. 

Γιατί η παράταξή του έχει τα χαρακτηριστικά της Ενωτικής 
Κίνησης. Δεν ξεχωρίζει τους συναδέλφους. Συνάδελφέ μου 
αντί ν’ ασχολείσαι με μένα με τόσο πάθος να σου εκθέσω 
την προσωπική μου ζωή ή αν θα πάρω ή όχι το νόμιμο δικαί-
ωμα της απόσπασης, που πάλεψα για τις υπηρεσιακές μετα-
βολές με αντικειμενικά κριτήρια σε όλο τον κλάδο, για κοί-
ταξε σε παρακαλώ πολύ, μήπως υπάρχει κάποιος αντιπρό-
σωπός σου που αυτή τη στιγμή δεν εν εδώ;

Με τι δικαίωμα θα γυρίσει λοιπόν, αν ήρθε, που δεν ήρθε, 
στο Λασίθι; Επειδή λοιπόν θα πρέπει να βουτάς τη γλώσσα 
σου στο μυαλό σου πριν αναφερθείς σ’ εμένα σου απαντάω 
ευθέως. Ό,τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό τον κλάδο θα το κάνω. 

Και χαίρομαι που επί 2 ώρες ανακαλύψατε ότι το πρόβλημα 
της παιδείας σήμερα είναι ο Θανάσης Γκούμας, στερώντας 
τον πολύτιμο αυτό χρόνο από τις εργασίες της ΓΣ. 

 Όχι δεν είναι ο Θανάσης ο Γκούμας! 

Είναι οι ανάλγητες πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας. Ενά-
ντια σε αυτές τις πολιτικές και για την παράταξη της ΔΗ.ΣΥ 
που 30 χρόνια με τιμά, γι’ αυτές θα πέσω τελευταίος, να το 
πάρετε χαμπάρι.

Δε με πτοεί τίποτα. Γιατί εμένα ο μόνος αγώνας που πήγε 
χαμένος είναι ο αγώνας που δεν έδωσα. Βάλτε το καλά στο 
μυαλό σας. Και στο «Δελμούζο» και στο Λασίθι, ή όπου αλ-
λού πάω. Να είστε καλά, καλές εργασίες.

Βέτα Κορωναίου
Σύλλογος Χαλκίδας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ζώντας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο το αριστερό “όνειρο”, 
αρκετοί φίλοι που πίστευαν ενδόμυχα στην εφαρμοσμένη 
αριστερά σαν μέσο αλλαγής όλων των πολιτικών παθογε-
νειών, αναθεώρησαν και ζαλισμένοι όλοι μαζί προσπαθού-
με να καταλάβουμε αν ισχύουν μονοπώλια, οραμάτων.

Η αριστερά καθιερώθηκε στις συνειδήσεις όλων μας εντέ-
χνως για δεκαετίες, ως η ιδεολογική πλατφόρμα-κίνημα, 
που φέρνει “φρέσκες” πολιτικές ιδέες βασιζόμενες κυρίως 
σε ανθρωποκεντρικές ιδεολογίες για την οικονομία, εξάλει-
ψη των κοινωνικών αποκλεισμών και ανισοτήτων που δημι-
ουργεί ο επάρατος καπιταλισμός, που δείχνει κοινωνική ευ-
αισθησία με ανακατανομή του παραγομένου πλούτου, που 
νοιάζεται για το περιβάλλον και γκρεμίζει τα “σύνορα “ των 
λαών με την αδελφοποίηση τους με όχημα την επιθυμητή 
πολυπολιτισμικότητα.
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Έτσι συνδέθηκε με ρομαντικούς οραματισμούς ικανούς 
πολλές φορές να συγκινήσουν πληγωμένες και βαθιά πα-
θογενείς κοινωνίες σαν την ελληνική. Τελικά, μετά και την 
πρόσφατη ψήφιση των μέτρων, βρέθηκε να παίζει τον ρόλο 
του “χρήσιμου ηλίθιου” των διεθνών μεγάλων παιχτών .

Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε ζήσει για αρκετό καιρό, την 
εφαρμοσμένη αριστερά και με δείγματα γραφής τα πραγμα-
τοποιημένα οράματα της στον πραγματικό κόσμο και αυτό 
που κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση είναι η υποστήρι-
ξη από συγκεκριμένες παρατάξεις και τα άλλοθι που χαλαρά 
δίνουν προσπαθώντας να δικαιολογήσουν το απόλυτο σχέ-
διο διάλυσης του Δημόσιου σχολείου. Και η ζωή συνεχίζε-
ται και οι πολίτες συνεχίζουν να ζουν με ηττοπάθεια και απο-
γοήτευση και έντονο, μεγάλο θυμό για την προδοσία των 
προσδοκιών για μια καλύτερη κοινωνία για ένα ελπιδοφό-
ρο μέλλον. 

Το μονοπώλιο των αριστερών οραμάτων, απλά δεν υφίστα-
νται, όσον αφορά το ηθικό πλεονέκτημα έχει ήδη καταπέ-
σει και το παραμύθι της αριστεράς έχει τελικά πολλούς δρά-
κους.

Έγινε πλέον καθημερινότητα το παιχνίδι με ρουκέτες αερο-
λογίας και ανακοινώσεις που δίνουν νέο ορισμό στην έν-
νοια του γραφικού. Αισθανόμαστε ότι υποτιμούν τη νοημο-
σύνη χιλιάδων εκπαιδευτικών πιστεύοντας ότι με επικοινω-
νιακά παιχνιδάκια μπορούν να αποπροσανατολίσουν και να 
πείσουν ότι οι αλλαγές γίνονται με παιδαγωγικό προσανα-
τολισμό και θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας του κ. Φίλη και όλοι οι 
διορισμένοι παρατρεχάμενοι, συναγωνίζονται στη γραφικό-
τητα με πρακτικές και ανακοινώσεις, καταδικάζοντας την εκ-
παίδευση και ολόκληρη την κοινωνία σε μια ολική επαναφο-
ρά στις χειρότερες παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος. 

Για να είμαστε και στο πνεύμα της εποχής ας δούμε το αφή-
γημα του Υπουργείου μας…. Συντεχνίες, εσωστρέφεια, μι-
ζέρια, δοσοληψίες, κομματισμός, ανισότητα, μικροπολιτική, 
και μια γενικευμένη περιρρέουσα ατμόσφαιρα υπόθαλψης 
του αναρχομπάχαλου και όλων αυτών, που οδήγησαν το εκ-
παιδευτικό μας σύστημα στη σημερινή διάλυση, αποτελούν 
τα χαρακτηριστικά της πολιτικής της ισοπέδωσης των πιο 
σημαντικών κοινωνικών δομών. 

Με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση δαπανών, με τη χρή-
ση κίβδηλων επιχειρημάτων διαλύουν δομές της εκπαίδευ-
σης, που στηρίχτηκαν από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και 
από την κοινωνία. Μετά την κατάργηση των ΕΑΕΠ καταρ-
γούνται και τα ολοήμερα τμήματα στα νηπιαγωγεία.

Στην πρόσφατη εγκύκλιο για την οργάνωση και λειτουρ-
γία του ολοήμερου σχολείου ορίζεται έντεχνα «ελάχιστος 
αριθμός φοιτώντων νηπίων/προνηπίων ο προβλεπόμενος 
από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 
4386/2016 με θέμα «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016).»ενώ αντίστοιχα για 
τα δημοτικά σχολεία κάνει ξεκάθαρο διαχωρισμό σε 14 φοι-

τώντες μαθητές για τα εξαθέσια και πάνω σχολεία και σε 10 
φοιτώντες μαθητές για τα 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία.

Το άρθρο 35 που ορίζει αναλογία εκπαιδευτικού μαθητών 
1: 14, σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην εγκύκλιο για την εργασία των γονέων(να εργάζονται 
και οι δύο γονείς ή να είναι άνεργοι και οι δύο), βάζουν την 
ταφόπλακα στη λειτουργία του ολοήμερου νηπιαγωγείου. 

Ποιό άραγε επιχείρημα θα σκαρφιστεί τώρα το Υπουργείο 
για να καλύψει την πραγματικότητα κατάργησης εκατοντά-
δων ολοήμερων τμημάτων;

Θυμίζουμε ότι το ολοήμερο νηπιαγωγείο μέσα από τον πε-
ρισσότερο χρόνο που διαθέτει, δημιουργήθηκε για να αμ-
βλύνει κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες, να βοηθή-
σει τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους αλλά 
και κοινωνικές δεξιότητες με το να νιώθουν ευπρόσδεκτα 
και αποδεκτά.

Που είναι η πολιτική των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση;

Στη φτωχοποιημένη χώρα μας τα παιδιά έχουν περισσότε-
ρο από ποτέ ανάγκη την στήριξη και την ενίσχυση των δυνα-
τοτήτων τους. Μια κοινωνική δομή όπως το ολοήμερο επι-
βάλλεται να ενισχυθεί, γιατί η απάντηση στην κρίση είναι η 
επένδυση σε ένα δημόσιο σχολείο ίσων ευκαιριών για όλα 
τα παιδιά.

Πού είναι λοιπόν η αριστερή ευαισθησία σας, η ανθρωπο-
κεντρική πολιτική, η άμβλυνση των ανισοτήτων, το αριστερό 
παραμύθι που πουλήσατε; 

Τα ολοήμερα τμήματα καταργούνται και εκατοντάδες εκπαι-
δευτικοί καταδικάζονται στην ανεργία, όχι γιατί τόσα χρόνια 
περίσσευαν, ούτε γιατί άλλαξαν οι ανάγκες της κοινωνίας, 
απλά γιατί θυσιάζονται στη λογική ενός οικονομικού εξορ-
θολογισμού, που ισοπεδώνει δικαιώματα και αγώνες.

Η Δημοκρατική Συνεργασία έχει τραβήξει διαχωριστική 
γραμμή στους ζηλωτές και τους ταγμένους, στην υπηρεσία 
μικροσυμφερόντων.

Με ανακοινώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την εκ-
παίδευση και τους συναδέλφους πήραμε ξεκάθαρες θέσεις 
υπηρετώντας τα συμφέροντα της εκπαίδευσης.

Κάνοντας γνωστά θα ζητήματα της εκπαίδευσης στην κοινω-
νία στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς που έχουν καταντήσει 
όμηροι, βλέποντας το μέλλον τους αμφίβολο και τις εργασι-
ακές τους προοπτικές ανύπαρκτες, προχωράμε, καταδικάζο-
ντας τις προσχηματικές τους διαβουλεύσεις περί ανάπτυξης, 
τις λαϊκίστικες δηλώσεις τους για διάλογο, καθώς καμία ανά-
πτυξη δεν μπορεί να σταθεί με υποβάθμιση της παιδείας.

Δεν χρειαζόμαστε άλλες ατελείς προσωπικότητες να απε-
λευθερώσουν τα καταπιεσμένα τους ένστικτα και τα απω-
θημένα για καρέκλες και εξουσία .

Συναδελφοι η συλλογικότητα που απαιτεί η κρίσιμη εποχή 
δεν υπάρχει …γεμίσαμε στοχαστές και δήθεν .

Να έχεις οράματα, να ερωτεύεσαι ιδέες να αγωνίζεσαι, να 
βλέπεις πέρα από τον μικρόκοσμό σου…να διαφωνείς και 
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να μην συμβιβάζεσαι …να είσαι επαναστάτης για την ουσία 
όμως …ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

Παναγιώτης Κουκουρίκος
Σύλλογος Χαλκιδικής

Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαι δάσκαλος ειδικής αγωγής, 
ΠΕ71 και πληροφορικός, ΠΕ19. Είμαι αναπληρωτής εκπαι-
δευτικός, έρχομαι από το Σύλλογο της Χαλκιδικής και είμαι 
εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συνεργα-
σίας. Θα προσπαθήσω στο χρόνο που μου δίνεται, στο λίγο 
χρόνο που θα έχω το λόγο, να αφήσω στην άκρη την ιδιό-
τητα του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, γιατί πραγματικά μετά 
από δέκα χρόνια ωρομισθίας και αναπλήρωσης στο δημό-
σιο σχολείο αρνούμαι να μας αντιμετωπίζουν ως αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικούς, ως εργαζόμενους με ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, αλλά απαιτώ να μας αντιμετωπίζουν ως το 
πιο ελπιδοφόρο κομμάτι του δημόσιου σχολείου που συνε-
χίζει να ονειρεύεται. 

Θα επιχειρήσω, λοιπόν, να πάρω το ρόλο του παρατηρητή 
του τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευ-
ση. Η δημόσια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται όλα αυτά τα χρό-
νια από τρία βασικά στοιχεία: Πολύχρονη αδιοριστία, επανα-
λαμβανόμενες αλλά αβέβαιες υποσχέσεις για μόνιμους δι-
ορισμούς, εργασιακή ανασφάλεια στους κόλπους των εκ-
παιδευτικών. Και εμείς τι κάνουμε συνάδελφοι; Τι κάνουμε; 
Τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.

Διατάξεις, όπως η πρόσφατη για το προσωρινό σύστημα 
των αναπληρωτών, οι οποίες έρχονται και το μόνο που θέ-
λουν να πετύχουν είναι να αποπροσανατολίσουν τον εκπαι-
δευτικό κλάδο. Υπουργικές αποφάσεις που έρχονται, εν μία 
νυκτί, να αλλάξουν τη δομή του δημοσίου σχολείου. Προ-
σχηματικός διάλογος για τη δημόσια εκπαίδευση, που ειλι-
κρινά απορώ για ποιον γίνεται. Ποιος φταίει, λοιπόν, για όλη 
αυτή την κατάσταση; Φταίνε μόνο οι ιθύνοντες στα Υπουρ-
γεία; Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε την αυτοκριτική μας;

Τέσσερις μέρες πέρυσι, μέσα σε αυτή την αίθουσα, συζη-
τούσαμε και μετά από παράλληλους μονολόγους καταλήξα-
με σε τριάντα γραμμές. Τέσσερις μέρες, τριάντα γραμμές. Εί-
ναι δυνατόν; Ποια είναι, λοιπόν, η θέση της ΔΟΕ στο ζήτημα 
των μόνιμων διορισμών; Μονιμοποίηση όλων των συμβα-
σιούχων στην εκπαίδευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
Και ρωτάω: Αν πάω σε μια Α’ δημοτικού και ρωτήσω έναν 
εξάχρονο μαθητή να μου πει «Έχεις πέντε καρέκλες, πόσοι 
χωράνε να καθίσουν;» ο μαθητής ξέρει την απάντηση. Εδώ 
μέσα, μάλλον δεν την ξέρουμε.

Και μιας και μιλάμε για ρεαλισμό στην εκπαίδευση, τα ΕΑΕΠ 
είναι σχολεία τα οποία τα τελευταία χρόνια πήγαν το δημό-
σιο σχολείο ένα βήμα μπροστά. Ας το παραδεχτούμε, επιτέ-
λους. Τα ΕΑΕΠ στόχευαν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μα-
θητών. Ζητάμε, λοιπόν, την απόσυρση της διάταξης η οποία 
καταργεί το σχολείο ΕΑΕΠ και προχωράμε ένα βήμα παρα-
πέρα. Ζητάμε την επέκταση του θεσμού σε όλα τα σχολεία, 
για να δημιουργηθούν περισσότερες καρέκλες, περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας.

Επανέρχομαι στο θέμα των διορισμών και πρέπει επιτέ-
λους να συναποφασίσουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να 
υπάρξει απ’ την Ομοσπονδία μία ολοκληρωμένη πρόταση 
για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση. Δεν θα μπω στη λογι-
κή του διαίρει και βασίλευε, γιατί αυτό θα θέλανε, αλλά κά-
ποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε στα ουσιώδη. Σε ένα 
ενιαίο σύστημα προσλήψεων στην εκπαίδευση. Να συμφω-
νήσουμε εμείς πώς θέλουμε να γίνονται. Να μην περιμένου-
με από το Υπουργείο να μας πετάει διατάξεις και εμείς να 
συζητάμε πάνω σ’ αυτές. Να δημιουργήσουμε τη δική μας 
διάταξη. Ένα σύστημα σταθερό, με ορίζοντα 15ετίας. Ένα 
σύστημα που θα άρει τις αδικίες του παρελθόντος. Ένα σύ-
στημα που θα προσμετρήσει κάθε μέρα προϋπηρεσίας στο 
δημόσιο σχολείο. 

Κλείνω την εισήγησή μου, θέλοντας να απευθυνθώ σε 
όλους τους νέους συναδέλφους που όλοι μαζί βιώνουμε 
την πιο βάρβαρη επίθεση στο δημόσιο σχολείο. Είμαι μέσα 
σε αυτή την αίθουσα, γιατί κάποια στιγμή αποφάσισα ότι αρ-
νούμαι να με εκπροσωπούν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν θα εί-
μαι εδώ του χρόνου, γιατί είμαι αναπληρωτής εκπαιδευτι-
κός, αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι θα χαρώ πολύ να 
δω 100, 200, 300 νέους αντιπροσώπους και όλοι μαζί να 
έρθουμε να αλλάξουμε τα στραβά και τα ανάποδα του κλά-
δου, γιατί αν δεν μας εκφράζει αυτή η ΔΟΕ πρέπει να έρ-
θουμε εδώ, μέσα σε αυτή την αίθουσα, να βάλουμε το δικό 
μας λιθαράκι. Καλοί οι σύλλογοι και τα συντονιστικά, που 
έχουν κάνει την εμφάνισή τους τον τελευταίο καιρό, αλλά 
πρέπει πρώτα, μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, να συναπο-
φασίσουμε τις θέσεις του κλάδου και αμέσως μετά να βγού-
με έξω στο δρόμο, στην κοινωνία να τις επικοινωνήσουμε. 
Πάντα με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών μας, τις ανά-
γκες των παιδιών μας. Όλοι μαζί πρέπει, επιτέλους, να ονει-
ρευτούμε και να δημιουργήσουμε τις αλλαγές που χρειάζε-
ται σήμερα το δημόσιο σχολείο. Σας ευχαριστώ.

Ευάγγελος Μάγειρας
Σύλλογος Ελασσόνας 

Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω δυνατά, όπως οι προ-
λαλήσαντες, αλλά σίγουρα η δύναμη του δικαίου δεν έρχε-
ται μέσα από τη δύναμη της φωνής. Το δίκιο είναι πάντα δί-
κιο. Η ανυπακοή καλή είναι, αλλά θα πρέπει να βασίζεται 
σε πόδια σταθερά και όχι σε σαθρά. Άρα λοιπόν, χρειάζε-
ται και σκέψη. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Βιώνουμε αυτές τις ημέρες επικοινωνιακές στρατηγικές. 
Αναλώσαμε ώρες για το αν η συνδρομή θα πρέπει να είναι 
20 ή 24 ευρώ και δεν αναλώσαμε ώρες αν αυτοί οι συνά-
δελφοι θα δουλεύουν και θα έχουν τη δυνατότητα να πλη-
ρώσουν και αυτά τα 20 ευρώ. 

Γιατί όλοι μπορούμε να κάνουμε «ευήκοες» προσφορές και 
να πάμε στους Συλλόγους μας αγωνιστές, γιατί όλοι οι συ-
νάδελφοι έχουν δίκιο, η συνδρομή πρέπει να είναι όσο γί-
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νεται λιγότερο. Αλλά πρώτα πρέπει να νοιαστούμε να έχουν 
δουλειά αυτοί οι συνάδελφοι.

Βιώσαμε την κίνηση από κάποια παράταξη για τη στήριξη 
των ανέργων συγκεκριμένης εργατικής ομάδας. Και πολύ 
καλά έκαναν. Πρέπει όμως, όπως είπα στη συναδέλφισσα, 
και δεν ξέρω αν μ’ άκουσε, έξω από το κουτί να γράφει τα 
ονόματα όλων των ανέργων και όχι μόνο συγκεκριμένων 
εργατικών ομάδων που πιθανόν να είναι τα δικά μας παι-
διά. Κατηγορούμε τις άλλες κυβερνήσεις ότι βολεύουν τα 
δικά τους παιδιά, αλλά και μεις δεν πρέπει να νοιαζόμαστε 
μόνο για τα δικά μας παιδιά. Όλη η Ελλάδα, όλοι οι άνθρω-
ποι έχουν τον ίδιο πόνο, γιατί όλοι οι συνάδελφοι έχουν ένα 
στομάχι που δεν έχει χρώμα. Έχουν οικογένειες που δεν 
έχουν χρώματα. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τις ίδιες ανά-
γκες. Και αυτό είναι που μας συνδέει όλους.

Αλλά νομίζω θα ήταν γόνιμο να σταθούμε στην πορεία 
όλων των πολιτικών επιλογών για την παιδεία μέχρι σήμε-
ρα, γιατί λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμέ-
νος να την ξαναζήσει.

Για να δούμε, λοιπόν, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. 

Το 2011 παρακολουθήσαμε συγχωνεύσεις και καταργή-
σεις σχολικών μονάδων, για το καλό δήθεν των μαθητών, 
για το καλό δήθεν της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα όμως 
άλλα έδειξε. 

Το 2013 ο κ. Αρβανιτόπουλος εισήγαγε νέα ήθη και έθι-
μα στην εκπαίδευση κατά παράβαση όλων όσων προβλέ-
πονταν μέχρι τότε. Τις υποχρεωτικές μετατάξεις – «ευνοϊκές 
μεταθέσεις», ειδικοτήτων από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αδιαφανή και σκαν-
δαλώδη κριτήρια. Το αποτέλεσμα μάλιστα ήταν να βάλει συ-
ναδέλφους μεταξύ τους σε σύγκρουση. 

Ακολούθησε η αξιολόγηση. Το σκαλοπάτι για τη μείωση 
των μισθών και τις απολύσεις. Και αυτή για το καλό της εκ-
παίδευσης. Ευτυχώς όμως σύσσωμος ο εκπαιδευτικός κό-
σμος, με μπροστάρη τη ΔΟΕ, την απέτρεψε. Και φτάνουμε 
σήμερα, στην κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς.

Και εδώ έχουμε το σκίσιμο των μνημονίων 1 και 2, γιατί 
δεν ήταν τόσο σκληρά. Τα έσκισαν στα λόγια. Αλλά έφεραν 
το 3ο μνημόνιο, που ήταν πιο σκληρό, ασήκωτο. Το πετσό-
κομμα των συντάξεων, του εφάπαξ, των ασφαλιστικών δε-
δομένων. 

Και να πάμε στην παιδεία. Σήμερα δεν το λέμε συγχωνεύ-
σεις - καταργήσεις, είναι άσχημο. Το λέμε Ενιαίο Τύπο Ολο-
ήμερων Δημοτικών Σχολείων. Και εδώ τι γίνεται; Στην ου-
σία είναι κατάργηση. Εξοικονόμηση εκπαιδευτικών. Άλλαξε 
ο Μανωλιός και έβαλε την κάπα αλλιώς. 

Κατάργηση των ΕΑΕΠ με όλα τα επακόλουθα. Και εδώ εξοι-
κονόμηση εκπαιδευτικών. Πού είναι λοιπόν η εκπαιδευτι-
κή μεταρρύθμιση; Απλά πράγματα και δεν χρειάζεται να το 
ωραιοποιούμε. Νομίζουν βέβαια ότι θα ξεγελάσουν τους εκ-
παιδευτικούς, αλλά μάταια. 

Τώρα είναι ο «κόφτης». Δεν θα ξέρεις τι θα πληρώνεσαι 
κάθε μήνα. Κάθε μήνα θα ελέγχει η τρόϊκα τα έσοδα και αν 

τυχόν δεν βγαίνει το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο τα-
μείο, θα γίνεται αυτόματα μείωση των μισθών και των συ-
ντάξεων. Αλλά δεν κόβει η κυβέρνηση τους μισθούς. Ο «κό-
φτης». Αλλά έγινε όμως με δική τους υπογραφή. 

Τα θέματα όμως, τα ζητήματα παραμένουν και είναι πολλά 
και πρέπει να τρέξουν. Δεν έγινε λόγος και δεν ξέρω γιατί, 
για τις «υποχρεωτικές» μετατάξεις ειδικοτήτων. Μια αδικία, 
ένα έκτρωμα. Και δεχόμαστε αυτό το άδικο ακόμα, χωρίς 
καν να το συζητάμε σε αυτήν την αίθουσα; Χωρίς να το συ-
ζητούν οι παρατάξεις του δικαίου, οι παρατάξεις της διαφά-
νειας, οι παρατάξεις που υποστηρίζουν τη νομιμότητα; Πρέ-
πει, επιτέλους, να μπει στο τραπέζι. 

Πρέπει να σας ενημερώσω ότι το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας το οποίο απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι υπέρ των αδικη-
θέντων από τις «υποχρεωτικές» μετατάξεις, είναι στις 18 
Οκτωβρίου. 

Πλαστά μόρια. Ζητήθηκε να δοθούν, αλλά τα πλαστά μόρια 
θα πρέπει να βγουν, να φανούν ποιοι και να πάρουν αυτό 
που τους ανήκει. Όπως προβλέπεται. 

Και όσον αφορά στην ανάθεση των μαθημάτων στο νέο τύ-
που σχολείο, μακριά από την εμφύλια σύρραξη, συνάδελ-
φοι. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε το θέμα της ανάθεσης των 
ΠΕ70 στα ολοήμερα, αλλά και των ειδικοτήτων. 

Θα πρέπει, όλα τα μαθήματα ειδικοτήτων να διδάσκονται 
στα σχολεία από τους ειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Εάν 
θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. 

Β’ Επίπεδο Πληροφορικής. Πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε η 
δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων να παρα-
κολουθήσουν το δεύτερο επίπεδο. Θα έρθει η ώρα που θα 
είναι κριτήριο και είναι κρίμα σε αυτούς που δεν τους δίνεται 
η δυνατότητα να μην έχουν το δικαίωμα να πάρουν τα μόρια 
και να διεκδικήσουν κάποια θέση. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω και για την αναμοριοδότηση 
των σχολείων. Θα πρέπει πλέον να εξεταστεί σε καινούρ-
για βάση. Στην Ελασσόνα για παράδειγμα, υπάρχουν σχο-
λεία που είναι σε υψόμετρο 800 και 1000 μέτρων, απέ-
χουν από την έδρα του ΠΥΣΠΕ Λάρισας 80 χλμ. κι έχουν 
5 και 6 μόρια. Είναι απαράδεκτο συνάδελφοι που πάνε σε 
αυτά τα σχολεία να μην παίρνουν ανάλογα Μ.Σ.Δ. με άλλους 
συναδέλφους τους που υπηρετούν σε αντίστοιχες περιοχές 
της Ελλάδας και οι οποίες έχουν περισσότερα μόρια. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Οι εποχές που έρχονται είναι σημαντικές για την επιβίωση 
πλέον της εκπαίδευσης. Οι στιγμές κρίσιμες. Να αφήσουμε 
και να αφήσετε προπαντός τα μικροπαραταξιακά και ελάτε 
όλοι μαζί με σοβαρότητα, υπευθυνότητα πλέον, να αντιστα-
θούμε στις βάρβαρες επιθέσεις των μνημονίων και να στα-
θούμε όπως αρμόζει σε εκπαιδευτικούς. 

Δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους συναδέλφους, δίπλα στα 
παιδιά μας. Στους μαθητές μας.

Ευχαριστώ.
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Γιάννης Μαρινάτος 
Σύλλογος Ρεθύμνου

Γεια σας, είμαι από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο 
της Δημοκρατικής Συνεργασίας. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εμάς στη Δημοκρατική Συ-
νεργασία ούτε μας θέλγει και πολύ περισσότερο ούτε μας 
εμπνέει ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτή η τόσο ση-
μαντική συζήτηση που αφορά το παρόν και το μέλλον της ελ-
ληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Δεν αντιλαμβανόμαστε το 
φανατισμό, τη σκιαμαχία για τα παρελθόντα, τη διελκυστίν-
δα για τα παρόντα, την πλήρη άγνοια και την απουσία σχεδί-
ου για τα μελλούμενα. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι η χώρα το τελευταίο διά-
στημα ζει κάτω από την καταθλιπτική σκιά των συμφωνιών 
και των μέτρων της ατέρμονης σειράς μνημονίων. Ζει κάτω 
από ένα σύστημα εξουσίας που δεν ορρωδεί μπροστά σε τί-
ποτα, που οξύνει την κρίση διακυβέρνησης, την οικονομική 
κρίση, την κρίση της πολιτικής, μετατρέποντάς τη σε κρίση 
δημοκρατίας, σε κρίση θεσμική, σε κρίση υπαρξιακή. 

Είδαμε ελπίδες που διαψεύστηκαν, υποσχέσεις που δεν τη-
ρήθηκαν και αριστερούς Πρωθυπουργούς που περήφανα 
δηλώνουν πως αυταπατήθηκαν. Συναδέλφισσες και συνά-
δελφοι, μέσα σε ένα τόσο ζοφερό και ασφυκτικό πολιτικοοι-
κονομικό πλαίσιο με την πολιτική ηγεσία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
στο χώρο της παιδείας να οξύνει και να διογκώνει τα προ-
βλήματα αντί να τα θεραπεύει, η ΔΟΕ επιχείρησε να κινη-
θεί συνδικαλιστικά και να δράσει αποτελεσματικά και δημι-
ουργικά. 

Σίγουρα υπήρχαν παραλείψεις, ασφαλώς και παρατηρήθη-
καν ανεπάρκειες, όμως σαφώς το πρόσημο ήταν ιδιαίτερα 
θετικό. Η ΔΟΕ άρθρωσε και επικοινώνησε με επιτυχία έναν 
μεστό επεξεργασμένο ιδεολογικοπολιτικό και συνδικαλιστι-

κό λόγο. Ήταν παρούσα σε αγωνιστικές κινηματικές διεκδι-
κήσεις και σε μαζικές κινητοποιήσεις. 

Η ΔΟΕ, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι, κράτησε τη 
σημαία της αντίστασης απέναντι στην ιδιόμορφη αριστερο-
νεοφιλελεύθερη λαίλαπα ψηλά. Εμείς άλλωστε στη Δημο-
κρατική Συνεργασία είμαστε περήφανοι, επειδή για εμάς η 
πίστη στο αξιακό μας σύστημα και αταλάντευτη προσήλω-
ση στα ιδανικά μας δεν αποτελεί σημαία ευκαιρίας, δεν είναι 
μια σημαία τύπου Παναμά, άλλες φορές όπως κάνουν διά-
φοροι να τη σηκώνουμε ψηλά και άλλες φορές να την υπο-
στέλλουμε δηλώνοντας όπως τον ψευδοαριστερό Πρωθυ-
πουργό αυταπατούμενοι μοιρολατρικά. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι εμείς στη Δημοκρατική Συ-
νεργασία είμαστε υπερήφανοι επειδή ο ιστορικός του μέλ-
λοντος ιχνηλατώντας την ιστορική γραμμή της πορείας του 
κινήματός μας θα μας βρει πίσω από κάθε μικρή και μεγάλη 
διεκδίκηση του κλάδου, θα μας βρει παρόντες σε κάθε μία 
κατάκτησή του. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τι περιμένει από εμάς σή-
μερα ο εκπαιδευτικός κόσμος, ποιο είναι το καθήκον μας, 
ποια είναι η αποστολή μας; Κατά τη γνώμη μου συνάδελ-
φοι ήρθε η ώρα να αγωνιστούμε ενωτικά, αφήνοντας στην 
άκρη τις άγονες αντιπαραθέσεις και τους φτηνούς και αδι-
έξοδους τακτικισμούς. Ήρθε η ώρα να προσπαθήσουμε να 
εμπνεύσουμε και να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο της 
παιδείας και της εργασίας, εκφράζοντάς τον με ένα πρό-
γραμμα συγκεκριμένο, αναλυτικό, επεξεργασμένο. Ήρθε η 
ώρα αντί να διχάζουμε να ενώσουμε, ήρθε η ώρα να προ-
χωρήσουμε μπροστά. 

Και κάτι τελευταίο ως σχόλιο. Επειδή χθες και κυρίως κά-
ποιοι σήμερα εδώ προκάλεσαν ξανά την ιστορική μας μνή-
μη απευθυνόμενοι σε εμάς εδώ άρχισαν να λένε για πασό-
κους, για Διαμαντοπούλου κι άλλα τέτοια ανιστόρητα. Σε αυ-
τούς λοιπόν που υποστήριζαν ότι θα έσωζαν την υπόθεση 
της Αριστεράς, ότι θα έσωζαν τη χώρα, ότι θα έσωζαν την 
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παιδεία, ήθελα μόνο να τους πω ότι καλό θα είναι να αντι-
μετωπίσουν πρώτα τα δικά τους ιδεολογικά πολιτικά φιλο-
σοφικά και εν πολλοίς υπαρξιακά αδιέξοδα, μήπως τουλά-
χιστον καταφέρουν να σώσουν μόνον τους εαυτούς τους. 

Ευχαριστώ πολύ. 

Δημήτρης Παπαγεωργίου 
Σύλλογος Πρέβεζας

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι. Το σχολείο που βιώνουμε - 
το σχολείο που οραματιζόμαστε. 

Το σχολείο που καλούμαστε να βιώσουμε είναι το νέο σχο-
λείο Φίλη. Είναι το σχολείο της ανεργίας και των αποκλει-
σμών.

Ο Υπουργός Παιδείας της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
στις 26 Απριλίου του 2016 με κλειστά σχολεία, χωρίς προ-
ηγούμενο διάλογο, αιφνιδιάζοντας, καταργεί τους προη-
γούμενους τύπους σχολείων και καθορίζει έναν νέο Ενι-
αίου τύπου Ολοήμερου Σχολείου, με αποκλειστικό και μο-
ναδικό σκοπό την εξοικονόμηση με κάθε τρόπο εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούνε οι τεράστιες ανά-
γκες της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς, με την όσο το δυ-
νατόν μικρότερη δαπάνη για προσλήψεις μονίμων και ανα-
πληρωτών. 

Το νέο σχολείο είναι το σχολείο της ανεργίας γιατί;

Γιατί με πολύ προσεγμένο και μελετημένο τρόπο μειώνει τις 
ώρες του δασκάλου σε όλες τις τάξεις και καταργεί το δά-
σκαλο του ολοημέρου. Και για όσους δεν έχουνε μελετήσει 
προσεκτικά τις διαφοροποιήσεις των παλιών τύπων σχολεί-
ων με το νέο θα πω μόνο ενδεικτικά ότι: Η διαφορά ολοήμε-
ρου και ΕΑΕΠ είναι μείον 60 ώρες. Είναι 24 ώρες δασκά-
λου και οι υπόλοιπες ειδικοτήτων. Η διαφορά του εξαθέσι-
ου σχολείου από το νέο τύπο σχολείου είναι δύο δάσκα-
λοι διαφορά. Κόβει δύο ώρες στην πρώτη τάξη, δύο ώρες 
στη δευτέρα και από πέντε ώρες 3η, 4η, 5η και 6η. Σύνο-
λο 24 ώρες. Και ένας ο δάσκαλος του ολοημέρου σύνολο 
δύο δάσκαλοι.

Θα δημιουργηθούνε πάρα πολλές υπεραριθμίες. Και μην ξε-
χνάμε ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις εξακολου-
θεί να υπάρχει. 

Είναι σχολείο της ανεργίας γιατί δεν μπορεί να χωρέσει τις 
χιλιάδες των ειδικοτήτων που δούλευαν στα σχολεία ΕΑΕΠ. 

Σχολεία ΕΑΕΠ που κάποιοι πολέμησαν και συκοφάντησαν 
όταν η παράταξή μας προσπαθούσε να τα στηρίξει και να 
βελτιώσει τις όποιες αδυναμίες τους. Γιατί τα σχολεία αυτά 
παρά τις τεράστιες αδυναμίες και ελλείψεις σε υποδομές 
και προσωπικό προσέφεραν σημαντικό εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό έργο στα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικοοι-
κονομικών στρωμάτων, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική 
πραγματικότητα. 

Η λύση δεν ήταν να τα καταργήσουμε. Η λύση ήταν να προ-
σπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές τους, να λύσου-
με τα λειτουργικά τους προβλήματα και να τα στελεχώσου-

με με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε οι συ-
νάδελφοι που δικαίως παραπονούνταν , όταν καθυστερού-
σαν οι ειδικότητες να έρθουνε και καλύπτανε τα κενά διαρ-
κώς, να μπορούν να απεγκλωβιστούν.

Σχολείο της ανεργίας γιατί στέλνει στην ανεργία χιλιάδες 
αναπληρωτές που χρόνια δούλευαν στις εσχατιές της πα-
τρίδας. Και αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του νέου τύ-
που σχολείου. Είναι να εξοικονομήσει χιλιάδες προσλήψεις.

Σχολείο των αποκλεισμών. Γιατί αυστηροποιεί τις προϋπο-
θέσεις για εγγραφή στο Ολοήμερο και έρχεται ο Υπουργός 
και λέει για επικοινωνιακούς λόγους, ότι το νέο σχολείο εί-
ναι για όλα τα παιδιά, τη στιγμή που πέρυσι οι αποκλεισμοί 
που θέτει φέτος για το Ολοήμερο δεν υπήρχαν. Φέτος βά-
ζει περιορισμούς και αποκλεισμούς και λέει το κάναμε για 
όλα τα παιδιά. 

Σχολείο των αποκλεισμών γιατί τα προνήπια εξακολουθού-
νε να μην εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Ποιο σχολείο οραματιζόμαστε; 

Καταρχήν ζητάμε άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφα-
σης, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο ωρολό-
γιο πρόγραμμα, προσθήκη - αφαίρεση ωρών και διδακτέ-
ας ύλης έχει να κάνει με την ουσία της εκπαίδευσης, με τι 
σχολείο θέλουμε, τι προσωπικότητες θέλουμε να διαμορ-
φώσουμε και τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές οι οποί-
οι ως αυριανοί ενεργοί πολίτες αποτελούν την ελπίδα και 
το μέλλον της χώρας. Και ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να είναι πέρα και έξω από 
οποιαδήποτε λογιστική πρακτική και αντίληψη και να προκύ-
πτει μέσα από ένα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους 
εμπλεκόμενους φορείς.

Δεν μπορεί ένας Υπουργός σε μια Υπουργική Απόφαση να 
αποφασίζει ποιες ώρες θα κοπούνε και ποιες θα μπούνε με 
μόνο λογιστικά κριτήρια, πόσους εκπαιδευτικούς έχω και 
πόσους θέλω να κόψω. Αφορά το περιεχόμενο, την ουσία 
του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οραματιζόμαστε μία δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, ενιαία, 
δεκατετράχρονη που μέσα περιλαμβάνει τη δίχρονη υπο-
χρεωτική προσχολική αγωγή. Που χωράει όλους τους μα-
θητές, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμού.  Ένα σχολείο 
που δεν θα υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας και που 
όλοι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. 

Ένα σχολείο που δεν θα έχει προβλήματα υποδομών. 

Ένα σχολείο με επαρκή χρηματοδότηση, για να καλύπτονται 
πλήρως οι ανάγκες του. 

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που η τσάντα θα μένει στο 
σχολείο. 

Ένα σχολείο που δεν θα εξοντώνει τους μαθητές. Που θα 
χορηγεί πιστοποιήσεις στις ξένες γλώσσες και στους υπο-
λογιστές. Ένα σχολείο που θα απαλλάξει τους γονείς απ’ τα 
χιλιάδες ευρώ που πληρώνουν σήμερα. 

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί δεν θα 
αισθάνονται πιεσμένοι και θα πηγαίνουν ευχάριστα στην 
εργασία τους. 
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Ένα σχολείο της δημιουργίας και όχι της στείρας μάθησης.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχολείο χρειάζεται χρη-
ματοδότηση, μαζικούς μόνιμους διορισμούς, νέα αναλυτικά 
προγράμματα, νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προκύψει μέσα 
από ένα ουσιαστικό και όχι προσχηματικό διάλογο. Και 
εδώ θα μου επιτραπεί να πω ότι πολλές κυβερνήσεις έκα-
ναν προσχηματικό διάλογο. Και οι προηγούμενες. Αλλά αν 
θέλαμε να βάλουμε τον ορισμό του προσχηματικού διαλό-
γου θα ήταν αυτός που βιώσαμε τους προηγούμενους μή-
νες. Μία Επιτροπή συνεδρίαζε διαρκώς και ένας Υπουργός 
σε άσχετα νομοσχέδια πέρναγε συνέχεια τροπολογίες και 
νόμους που έχουμε χάσει το μέτρημα. Άλλαξε όλη τη δομή 
και μετά βγήκε και είπε «ελάτε να μιλήσουμε». Διαρκώς έλε-
γε να μιλήσουμε και σε άσχετα νομοσχέδια πέρναγε τροπο-
λογίες.

Και περισσότερο απ’ όλα χρειάζεται αγώνας. 

Αυτό το σχολείο οραματιζόμαστε, γι’ αυτό αγωνιζόμαστε και 
αυτό διεκδικούμε. 

Νεκτάριος Πετράκης
Σύλλογος Χανίων 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι σαφές και κανείς δεν 
θα πρέπει να τρέφει πια αυταπάτες τι έχει να αντιμετωπί-
σει ο κλάδος και συνολικά όλος ο ελληνικός λαός. Έχει να 
αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που θα έφερνε την ελπίδα, μια 
κυβέρνηση που θα έσκιζε τα μνημόνια, μια κυβέρνηση που 
θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ, θα επανέφερε την 13η σύνταξη, 
και πάρα πολλά άλλα. 

Έχει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που χωρίς περιστρο-
φές μετέτρεψε την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία του 
δημοψηφίσματος από όχι σε ναι. Μια κυβέρνηση που παρα-
δέχθηκε ότι έτρεφε αυταπάτες. Μια κυβέρνηση που σε μία 
νύχτα με ένα νόμο και με ένα άρθρο διέγραψε τις αυταπάτες 
της, κατακρεούργησε την ελπίδα και άρχισε να νομοθετεί τα 
πιο σκληρά και απάνθρωπα μέτρα που μπορούσαν να σκε-
φτούν όλες οι προηγούμενες νεομνημονιακές κυβερνήσεις.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον πιο σκληρό αντίπαλο, λοι-
πόν. Όχι την πρώτη ή δεύτερη φορά αριστερά, αλλά έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε την πρώτη νεοφιλελεύθερη νεομνημονιακή 
κυβέρνηση που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Μια κυβέρνη-
ση που για το σχολείο αντί να σχεδιάζει το σχολείο που έχουν 
ανάγκη σε συνθήκες κρίσης οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικο-
γένειες, έρχεται να σχεδιάσει το νέο σχολείο, που φέρνει πε-
ρισσότερη κρίση στο σχολείο, περισσότερη κρίση στον εκπαι-
δευτικό, περισσότερη κρίση στα παιδιά του ελληνικού λαού. 

Μια κυβέρνηση που νομοθετεί αβρόχοις ποσί καταργήσεις 
και συγχωνεύσεις σχολείων με την τελευταία της Υπουργική 
Απόφαση, μια κυβέρνηση που προβαίνει σε χιλιάδες απο-
λύσεις, μια κυβέρνηση όμως που ταυτόχρονα παραδέχεται 
χωρίς ντροπή ότι η λήξη της σύμβασης των αναπληρωτών 
δεν είναι απόλυση. Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε αυτή την κυ-
βέρνηση που ο ελληνικός λαός στήριξε. 

Ταυτόχρονα όμως και εμείς πρέπει να δούμε τα δικά μας 
προβλήματα. Πρέπει να δούμε πού συνδικαλιστικά πρέπει 
να παρέμβουμε και με ποιους τρόπους και ποιες μεθόδους 
μπορούμε να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Έναν αγώ-
να που πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έναν 
αγώνα που πρέπει να είναι διάρκειας. Ένας αγώνας που σί-
γουρα είναι σκληρός, γιατί σκληρός και σκληρότερος όλων 
είναι ο αντίπαλός μας.

Δεν θα πρέπει, λοιπόν, και εμείς να τρέφουμε τις δικές μας 
αυταπάτες. Είδαμε όλοι τις συμμετοχές που είχαν οι προ-
ηγούμενες κινητοποιήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. 
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, και έναν ελληνικό λαό 
ο οποίος μπορεί να πιστεύει ότι χρειάζεται αγώνας για να 
καταργηθούν τα μνημόνια, για να επιστρέψουμε σε λαϊκές 
πολιτικές, έναν λαό όμως που στερείται αγωνιστικής διάθε-
σης και πάθους ή και έμπνευσης ακόμα που είναι τα χαρα-
κτηριστικά που θα πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε το προ-
σεχές διάστημα.

Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, είναι κομβικής σημασίας ζήτημα να 
μοιράσουμε την επιστολή της ΔΟΕ που έφτασε στα σχολειά 
αλλά δεν μοιράστηκε. Και ταυτόχρονα να γράψουμε και νέα 
επιστολή που θα μοιραστεί σε όλους τους γονείς, για να εί-
ναι όλοι ενημερωμένοι για το σχολείο που θα έχουμε.  

Ακούστε, συνάδελφοι. Μην νομίζετε ότι η κυβέρνηση κοι-
μάται το καλοκαίρι. Αυτή η κυβέρνηση θα νομοθετήσει και 
Δεκαπενταύγουστο ακόμα και μπροστά μας έχουμε νομο-
θετήματα πολύ σκληρά που θα ακολουθήσουν. Θα νομοθε-
τήσουν και για το νέο νηπιαγωγείο και για εκπαιδευτικά ζη-
τήματα, κυρίως όμως και για τα εργασιακά, αλλά και για το 
συνδικαλιστικό νόμο.

Η δυσκολία του να ενημερώσουμε τον κόσμο μας θα εί-
ναι ιδιαίτερη. Θα είναι ιδιαίτερη γιατί με το πετσόκομμα που 
έχει σημειωθεί με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα δάσκαλοι 
θα υπάρχουν σχεδόν παντού. Και αν έχει γίνει και μία πρώ-
τη φάση αναπληρωτών η πληρότητα που θα έχουμε στα 
σχολεία, η εικόνα, δηλαδή, που θα βλέπει ο γονιός θα είναι 
καλή. Και αυτό είναι εκτίμηση.

Σε αυτό τον αγώνα, λοιπόν, είναι ένας αγώνας που δεν μπο-
ρούμε να δώσουμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν, πρέπει να δημι-
ουργήσουμε και προϋποθέσεις, έτσι ώστε και οι άλλες Ομο-
σπονδίες θα είναι μαζί μας. Και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, κυρί-
ως όμως και η ΟΛΜΕ.

Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουμε: Πρώτο δεκαήμερο του Σε-
πτεμβρίου διαδικασίες βάσης με πρόταση - εισήγηση που 
θα διαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ αφού 
πρώτα εκτιμήσει τις τότε συνθήκες και τα τότε δεδομένα. 
Στη συνέχεια, Ολομέλεια Προέδρων και μετά το δεύτερο δε-
καπενθήμερο Σεπτεμβρίου αγωνιστικές κινητοποιήσεις που 
θα προταθούν με διάρκεια και πνοή, για να είναι ο αγώνας 
μας αποτελεσματικός, να έχει συμμετοχή, για να είναι νικη-
φόρος. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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Ηρώ Σολωμού
Σύλλογος Παιονίας

Είμαι η Ηρώ Σολωμού, αναπληρώτρια δασκάλα ειδικής 
αγωγής ΠΕ71 και Πρόεδρος του Συλλόγου Παιονίας. Για 
μια ακόμη χρονιά συνειδητοποιούμε ότι η ειδική αγωγή βρί-
σκεται στο περιθώριο των σχεδιασμών του Υπουργείου 
Παιδείας. Τη φετινή σχολική χρονιά ζήσαμε την αγωνία των 
γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη στελέ-
χωση των δομών της Ειδικής Αγωγής. 

Σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας, την τελευταία κυριολε-
κτικά στιγμή, βρέθηκαν τα χρήματα για να στελεχωθούν τα 
ειδικά σχολεία, τα τμήματα ένταξης και οι παράλληλες στη-
ρίξεις. Θα ζήσουμε την ίδια κατάσταση και φέτος; Η ΔΟΕ 
πρέπει να πιέσει το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει έτσι 
ώστε η ειδική αγωγή, το πιο ευαίσθητο κομμάτι της δημόσι-
ας εκπαίδευσης, να λειτουργήσει σωστά τη χρονιά που έρ-
χεται. 

Για τους μόνιμους διορισμούς έχει καταντήσει γραφικό μετά 
από 15 χρόνια αναπλήρωσης. Το ζήτημα των μόνιμων δι-
ορισμών ήταν, είναι και θα είναι επιτακτικό και ουσιαστικό 
και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής ΠΕ61 και ΠΕ71 περιφερόμενους χρονιά με τη χρο-
νιά από σχολείο σε σχολείο. 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την πίεση της 
Ομοσπονδίας και όλων μας πρέπει να αναλάβει, επιτέλους, 
την ευθύνη της απέναντι στους μαθητές με αναπηρία και ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ευχαριστώ.

Μαρία Στεφανάκη 
Σύλλογος Μεραμβέλλου - Οροπεδίου

Ακούω το επιχείρημα που έχουν να προτάξουν οι συνάδελ-
φοι της κυβερνητικής παράταξης, ότι τα σχολεία τώρα γί-
νονται όλα ΕΑΕΠ και ότι δεν θα υπάρχουν πλέον σχολεία 
πολλών ταχυτήτων. Με το δεύτερο συμφωνούμε όλοι, για-
τί όλοι οι μαθητές, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σχο-
λείο της Ελλάδας, θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθη-
σης και πρόσβασης στη γνώση και στην ανάπτυξη των δε-
ξιοτήτων τους. 

Όσο για το πρώτο να γελάσουμε ή να κλάψουμε όλοι μαζί; 
Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά θα τον αναφέρω για 
να τον δούμε λίγο. Είναι η πολύπλευρη πνευματική και σω-
ματική ανάπτυξη των μαθητών. Φαίνεται ότι ο Υπουργός 
μας δεν ασχολείται καθόλου με το σκοπό αυτό αλλά κάθε-
ται και μετράει τα κουκιά αν του βγαίνουν ή όχι. Μειώνονται 
οι ώρες φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, αγγλικής 
γλώσσας, θεατρικής αγωγής, ευέλικτης ζώνης και πληρο-
φορικής. Και δεν φτάνει αυτό αλλά αναθέτει και στους δα-
σκάλους μερικά από τα παραπάνω μαθήματα με μοναδικό 
σκεπτικό την εξοικονόμηση κονδυλίων. Κανένα παιδαγωγι-
κό και εκπαιδευτικό κριτήριο. Εμπρός - πίσω ή μάλλον ολο-
ταχώς πίσω. 

Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι οι δάσκαλοι, αν έχουν 
τις γνώσεις να διδάσκουν φυσική αγωγή τότε και εγώ μπο-
ρώ να κάνω ψυχολογία, βιολογία, ανατομία, εφόσον τα 
έχω διδαχθεί αυτά στο Πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνετε, συ-
νάδελφοι, ότι το Σεπτέμβρη θα ζήσουμε καταστάσεις απεί-
ρου κάλλους. Ότι θα δημιουργηθούν ομάδες εκπαιδευτικών 
αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν ξέρουν πού θα βρίσκο-
νται του χρόνου. Αν θα δουλέψουν. Νιώθουν για πρώτη 
φορά τόσο έντονα την ανασφάλεια και βαθιά απογοήτευ-
ση. Το έχω ζήσει στο σχολείο μου με αναπληρωτές. Το τοπίο 
ωστόσο είναι θολό για όλους, ακόμα και για τους μόνιμους 
και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το Σε-
πτέμβρη. Και είμαι βέβαιη ότι ούτε στο Υπουργείο ξέρουν. 
Σχεδιασμός και αποφάσεις του ποδαριού, χωρίς επιστημο-
νική τεκμηρίωση. Το σχολείο Φίλη θα μείνει στην ιστορία. 

Τελειώνοντας θα πω με όλη την ειλικρίνεια ότι δεν σκέφτο-
μαι μόνο τους αναπληρωτές, αλλά και τις γενιές μαθητών 
που θα στερηθούν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν στάσεις, 
αρχές, αξίες, δεξιότητες και γνώσεις σε αυτό το συρρικνω-
μένο σχολείο του Φίλη. 

Σας ευχαριστώ. 

Στέφανος Σίντος
Σύλλογος Ιωαννίνων 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβερνητική πολιτική στο χώρο της παιδείας είναι πολι-
τική διάλυσης του δημόσιου σχολείου. Όλα τα κτυπήματα 
κατά της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών επενδύθηκαν 
με την χρησιμοποίηση ενός προσχηματικού διαλόγου, κά-
λυμμα των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου που οδηγεί την εκπαίδευση δεκαετίες πίσω. 

Οι υποσχέσεις για χιλιάδες διορισμούς αποδείχθηκαν απά-
τη και αυτό που απέμεινε είναι ένα εφιαλτικό τοπίο για τους 
αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο δεν έγιναν οι είκοσι 
χιλιάδες διορισμοί αλλά οι πολιτικές και οι «αλλαγές» που 
εφαρμόζονται στο χώρο της εκπαίδευσης οδηγούν με μαθη-
ματική ακρίβεια χιλιάδες εργαζόμενους αναπληρωτές συνα-
δέλφους μας στην ανεργία, οδηγούν σε απολύσεις ανθρώ-
πων που εργάζονται για χρόνια στην εκπαίδευση. 

Από το 2010 μέχρι σήμερα η πολιτική των μη διορισμών 
είχε ως συνέπεια αφενός μεν την αποψίλωση του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού, νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών 
αφετέρου δε, την απογείωση των κενών στις σχολικές μο-
νάδες. Ιδιαίτερα το ζήτημα των κενών στα σχολεία είναι ένα 
θέμα που απασχολούσε και απασχολεί μόνιμα εδώ και πολ-
λά χρόνια τη σχολική εκπαίδευση, χιλιάδες εκπαιδευτικούς, 
εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές με τις οικογένειές τους, που 
σχεδόν έχουν «εθιστεί» σε μια πραγματικότητα που επιβάλ-
λει για εβδομάδες, ακόμη και μήνες, μετά την έναρξη του 
σχολικού έτους, να λείπουν οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν 
μάθημα στα παιδιά τους.
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Μπορεί η φετινή σχολική χρονιά να έχει αυτή τη στιγμή τε-
λειώσει, έκλεισε όμως με δυόμισι χιλιάδες κενά στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, δίχως την προοπτική μόνιμων διορι-
σμών, με χιλιάδες αναπληρωτές να προσλαμβάνονται μόνο 
μέσα από κονδύλια του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ. Αναπληρωτές 
που είναι πλέον αντιμέτωποι με το τέταρτο έτος στη σειρά 
μηδενικών διορισμών, με τους αναπληρωτές της Ειδικής 
Αγωγής να κλείνουν δεκαπέντε χρόνια αναμονής για μονι-
μοποίηση αλλά και με την ανασφάλεια σχετικά με τον τρόπο 
πρόσληψής τους έστω και ως αναπληρωτές. Και όλα αυτά 
με την προοπτική της τραγικής συρρίκνωσης ακόμη και αυ-
τών των προσλήψεων αφού τα κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε φθί-
νουν είτε έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των φετι-
νών κενών (πχ παράλληλη στήριξη). Αμφισβητεί κανείς ότι 
είναι μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών;

Η άρνηση του Υπουργού Παιδείας να δεσμευτεί σχετικά με 
τον αριθμό των αναπληρωτών που πρόκειται να προσλη-
φθούν για την επόμενη σχολική χρονιά καθώς και η εμμο-
νή του στη στήριξη όλων των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων 
που έχει προωθήσει το τελευταίο διάστημα («Ενιαίος Τύπος 
Ολοήμερου» με αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από αυτό 
και χιλιάδες ανέργους αναπληρωτές την επόμενη σχολική 
χρονιά, μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τις οργανικές τους 
θέσεις καθώς θα πλεονάζουν, συμπλήρωση ωραρίου δα-
σκάλων σε περισσότερα από ένα σχολεία, αύξηση του ελά-
χιστου αριθμού νηπίων στα 14 επομένως μαζικό κλείσιμο 
τμημάτων νηπιαγωγείων, η μετατροπή του ρόλου των Τμη-
μάτων Ένταξης σε κακέκτυπο παράλληλης στήριξης – ταφό-
πλακα στις προσλήψεις εκπαιδευτικών για παράλληλη στή-
ριξη, η ολοφάνερη απουσία βούλησης για απόδοση οργανι-
κών θέσεων στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) δείχνει το 
δρόμο της απόλυσης σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εργά-
ζονταν στην εκπαίδευση. 

Μέσα σε όλο αυτό το τοπίο της αποσάθρωσης, η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εμπαίζει την εκπαιδευτική 
κοινότητα και τις ελληνικές οικογένειες με τον ενιαίο τύπο 
ολοήμερου σχολείου, τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 
αγωγή, την Ειδική Αγωγή καταργώντας τα Τ.Ε. ή μετατρέπο-
ντάς τα σε παράλληλη στήριξη και φυσικά τους εκπαιδευτι-
κούς ειδικοτήτων που μάταια περιμένουν οργανικές θέσεις. 

Οι πολιτικές των αλλεπάλληλων μνημονίων, της σκληρής λι-
τότητας, πάντα και μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, 
των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης 
εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλι-
στικών δικαιωμάτων, της διάλυσης των Δημοσίων Υπηρε-
σιών και της “ακύρωσης” των Κοινωνικών Αγαθών, που 
επιβάλλεται από τους «Θεσμούς» και εκτελείται κατά γράμ-
μα και από την Κυβέρνηση της «πρώτης φορά αριστερά», 
δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο αναμονής.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο κλάδος μας έχει θέσεις, προτάσεις επεξεργασμένες και 
επαναπροσδιορισμένες μέσα από συνέδρια, γενικές συ-
νελεύσεις και ημερίδες, θέσεις που τις γνωρίζουν καλά οι 
εκάστοτε κυβερνώντες. Εκείνο που χρειάζεται είναι η υλο-

ποίηση των θέσεων - προτάσεων και αυτό θέλει πολιτική 
βούληση. Δυστυχώς σ’ αυτό τον τόπο έχουμε πικρή εμπει-
ρία από τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου μας. Ένα χρό-
νο μετά τις υποσχέσεις που ακούσαμε εδώ μέσα, στην 84η 
συνέλευση, από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και όσα 
συνέβησαν τη σχολική χρονιά που μόλις αποχαιρετήσαμε, 
ένα μόνο πρέπει να έχουμε καλά στο μυαλό μας. Όλοι μας 
εμπαίζουνε. Άλλα μας λένε όταν είναι στην αντιπολίτευση 
και άλλα πράττουν όταν είναι στην κυβέρνηση.

Εμείς λοιπόν απαντάμε με αγώνα, αγώνα, αγώνα, οποιασ-
δήποτε μορφής, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένος, για-
τί συνάδελφοί μου, τίποτα δε θα έπαιρνε πίσω ο Υπουργός 
από τις αποφάσεις του αν ο κλάδος δεν είχε κινητοποιηθεί 
το προηγούμενο διάστημα. Αγώνα με μπροστάρηδες τους 
νέους, τη νέα γενιά εκπαιδευτικών που μένουν για χρό-
νια αδιόριστοι και συμμάχους τους γονείς. Γιατί όταν οι γο-
νείς ενημερώνονται για τα της παιδείας γίνονται οι καλύτε-
ροι σύμμαχοι, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές. Πάνω απ’ 
όλα όμως ο κλάδος πρέπει να σφυρηλατήσει την ενότητα, 
μόνο ενωμένος μπορεί να παλέψει για τα προβλήματα που 
τον απασχολούν, για μια καλύτερη εκπαίδευση, για μια κα-
λύτερη κοινωνία. 

Σας ευχαριστώ!

Χρήστος Στουγιάννος
Σύλλογος Ιωαννίνων

Συνάδελφοι είμαι Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ των Ιωαννίνων, 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη Γενική Συνέλευση με την 
παράταξη της ΔΗΣΥ Ιωαννίνων. 

Τώρα, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό συνονθύλευμα που 
κυβέρνησε για εφτά μήνες και την πολιτική του ωρίμανση 
πληρώνουμε με ένα τρισχειρότερο μνημόνιο, τώρα, που 
ξεθόλωσε το πολιτικό τοπίο και ο πολιτικός λόγος, τώρα, 
που είδαμε ότι οι οπορτουνιστές, καιροσκόποι, σημερινοί 
κυβερνήτες και παρατρεχάμενοι μεταλλάχθηκαν ή αν θέ-
λετε μεταρρυθμίστηκαν σε γερμανοτσολιάδες και προδό-
τες, κατά την προεπαναστατική και αγανακτισμένη φρασε-
ολογία, τώρα, που οι νέοι offshorίτες παρέδωσαν τη χώρα 
στις ΜΚΟ και για 99 χρόνια και τον αέρα που αναπνέουμε 
στο ΤΑΙΠΕΔ, λέγοντας δε δια στόματος εκείνης της αμίμη-
της Βουλευτού Βαγενά ότι “αφού αντέξαμε 400 χρόνια θα 
το υπομείνουμε κι αυτό”, στη ζωή μια ζωή ραγιάδες, τώρα, 
είναι η ώρα να απαγκιστρωθούμε όλοι, κι εσείς δηλαδή, 
από τους πολιτικούς και κομματικούς εναγκαλισμούς και να 
στρωθούμε μαζί στη δουλειά για να υπερασπίσουμε ό,τι μας 
απέμεινε. 

Συνάδελφοι οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες, οι με-
σαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα και οι μικροί, κυρίως, 
άνθρωποι μιλούν για τους άλλους. Δυστυχώς όμως ο συν-
δικαλιστικός λόγος ως κατάλοιπο των εφηβικών, επανα-
στατικών, αυτοεπιβεβαιωτικών κοκορομαχιών στα πανε-
πιστημιακά αμφιθέατρα ασχολείται ακόμη, κυρίως, με το τι 
έκαναν οι μεν και οι δε, καλλιεργεί την αντιπαλότητα και δεν 
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εστιάζει στο κοινό όραμα για μια ποιοτική, δημόσια, δωρεάν 
εκπαίδευση για όλους τους πολίτες.

Οι δυνατότητες του τεκμηριωμένου επιστημονικά λόγου ως 
απάντηση στις κυβερνητικές επιλογές που υποβαθμίζουν 
την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως έχουν 
διαμορφωθεί με το ΙΠΕΜ και τη συνεργασία της ΔΟΕ με 
τους πανεπιστημιακούς δασκάλους πολλές, η εσωστρέφεια 
όμως και η αντιπαλότητα καθηλωτικές και απαξιωτικές.

Δεν μπορείς να ανακαλύψεις καινούριους ωκεανούς, αν 
δεν έχεις κουράγιο να χάσεις την ακτή από τα μάτια σου. 
Δυστυχώς η ακτή ορισμένων, η καρέκλα, ο χωροταξικός 
της προσδιορισμός δεξιά, αριστερά, πιο αριστερά, άκρα αρι-
στερά και η διατήρησή της, κυριαρχεί στις επιλογές τους, 
έτσι, δεν έχουν το κουράγιο να ανοιχτούν, να πολεμήσουν, 
να αλλάξουν, να συμπορευτούν με συντρόφους, με συνα-
δέλφους και με νέες ιδέες. 

Λοιπόν, δε θα καταφέρουμε ποτέ να συγκινήσουμε, να 
εμπνεύσουμε τον συνάδελφο εκπαιδευτικό, να τον κινητο-
ποιήσουμε, και θα αφήσουμε την εκπαίδευση έρμαιο στο 
πέλαγος και την κοινωνία του μέλλοντος και τον πολίτη του 
αύριο αστό ή προλετάριο υποταγμένο, μοιρολάτρη στις δυ-
σκολίες των καιρών. Αλληγορικός ο λόγος… 

Το άνοιγμα στους ωκεανούς πρέπει να οργανώνεται, και να 
οργανώνεται με ποντοπόρο ανθεκτικό σκαρί στις φουρτού-
νες. Αυτό θα πρέπει να δομεί η Συνέλευση των αντιπροσώ-
πων της Ομοσπονδίας μας. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και 
επιπλέον πρέπει να χαράσσει και την πορεία αυτού του σκα-
ριού για το νέο ταξίδι, για τη νέα χρονιά, γνωρίζοντας ότι θα 
αντιμετωπίσει τα λυσσαλέα κύματα του κοινωνικού αυτομα-
τισμού, που εντέχνως καλλιεργούν οι μνημονιακές Κυβερ-
νήσεις. 

Όλοι χρειάζονται συνάδελφοι στους δύσκολους καιρούς, 
αλλά πρέπει όλοι να είναι στρατευμένοι με αυταπάρνηση 
στον ίδιο σκοπό. Αυτή είναι σήμερα επιτακτικά η επιβεβλη-
μένη πρόκληση, να προχωρήσουμε στο εμείς και να σχεδι-
άσουμε το αύριο όλοι μαζί. Όχι να επαναπαυθούμε στις θε-
σούλες μας, να ασχοληθούμε με τα επουσιώδη και με τις 
μικροοργανωτικές λεπτομέρειες ορθώνοντας έναν ξύλινο 
αντίλογο και τελικά να βουλιάξουμε.

Οι καιροί ου μενετοί. Ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, δεν 
μακρηγορούμε. Προχωρούμε στην αποτύπωση της ζοφε-
ρής πραγματικότητας και σχεδιάζουμε το αύριο προγραμμα-
τικά και αγωνιστικά στο διεκδικητικό πλαίσιο και στο πρό-
γραμμα δράσης. Εκεί πρέπει να είναι η αγωνία μας και η τρι-
βή μας. Αυτό περιμένουν οι σύντροφοί μας, οι συνάδελφοι, 
μόνιμοι και αναπληρωτές που απορούν: 

«Η Κυβέρνηση νομοθετεί για να παρανομεί εκ 
των υστέρων; Ποια η αναγκαιότητα αυτών των 
νέων μέτρων σε αυτή την οικονομική συγκυρία; 
Υπάρχει επιστημονικά θεμελιωμένη απάντηση 
για το πότε κουράζονται οι μαθητές; Στην Ευρώ-
πη στα ευρωπαϊκά σχολεία πότε σχολάνε τα παι-
διά, πότε κουράζονται; 

Στα σχολεία τα ιδιωτικά στη χώρα μας ή αν θέ-
λετε στα σχολεία της οικονομικής ελίτ που ετοι-
μάζουν την άρχουσα τάξη, πότε σχολάνε οι μα-
θητές; Γιατί στα παιδιά του ελληνικού δημόσι-
ου σχολείου να κουραζόμαστε περισσότερο κι 
εμείς και αυτά και να τα διώχνουμε στις 1:15΄; 
Μετά τις 1:15΄ σε ποιες μεσημεριανές εκπο-
μπές χαρίζουμε την εκπαίδευση των παιδιών; 
Ποιες παρουσιάστριες θα αναλάβουν το ρόλο 
του δασκάλου ή της δασκάλας στην εκπαιδευτι-
κή τηλεόραση»; 

Λοιπόν στον καιάδα το ολοήμερο, στον καιάδα και τα ΕΑΕΠ, 
στον καιάδα και οι αναπληρωτές, γιατί; Δεν αξίζουν της προ-
σοχής που έτυχαν οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονο-
μικών; Και αυτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν ερ-
γάζονταν; Και αντί να ασχολούμαστε με το αν ο αναπληρω-
τής έχει το δικαίωμα να αναγνωριστεί ως αντιπρόσωπος 
επί ώρες, καλύτερα θα ήταν να ασχοληθούμε με τα δικαιώ-
ματα των αναπληρωτών στην εργασία συνάδελφοι. 

Και εμείς συνάδελφοι σαν ΔΟΕ και οι Σύλλογοι των ανα-
πληρωτών θα πρέπει να ασχοληθούμε με το δικαίωμα που 
μας δίνει η σημερινή συγκυρία, με τις μη κυβερνητικές ορ-
γανώσεις. Ή θα πρέπει να προτείνουμε νέες δομές στο ολο-
ήμερο σχολείο ώστε να μπουν οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες και να ασχοληθούν οι αναπληρωτές, άνεργοι συνά-
δελφοί μας, με αυτό ή θα πρέπει να βρει η ΔΟΕ που έχει Νο-
μικό Σύμβουλο και οικονομικό τμήμα τρόπο-λύση ίδρυσης 
μιας «εκπαιδευτικής» ΜΚΟ για να αναλάβει την επιμόρφω-
ση και ένταξη των παιδιών αυτών που είναι χαρισμένοι στις 
ανεξέλεγκτες ΜΚΟ. 

Να γνωρίζετε ότι στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ οι εργα-
ζόμενοι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις πληρώνονται με 
1.500 και 1.800 ευρώ. Ας το σκεφτούμε αυτό, μπας και 
βρούμε ένα μέλλον για τους μελλοντικούς άνεργους συνα-
δέλφους. 

Και τελευταία, μιας και μας απασχολεί έντονα η συνδρομή 
στην ομοσπονδία σας θυμίζω την πρόταση που είχαμε και 
πέρυσι. Αναλογική συνδρομή, σύμφωνα με το μισθό και 
τους μήνες που δουλεύουμε. Είναι μια πρόταση δίκαιη χω-
ρίς να απαξιώνουμε τις δυνατότητες του συνδικαλιστικού 
μας φορέα. 

Ευχαριστώ. 

Όλγα Συμεωνίδου
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Στ΄

Καλημέρα συνάδελφοι. Αν και όχι νέα ομολογώ ότι είμαι 
νέα σε αυτή τη διαδικασία, συμμετέχω πρώτη φορά, έχω 
να συμμετάσχω σε διαδικασία κεντρικού επιπέδου από τα 
φοιτητικά μου χρόνια και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά 
τους συναδέλφους του ΠΑΜΕ και των Παρεμβάσεων, για-
τί αυτές τις μέρες με έκαναν να νιώσω ότι δεν πέρασε ούτε 
μια μέρα από τότε, ό,τι συνέβαινε τότε συμβαίνει και τώρα. 
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Παρασκευή πρωί ψήφισμα για τους συναδέλφους δασκά-
λους του Μεξικού. Καλό αγώνα τους εύχομαι και επιτυχία 
στον αγώνα τους φυσικά. Μετά δυο πολύτιμες ώρες για το 
αν θα είναι αντιπρόσωποι ή όχι τρεις συνάδελφοι. Θέμα ου-
σίας μιας και μας ενδιάφερε κυρίως από ποια παράταξη 
προέρχονται. Χθες δύο ώρες για το αν θα κατεβάσουμε τη 
συνδρομή στα 20 ευρώ από τα 24. Και λέω να που σήμε-
ρα, επιτέλους, Σάββατο πρωί θα μπούμε και στο δια ταύτα. 

Τι γίνεται με το σχολείο; Τα ακούσαμε όλα, το ξέρουμε όλοι 
ποιο είναι το σχολείο που βιώνουμε, ξέρουμε όλοι ποιο εί-
ναι το σχολείο που μας φέρνει ο Φίλης, τα ξέρουμε όλα 
αυτά, συνάδελφοι, εμείς οι δάσκαλοι της τάξης, γιατί πραγ-
ματικά αναρωτιέμαι ακούγοντας όλες αυτές τις τοποθετή-
σεις αυτές τις μέρες πόσοι από εσάς είστε μέσα σε τάξη, ζεί-
τε τα καθημερινά προβλήματα που εμείς αντιμετωπίζουμε, 
που κάθε μέρα η πραγματικότητά μας δυσκολεύει και που 
αυτά θα με ρωτήσουν οι συνάδελφοι επιστρέφοντας και θα 
αγωνιούν να μάθουν τι είπαμε και τι θα κάνουμε στις 1 του 
Σεπτέμβρη.

Γιατί δεν θέλουμε πάλι η ΔΟΕ να τρέχει πίσω από τις εξελί-
ξεις όπως έγινε με την αξιολόγηση και εδώ σας μεταφέρω 
τα λόγια των συναδέλφων, γιατί θα πρέπει το σώμα, αν προ-
λάβει μετά από όλα όσα συμβαίνουν εδώ μέσα και αν όχι η 
ΔΟΕ, να πάρει έγκαιρα θέση για το τι θα γίνει στις 1 του Σε-
πτέμβρη, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακυρώσουμε 
την Υπουργική Απόφαση με τις αναθέσεις των ωρών σε δα-
σκάλους στα μαθήματα των ειδικοτήτων, θα πρέπει να πά-
ρει έγκαιρα θέση, να δώσει κατευθύνσεις, να δώσει κάλυ-
ψη σ’ αυτούς που θα κληθούν στις 1 του Σεπτέμβρη να δια-
μορφώσουν πρόγραμμα. 

Οι δάσκαλοι αναρωτιούνται: Πού θα συμπληρώσουν ωρά-
ριο; Στο ολοήμερο. Δεν φτάνει. Σε ένα μεγάλο σχολείο μό-
λις 10 εκπαιδευτικοί φτάνουν και περισσεύουν για να καλύ-
ψουν το ωράριό τους στο ολοήμερο. Οι υπόλοιποι πού; Σε 
όμορα σχολεία; Μα και εκεί θα περισσεύουν ώρες στους 
εκπαιδευτικούς.

Οι ειδικότητες τι; Σε 3 σχολεία; Σε 4; Σε 5; Θα τις πάρουμε 
εμείς τις ώρες, οι δάσκαλοι και έτσι λοιπόν αυτοί για να συ-
μπληρώσουν το δικό τους ωράριο θα τρέχουν από σχολειό 
σε σχολειό; Πού πάμε, συνάδελφοι; Όταν εγώ ήμουνα μα-
θήτρια στο δημοτικό είχα τον δάσκαλο να μου κάνει γυμνα-
στική και μία ολόκληρη χρονιά δεν κάναμε ούτε μία ώρα, 
γιατί ο άνθρωπος βέβαια είχε πρόβλημα υγείας. Εκεί γυρ-
νάμε; 

Αυτά πρέπει να τα λύσουμε τώρα. Ωραίες είναι οι θεωρίες. 
Ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω απ’ όλα. Ψήφισμα για 
όλους. Για όλους. Σάββατο στις 12 η ώρα, χωρίς να έχου-
με κάνει ουσιαστικό διάλογο για το δια ταύτα, ψηφίζουμε για 
τους απολυμένους του Ledra Marriot. Τους συμπαραστέκο-
μαι, τους νιώθω, έχω άνεργο στο σπίτι μου. Αλλά στις 12 η 
ώρα, τρεις ώρες πριν λήξει η Συνέλευση, δεν μπορούμε να 
αναλώνουμε το χρόνο μας σε τέτοια. 

Εδώ, λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να καλέσω τη Συνέλευση αν 
προλάβει και αν όχι τη ΔΟΕ, να δώσει έγκαιρα κατευθύνσεις 

κάλυψης στους διευθυντές για το πώς θα χειριστούν τη δια-
μόρφωση του προγράμματος της 1 Σεπτέμβρη, για να υπάρ-
χει ενιαία στάση σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα σχολεία, στη 
σωστή στιγμή και όχι κατόπιν εορτής να τρέχουμε, οι μισοί 
να κάνουν άλλα, να εφαρμόζουν την απόφαση και οι άλλοι 
μισοί να κάνουν άλλα.

Ευχαριστώ πολύ. 

Φίλιππος Κωνσταντινίδης
Σύλλογος Μαγνησίας

Καλησπέρα σας συναδέλφισσες-φοι, Φίλιππος Κωνσταντι-
νίδης εκλεγμένος με τη ΔΗΣΥ Μαγνησίας. 

Κοίτα ποιος μιλάει. Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα, που χάι-
δευαν αφτιά, ικανοποιούσαν ανασφάλειες εκπαιδευτικών, 
συναδέλφων, τελείωσαν. Λογικές που υπόσχονταν τα πά-
ντα σε όλους, λογικές του όχι σε όλα, λογικές που είχαν και 
έχουν ένα φαντασιακό μοντέλο εκπαίδευσης, λογικές για 
έναν «άλλο» κόσμο σαν όραμα, λογικές που οδηγούν σε 
μικρότερο και λιγότερο σχολείο, λογικές που οδηγούν σε 
απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων, λογικές που οδηγούν σε 
αδιέξοδο την κοινωνία, απεκαλύφθησαν. 

Κυρίες κύριοι καλημέρα σας. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα! 
Αδιέξοδο. Αυτό θέλω να μας προβληματίσει σήμερα εδώ. 
Έπρεπε να έρθει ο Υπουργός της παιδείας, να νομοθετήσει 
και να ξεσκεπάσει τις «αριστερίστικες» προτάσεις Παρεμ-
βάσεων, ΜΕΤΑ, ΑΕΚ και διαφόρων «ΑΑΑνεξάρτητων» κρυ-
φοκυβερνητικών παρατάξεων. 

Εσείς όλοι που θέλατε την κατάργηση των ΕΑΕΠ, την κατάρ-
γηση ολοημέρων ,πείτε τώρα στους συναδέλφους, αυτό που 
σας είπε ο Υπουργός στη συνάντηση με την Ομοσπονδία. 
«…Μη μου πείτε ότι θα υπερασπιστείτε αυτά τα σχολεία…». 
Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός να υλοποιήσει όλα αυτά που τόσα 
χρόνια ζητούσατε, αλλά υποκρύπτατε από τους συναδέλ-
φους και τις συναδέλφισσες. Ήρθε να βάλει σε «τάξη» τα 
σχολεία, με όσα οι φανατικοί οπαδοί και καταστροφολόγοι 
της προηγούμενης περιόδου τον συμβούλεψαν.

Για να θυμηθούμε τι λέγατε σ ΄αυτή την αίθουσα από Δεξιά 
ως άκρα Αριστερά: «Τα ολοήμερα σχολεία είναι παιδοφυ-
λακτήρια λέγατε, τα ΕΑΕΠ είναι σχολεία απρόσωπα λέγα-
τε, σχολεία που λειτουργούν με όρους γυμνασίου, που συ-
ντρίβουν την παιδικότητα κάτω από το βάρος του καθημερι-
νού 7ωρου». ….»Χαοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, εντατι-
κοποίηση, κινηματογραφική αλλαγή διδασκόντων και γνω-
στικών αντικειμένων λέγατε».

Ένα σχολείο λέγατε που κατακερματίζει τη γνώση και υποβαθ-
μίζει, καταστρατηγεί ωράρια και σχέσεις εργασίας και μειώ-
νει τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών». Εδώ γελάμε!! 
Τι να πω τώρα εγώ; «Μειώνει τις οργανικές θέσεις εκπαιδευ-
τικών, είναι παιδοφυλακτήριο» χαοτκό εκπ/κο περιβάλλον… 
Ποιοι τα έλεγαν όλα αυτά; H ΔΑΚΕ την εποχή που Παυλό-
πουλος και Καραμανλής απλόχερα μοίραζαν τα πάντα στους 
πάντες, οι παρεμβάσεις που πάντα και για τα πάντα ήταν στα 
«κάγκελα», το ΜΕΤΑ, η «ανεξάρτητη» ΑΕΚ που φωτογραφίζε-
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ται με βουλευτές στα σκαλιά του κοινοβουλίου, «ΑΑΑνεξάρ-
τητες» κρυφοκυβερνητικές παρατάξεις. 

Τι υποστηρίζετε λοιπόν όλοι εσείς; “Να μειωθούν τα ωράρια 
του βάρβαρου ολοήμερου και ΕΑΕΠ”. Τι σημαίνει αυτό; Λι-
γότερες ώρες εκπαιδευτικών. Ζητούσατε “να μειωθούν τα 
διδακτικά αντικείμενα”, τι σημαίνει αυτό; Λιγότερες ώρες ει-
δικοτήτων. 

Τώρα, πως συγχρόνως σε αυτά τα σχολεία ζητούσατε και 
“προσλήψεις και διορισμούς”, το αφήνω ασχολίαστο. Να το 
πείτε και να το εξηγήσετε στους συναδέλφους που σας ψή-
φιζαν και αναρωτιέμαι πως και γιατί το έκαναν. 

Αλήθεια πως γίνεται να καταγγέλλεις τα ολοήμερα, τα ΕΑΕΠ 
(που έφεραν χιλιάδες διορισμούς και εργαζόταν σ΄ αυτά χι-
λιάδες αναπληρωτές), να ζητάς την κατάργησή τους από την 
μια και από την άλλη, να χαϊδεύεις εκπ/κους και αναπλη-
ρωτές που εργάζονται σ΄ αυτά και να είσαι αλληλέγγυος 
στον αγώνα τους για εργασία. Σε μια τρελή εποχή που ζού-
με με όσα συμβαίνουν γύρω μας όλα θα μου πείτε ακού-
γονται φυσικά. Οι εισηγητές του Υπουργού είναι εδώ και 
έχουν και όνομα. Αλλά ο λαϊκισμός τους ξανά προς τη δόξα 
τραβά και ζητάτε πάλι “διορισμούς, πάλι προσλήψεις”, ενώ 
ξέρουν καλά πως δεν θα διοριστούν το επόμενο σχολικό 
έτος χιλιάδες αναπληρωτές, δεν θα γίνουν μεταθέσεις και 
αποσπάσεις, γιατί αυτοί πρότειναν αυτόν τον τύπο σχολεί-
ου στον υπουργό.

Χτυπάτε την πλάτη των αναπληρωτών, των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων, συμπαραστέκεστε στο «κακό» που τους βρή-
κε από τις δικές σας θέσεις και προτάσεις προς τον Υπουρ-
γό. Η υποκρισία περισσεύει, επιτέλους έλεος. Ο Σεπτέμ-
βρης των φαντασιώσεών σας, του ονειρικού σας σχολεί-
ου με χιλιάδες συναδέλφους στην ανεργία, με χιλιάδες συ-
ναδέλφους-ισσες υπεράριθμους να ψάχνουν τοποθέτηση 
εντός και εντός νομών και οργανικής, με μηδενικούς διορι-
σμούς, με ανύπαρκτες αποσπάσεις, φτάνει. 

Μπορείτε να είστε υπερήφανοι για το νέο σχολείο; Συγνώ-
μη, το νέο ολοήμερο σχολείο; Μπορείτε να είστε υπερήφα-

νοι για τις θέσεις και τις προτάσεις σας; Γιατί στον Υπουργό 
προπαγάνδας εμείς δεν είχαμε να δώσουμε τέτοιες θέσεις, 
αλλά εσείς και είχατε και τις δώσατε. 

Φαντάζομαι ο κ. Φίλης μακριά από την εκπαίδευση, ξένος 
από το αντικείμενο, χρειάστηκε να κάνει εντατικά φροντι-
στηριακά μαθήματα και εσείς του τα προσφέρατε απλόχε-
ρα. Του προσφέρατε τις γνώσεις και τις θέσεις, τις χειρουρ-
γικές μειώσεις ωρών και μαθημάτων, αντικειμένων και φυ-
σικά τις καταργήσεις ωρών εξόδου από το ολοήμερο. 

Οι τσάμπα μάγκες τελείωσαν. Τα χρόνια που κατηγορού-
σατε τους πάντες και τα πάντα, τα χρόνια που μόνο κριτι-
κάρατε, λαϊκίζατε, χλευάζατε και μάλιστα όχι μόνο πολιτι-
κές αλλά και πρόσωπα συναδέλφων, τελείωσαν. Τι άλλο να 
πω; Απαξιώσατε συνδικαλιστές συναδέλφους και συνδικά-
τα για να πάρετε θέσεις σε συμβούλια και καρέκλες. Κατα-
φέρατε μ΄ αυτόν τον τρόπο, το κίνημα ν’ απαξιώνεται και να 
πέφτει στα μάτια των εκπ/κων και της κοινωνίας. Και δεν 
μπορώ να αφήσω ασχολίαστο τη γυμνασιοποίηση, αναφέρ-
θηκα και προηγουμένως. Τα ίδια διδακτικά αντικείμενα, όλα 
όπως ήταν πριν είναι και τώρα. Άραγε δεν υπάρχει… «κι-
νηματογραφική αλλαγή αντικειμένων και χαοτικό περιβάλ-
λον…. σήμερα… Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο!

Η παράταξή μας έδωσε μάχες και πάλεψε για τη λειτουρ-
γία του ολοημέρου, όταν όλοι εδώ μέσα το πολεμούσατε και 
αποδομούσατε. Το χαρακτηρίζατε, είπα πολλές φορές, «παι-
δοφυλακτήριο» κι αυτό θα σας κυνηγάει. Χιλιάδες εκπαιδευ-
τικοί διορίστηκαν, χιλιάδες ειδικότητες πήραν θέση, χιλιά-
δες φτωχές οικογένειες εξυπηρετήθηκαν, παρόλα αυτά πα-
λέψατε να το καταργήσετε. 

Απέναντι σε αυτά τα ολοήμερα και στα ΕΑΕΠ, εμείς ασκή-
σαμε σκληρή κριτική, αλλά γιατί; Όχι για να τα υποβαθμίσου-
με, όχι να τα κλείσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να τα κά-
νουμε καλύτερα, να τα αναβαθμίσουμε. Άλλο να παλεύεις 
να τ΄ αναβαθμίσεις και άλλο να παλεύεις για να τα κλείσεις. 
Θα παλέψουμε όμως όπως κάναμε πάντα, θα παλέψουμε 
και θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους-ισσες, να γυρί-
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σουν την πλάτη σε αυτές τις λογικές και σε αυτές τις πολιτι-
κές, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα εκπ/κο σύ-
στημα αξιόπιστο. Θα καλέσουμε τους συναδέλφους-ισσες 
σ΄ ένα κίνημα εκπ/κων με θέσεις και προτάσεις, χωρίς λα-
ϊκισμούς και λόγια του αέρα, που θα έχουν στόχο ένα σχο-
λείο, μια εκπαίδευση που ν΄ απαντούν στις προκλήσεις της 
δύσκολης περιόδου που διανύει η χώρα μας και στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και στον κό-
σμο όλο. Είναι ώρα να φύγουμε από το εγώ να πάμε στο 
εμείς, είναι ώρα ν΄ αφήσουμε τα παραταξιακά μαγαζάκια 
και να προσδιορίσουμε τις θέσεις μας με το βλέμμα στον δι-
πλανό, στον άλλο, στο σύνολο στο γενικό καλό. Για όλους 
εμάς ο χώρος της παιδείας είναι χώρος σύνθεσης και συ-
νάντησης. Παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολι-
τεία. Όνειρα, προσδοκίες, αγωνίες, συγκρούσεις, ελπίδες 
και φυσικά ο «τόπος» όπου κάθε πολιτεία δείχνει την ευαι-
σθησία και το κοινωνικό της πρόσωπο. Και σ΄αυτό πρέπει 
να επενδύσουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι, να απαιτήσου-
με τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, σε όλα τα επίπεδα.

 Για όλους εμάς η παιδεία είναι η πρώτη μας προτεραιό-
τητα, στη λογική της καθημερινής δημιουργίας και δράσης 
με στόχο την βελτίωσή και αναβάθμισή της. Σας καλούμε 
λοιπόν ν’ αγωνιστούμε μαζί, κάνοντας όλοι ένα βήμα πίσω 
όπου χρειαστεί, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι περισσό-
τερα απ αυτά που μας χωρίζουν.

Ευχαριστώ. 

Ιωάννης Ψαριώτης
Σύλλογος Γλυφάδας - Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Συνάδελφοι καλησπέρα, είμαι Αιρετός στη Δ΄ Αθήνας, εκ-
πρόσωπος της ΔΗΣΥ και μέλος του Δ.Σ. Γλυφάδας – Βού-
λας – Βάρης - Βουλιαγμένης. 

Την τελευταία εξαετία βιώνουμε μια σκληρή πραγματικότη-
τα οικονομικής εξαθλίωσης. Αυτή η περίοδος ξεκίνησε από 
τις προηγούμενες Κυβερνήσεις που καταδικάστηκαν για την 
πολιτική την οποία ακολούθησαν και συνεχίστηκε αμείωτα 
και με σκληρότερους όρους με τη νέα Κυβέρνηση της αρι-
στεράς, η οποία υποσχέθηκε άλλο μείγμα διακυβέρνησης 
και καλυτέρους όρους διαπραγμάτευσης από τους προη-
γούμενους. 

Η σημερινή διακυβέρνηση ξεκίνησε με το «όχι σε όλα» και 
ανυπακοή στο ΔΝΤ και Ε.Ε. και έφτασε στην πλήρη υποτα-
γή, με δεδομένο ότι γνώριζε τα στάδια της διαπραγμάτευ-
σης και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. Εδώ είναι η με-
γάλη αποτυχία της σημερινής Κυβέρνησης κι είναι φοβερό 
γιατί είναι μια αριστερή Κυβέρνηση που δυστυχώς υπέγρα-
ψε συμβάσεις με πολύ χειρότερους όρους απ΄ ότι οι προη-
γούμενες «ξενόδουλες» κυβερνήσεις. 

Θα σας διαβάσω το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα: Στη 
διακρατική σύμβαση η οποία αναφέρεται στην παραχώρη-
ση των αεροδρομίων στα περιφερειακά αεροδρόμια λέει το 
εξής κι είναι το άρθρο 218 το οποίο λέει «τέλη και φόροι 

για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα παραχωρούμενα περι-
φερειακά αεροδρόμια». 

Λέει: «Όπως ισχύει δεν επιβάλλεται στους παραχωρησιού-
χους οποιουδήποτε είδους τέλη ή φόροι στα έργα που θα 
εκτελεστούν και στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα 
αεροδρόμια των συμβάσεων παραχώρησης». 

Και θέλω να πω το εξής για να είμαστε σαφείς: Τα αντισταθ-
μιστικά οφέλη από οποιαδήποτε σύμβαση είναι απαραίτητα 
και σημαντικά, γιατί από αυτούς τους πόρους μπορούν να γί-
νουν έργα και μεταρρυθμίσεις με την εποπτεία του κράτους 
και φυσικά οι παρακρατηθέντες φόροι από την υλοποίηση 
των έργων θα πρέπει να πάνε στην ελληνική κοινωνία. Που; 
Στη δημόσια παιδεία και στη δημόσια υγεία. 

Η σημερινή λοιπόν Κυβέρνηση της αριστεράς μέσα από τις 
αγκυλώσεις και τις ιδεολογικές εμμονές, εγκλωβίστηκε σε 
ατέρμονες ιδεολογικές αναζητήσεις, καθυστέρησε στις δια-
πραγματεύσεις, οδήγησε σχεδόν τη χώρα στον γκρεμό και 
αφού προσγειώθηκε στην πραγματικότητα και τον πολιτικό 
ρεαλισμό προχωρά αργά και μουδιασμένα στις αναγκαίες με-
ταρρυθμίσεις και έργα δημοσίου συμφέροντος χωρίς όμως 
την αναγκαία και απαραίτητη φορολογική απόδοση!! Γιατί, 
φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή μέσα από τις παραχωρήσεις 
των διοδίων, των αεροδρομίων, του Ελληνικού, μπορούσαν 
να κερδηθούν οι ανάλογοι πόροι οι οποίοι να παραχωρηθούν 
στη δημόσια παιδεία και να διατεθούν σε υλικοτεχνική υπο-
δομή, σε αντισταθμιστικά οφέλη της παιδείας, σε ενισχυτικές 
διδασκαλίες, σε ότι έχει σχέση με ένα δημόσιο και ισχυρό 
σχολείο, που στην ουσία όλοι το θέλουμε.

Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει φοβερή συρρίκνω-
ση των δημοσίων δαπανών, αλλά και το κυριότερο στα οι-
κονομικά των συναδέλφων. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέ-
πει μέσα από τις παραχωρήσεις οι οποίες θα γίνουν και την 
απόδοση φόρων να στηριχθεί η δημόσια παιδεία. 

Δε θέλω να σας κουράζω και θέλω να είμαι σύντομος. Κα-
ταλήγοντας λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε σημαντι-
κό είναι ότι σε αυτή την ανάλγητη πολιτική αυτοί οι οποίοι 
έχουν πρώτα πληγεί από όλους τους υπαλλήλους του δημο-
σίου είναι οι εκπαιδευτικοί! 

Η πολιτική αυτή που ξεκίνησε το 2010 και συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα έχει συνέπεια και στα συνταξιοδοτικά μας. Πάρα πολ-
λοί συνάδελφοι μετά τα τελευταία μέτρα, που ενώ έχουν και 
τα έτη ασφάλισης και τα έτη υπηρεσίας δεν μπορούν να συ-
νταξιοδοτηθούν και δε συμφέρει λόγω της οικονομικής αβε-
βαιότητας και της βίαιης συρρίκνωσης της σύνταξής τους.

 Άρα λοιπόν, αυτό που μπορούμε είναι να διεκδικήσου-
με την άμεση οικονομική αναβάθμιση των νέων συναδέλ-
φων μας, με ουσιαστικές αυξήσεις στα εισαγωγικά κλιμά-
κια, μισθούς αξιοπρέπειας και διαβίωσης για τον εκπαιδευ-
τικό, απόσυρση όλων των μνημονιακών περικοπών, αφο-
ρολόγητο στα δώδεκα χιλιάδες ευρώ, ουσιαστική αύξη-
ση υπερωριακής αποζημίωσης και υπερωριακή αποζημίω-
ση στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διδακτικό έργο 
πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριο.

Αγαπητοί συνάδελφοι ευχαριστώ πολύ. 
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Χριστίνα Αγγελονίδη
Σύλλογος “Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ”

Εξελίξεις και κίνημα Ιούνης 2015 Ιούνης 2016

Στη συνδικαλιστική χρονιά από Ιούνη 2015 ως Ιούνη 2016 
είχαμε πυκνές, αντιλαικές πολιτικές εξελίξεις: «διαπραγμά-
τευση», δημοψήφισμα, 3ο μνημόνιο, βουλευτικές 20ής Σε-
πτέμβρη, συνεχείς αντιλαϊκούς νόμους με αποκορύφωμα το 
νόμο λαιμητόμο της Κοινωνικής Ασφάλισης, φορολεηλα-
σία, αλλαγές-προσαρμογές στην εκπαίδευση. 

Χαιρετίζουμε τους λαϊκούς αγώνες όλου του προηγούμε-
νου διαστήματος με αποκορύφωση τις 3ημερες μαζικές και 
μαχητικές απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις των 
εργαζομένων, που έγιναν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια 
ψήφισης των σκληρών μέτρων σε ασφαλιστικό - φορολογι-
κό στη Βουλή. 

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος και τις 
τρεις ημέρες αλλά και η πολύμηνη μάχη που έδωσαν οι ερ-
γαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και η νεο-
λαία, έδωσαν δυναμική απάντηση στην κυβέρνηση. Αποτε-
λούν σημαντική πείρα για όλους τους εργαζόμενους, αφή-
νουν σημαντική παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Οι εργαζό-
μενοι δείξαμε ένα σημαντικό μέρος της δύναμής μας. Αν πι-
στέψουμε, πραγματικά σ΄ αυτήν, μπορούμε όχι μόνο να κα-
θυστερήσουμε αντιλαϊκά μετρά και πολιτικές αλλά και να 
ανοίξουμε άλλο δρόμο, άλλη προοπτική για μας και τα παι-
διά μας. 

 Τα μέτρα αυτά, όπως και τα προηγούμενα, δεν έχουν τη συ-
ναίνεση και τη συμφωνία του λαού και δεν πρέπει να πε-
ράσει η νέα επιχείρηση εξαπάτησης και αποπροσανατολι-
σμού. Για άλλη μια φορά, λέει ψέματα η κυβέρνηση και αυτό 
γιατί ψήφισε νέο υπέρ – νομοσχέδιο με νέα φοροληστεία, 
με 4ο μνημόνιο, με αυτόματο κόφτη κοινωνικών δαπανών 
και δικαιωμάτων, με «αξιολόγηση» και νέες μειώσεις στους 
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα αναγκαία προα-
παιτούμενα για την όποια ρύθμιση του χρέους και την ανά-
καμψη, όπου κερδισμένο θα είναι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο 
και χαμένος για άλλη μια φορά ο λαός. 

Η όποια ανάκαμψη που υπόσχονται, και η διευθέτηση του 
χρέους δε θα ωφελήσει σε τίποτα τους εργαζόμενους.

Ούτε οι τεράστιες απώλειες που είχαμε και έχουμε θα καλυ-
φθούν. Ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα θα παρθούν πίσω. Αντίθε-
τα νέες θυσίες θα απαιτούνται για να κερδίζουν οι μεγάλοι 
καπιταλιστικοί όμιλοι, να γίνεται πιο ανταγωνιστική η οικο-
νομία. Ότι εξοικονομείται θα δίνεται αποκλειστικά στους επι-
χειρηματίες, μέσω επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών και ανα-
πτυξιακών νόμων. 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των περικοπών και στην 
εκπαίδευση, ντύνοντάς την με έναν ψευτο-παιδαγωγικό φε-
ρετζέ, προσπαθώντας να επιβάλλει μόνιμο κόφτη των μορ-
φωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας, των εργασιακών 
μας δικαιωμάτων. Αφού έκοψε ολοήμερα, μετακίνησε εκ-
παιδευτικούς, συνέπτυξε τμήματα και φέτος, εφαρμόζοντας 

«κόφτη» στην εκπαίδευση πριν από το γενικό κόφτη των ΕΕ, 
ΔΝΤ και κυβέρνησης για μισθούς και συντάξεις!

Μέσα από τα πορίσματα του λεγόμενου κοινωνικού διαλό-
γου-απάτη, που για μια ακόμα φορά έσπευσε η πλειοψηφία 
της ΔΟΕ να δώσει το παρόν, η κυβέρνηση επιταχύνει την 
υλοποίηση των βασικών στόχων της ΕΕ του ΟΟΣΑ, του κε-
φαλαίου, για την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες 
ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Βασικός κρίκος σ΄ 
αυτή την κατεύθυνση είναι η προώθηση της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας, ώστε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονο-
μικά κριτήρια 

Ούτε όμως ο αγώνας, ούτε η ζωή σταματάει με την ψήφιση 
νομοσχεδίων, όσο αντιλαϊκά κι αν είναι αυτά. Συνεχίζουμε 
χωρίς καμιά απογοήτευση.

Είναι θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν σημα-
ντικές δυνάμεις μέσα στο λαό και τους εργαζομένους που 
δεν το βάζουν κάτω, δεν συμβιβάζονται και δεν υποχωρούν, 
είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν μπροστά, να φέ-
ρουν τα πάνω κάτω!!

Μπροστάρηδες σ΄ αυτό τον αγώνα ήταν και είναι, τα σωμα-
τεία, οι Ομοσπονδίες και οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, που παλεύουν με τη γραμμή 
της ταξικής πάλης, που δεν σκύβουν το κεφάλι, ανεξάρτητα 
το συσχετισμό δύναμης που υπάρχει σ’ αυτά. 

Αυτό το κίνημα, αυτός ο ταξικός πόλος, χρειάζεται να δυνα-
μώσει να γίνει υπόθεση και νέων δυνάμεων, που σήμερα 
δεν είναι στον αγώνα.

Οι εξελίξεις επιβάλλουν να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμό-
τητα, να μη χάσουμε χρόνο, τα μέτρα της κυβέρνησης είναι 
σκληρά. Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ μιλούν για 180.000 απο-
λύσεις στο Δημόσιο. Το Σεπτέμβρη προετοιμάζονται χιλιά-
δες αποπλύσεις αναπληρωτών, κλείσιμο νηπιαγωγείων, 
υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων!! Το δικαίωμα στη 
μόρφωση για όλα τα παιδιά, στη σταθερή δουλειά με δικαι-
ώματα, δε στριμώχνεται στα στενά πλαίσια στης αντιλαϊκής 
πολιτικής, στους δημοσιοοικονομικούς περιορισμούς, στα 
μέτρα Κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΟΟΣΑ και τις απαιτήσεις των 
Μονοπωλίων.

Στις γενικότερες εξελίξεις από Ιούνη 2015 ως σήμερα έβα-
λαν πλάτη οι δυνάμεις παλιού και νέου κυβερνητικού συν-
δικαλισμού στον Κλάδο μας από την 84η Γ.Σ. της ΔΟΕ ακό-
μα, τον Ιούνη 2015, όταν όλες οι παρατάξεις μαζί (ΔΑΚΕ, 
ΔΗΣΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΕΕΚΕ), έπαιρναν απόφα-
ση να διακόψουν τη ΓΣ του Κλάδου και να συμμετάσχουν 
στο συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ στο Σύνταγμα για να πετύ-
χει η διαπραγμάτευση (δήθεν ενάντια στις πιέσεις των θε-
σμών...) που τελικά πέτυχε και, μετά το δημοψήφισμα απά-
τη, έφερε το 3ο μνημόνιο!

Όσες συνδικαλιστικές δυνάμεις, και στα πρωτοβάθμια σω-
ματεία, συνέβαλαν και συμβάλλουν ανοιχτά στο παιχνίδι της 
εξαπάτησης που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τεράστιες ευθύ-
νες στον εγκλωβισμό του λαού στα παιχνίδια της αστικής 
τάξης, ντόπιας και ξένης, για να εξασφαλίσει τα συμφέρο-
ντά της 
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 Το χειροκρότημα του Τσίπρα στο Σύνταγμα πριν το δημο-
ψήφισμα και τα κοινά επινίκια το ίδιο βράδυ, δεν αφήνουν 
περιθώριο για το ρόλο που έπαιξαν και παίζουν οι δυνά-
μεις του παλιού (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ) και του νέου (ΕΡΑ/
ΜΕΤΑ) κυβερνητικού συνδικαλισμού, που, με τη στήριξη ΑΕ-
ΕΚΕ(παλιά ΠΑΣΚ με «ανεξάρτητους») και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, 
υποτάσσουν το κίνημα στις κάθε φορά ανάγκες του κεφα-
λαίου και της κυβερνητικής εναλλαγής!

Όσοι (ΕΡΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΕΕΚΕ) καλλιέργησαν αυταπά-
τες βοηθώντας το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση και για μή-
νες έψαχναν το πρόσημο της κυβέρνησης της πρώτης και 
δεύτερης φορά αριστεράς, έχουν τεράστιες ευθύνες για τον 
εγκλωβισμό των εργαζομένων λειτουργούν ως συνιστώ-
σα του ΣΥΡΙΖΑ στο κίνημα και επί της ουσίας, διευκολύ-
νουν το ρόλο και τους αντιεκπαιδευτικούς-αντιλαικούς σχε-
διασμούς, αφοπλίζοντας το κίνημα και καλλιεργώντας αυτα-
πάτες. Είναι αυτοί (οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, των πρώ-
ην υπουργών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα εί-
ναι στη ΛΑΕ κ.ά) που καλούσαν τα συνδικάτα και τους εργα-
ζόμενους να παλέψουν, ώστε να έρθει η κυβερνητική εναλ-
λαγή και ο ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της διακυβέρνησης. Είναι αυ-
τοί που πανηγύριζαν για την «Πρώτη Φορά Αριστερά», αυτοί 
που καλούσαν να στηριχτεί η διαπραγμάτευση της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και οι λεγόμενες «κόκκινες γραμμές» 
της, ενώ την ίδια στιγμή για ένα χρόνο περίπου έψαχναν να 
βρουν «το πρόσημο αυτής της κυβέρνησης»(!!!) και φυσι-
κά δεν ξεπλένονται με το να προτείνουν τώρα πολυήμερες 
απεργίες! Την ίδια στιγμή, υπονομεύουν τις πανεργατικές 
απεργίες αναδεικνύοντας τη μορφή πάλης και τη διάρκειά 
της σε φετίχ, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τον προ-
σανατολισμό της απεργίας! Ενώ παίρνονται μέτρα πρωτο-
φανούς βαρβαρότητας για το λαό, δεν κουνιέται φύλλο από 
αυτές τις δυνάμεις. Υπονόμευσαν την απεργία στις 7 Απρί-
λη στο Δημόσιο. Το τριήμερο που ψηφιζόταν το Ασφαλιστι-
κό ήταν πραγματικά εξαφανισμένοι 

Οι ηγεσίες της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ έβαλαν καθαρά πλάτη 
στους αντιασφαλιστικούς νόμους Σιούφα, Πετραλιά, Ρέππα, 
Λοβέρδου, Κουτρουμάνη που άνοιγαν το δρόμο για μεγα-
λύτερες ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση, δυσκολεύο-
ντας έτσι τον αγώνα των εργαζομένων για την υπεράσπιση 
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αυτά τα ζούμε καθημερινά και στους συλλόγους. Το μπλο-
κάρισμα οποιασδήποτε προσπάθειας-πρότασης του ΠΑΜΕ 
για την ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων, την ανα-
σύνταξη του κινήματος ,την αναζωογόνηση του σωματείου. 

Παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός κόβουν και 
ράβουν για να μην κουνηθεί τίποτα, να μην αναθαρρήσουν 
οι εργαζόμενοι, να μην σκεφτούν διαφορετικά. Παίζουν το 
χειρότερο ρόλο και συνεισφέρουν τα μάλα στην αστική τάξη.

Ήρθε προ πολλού η ώρα λοιπόν, να απαλλαγούν τα συν-
δικάτα και όλα τα σωματεία από τη θηλιά του παλιού και 
νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, που με τη στάση τους 
και τη γραμμή πάλης που έχουν, διευκολύνουν τις εκάστο-
τε κυβερνήσεις. Που όσο περισσότερο τα διπλώνουν στο 

περιεχόμενο της πάλης, όσο περισσότερο ξεφτίζουν και τα 
όποια ριζοσπαστικά συνθήματα έχουν υιοθετήσει, τόσο πε-
ρισσότερο ανεβάζουν τους τόνους, προτείνουν «ανεβασμέ-
νες μορφές πάλης και απεργίες διαρκείας» για την επιτυχία 
των οποίων δεν κάνουν τίποτα.

Θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο για το συνδικαλιστικό κίνη-
μα, την ανασύνταξη και του εκπαιδευτικού κινήματος, σε συ-
μπόρευση με το ταξικό εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα και 
τις Ομοσπονδίες που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Σήμε-
ρα χρειαζόμαστε κίνημα που να στοχεύσει στον πραγματι-
κό αντίπαλο, που είναι τα μονοπώλια και οι υποστηριχτές 
τους, ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΝΑΤΟ, κυβερνήσεις, κόμματα του ευρωμο-
νόδρομου και τα συνδικαλιστικά τους πόδια. Κίνημα που να 
αντιπαλέψει συνολικά την αντιλαϊκή πολιτική και να ανοίξει 
δρόμο για την οικονομία, την κοινωνία και το σχολείο των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Βασίλης Βατίστας
Σύλλογος Κερατσινίου Περάματος

Πλήρη ταύτιση θέσεων κυβερνητικού πορίσματος για 
την Παιδεία με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Η “δεύτερη φορά Αριστερά” Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα 
κάνει όλα και συμφέρει!

Τρίβουν τα χέρια τους ο ΣΕΒ, η Ε.Ε., ο ΟΟΣΑ, οι εφοπλιστές. 
Αποδείχτηκε ότι ήταν ο “κρυφός άσσος στο μανίκι” του συ-
στήματος, αφού πέρασε μέτρα, που μάλλον δε θα μπορού-
σε να περάσει η συγκυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ.

Πέρα από τις ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ, που μπήκαν μπρο-
στά στην οργάνωση της πάλης, με αποκορύφωμα το τριήμε-
ρο 6- 7- 8 Μάη και τη 48ωρη απεργία, οι άλλες δυνάμεις 
ήταν κυριολεκτικά άφαντες.

Παλιός (ΔΗΣΥ- ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ) και νέος (ΕΡΑ- ΣΥΝΕΚ) κυ-
βερνητικός συνδικαλισμός έλαμψε δια της απουσίας του! Η 
στάση τους αυτή δικαιολογείται απόλυτα, αφού αποτελούν 
τα συνδικαλιστικά ποδάρια κομμάτων, που, είτε βρίσκονται 
στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, ψήφισαν από κοι-
νού το 3ο μνημόνιο και συμφωνούν στη στρατηγική της Ε.Ε. 
και του ΟΟΣΑ και στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικό είναι ότι το πόρισμα του κυβερνητικού διαλόγου 
για την παιδεία και οι θέσεις της ΝΔ ταυτίζονται απόλυτα.

Έννοιες όπως αυτονομία σχολικής μονάδας (διοικητική και 
παιδαγωγική), επιχειρηματικότητα, αυτοαξιολόγηση σχολι-
κής μονάδας και αξιολόγηση εκπαιδευτικού, μαθητεία, ενι-
αίος τύπος σχολείου, ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιγουράρουν 
και στο κυβερνητικό πόρισμα και στις θέσεις της ΝΔ για την 
παιδεία.

Όταν λοιπόν τα αστικά κόμματα “τα βρίσκουν” σε αυτά τα θέ-
ματα και έχουν και την απαραίτητη “πλάτη” από συνδικαλι-
στικές δυνάμεις στο κίνημα, τότε το τσάκισμα των εργασια-
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κών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και του μορφωτικού 
δικαιώματος των παιδιών είναι μεγαλύτερο.

Ευθύνη έχουν και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού (ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) που αποτέλεσαν σκαλοπάτι της κυβερνητικής 
εναλλαγής, είτε καλώντας τους εργαζόμενους (και από αυτό 
εδώ το βήμα της 84ης Γ.Σ. της ΔΟΕ πέρυσι και από τους συλ-
λόγους) να στηρίξουν τις κυβερνητικές διαπραγματεύσεις 
και να διαδηλώσουν στις πλατείες είτε ψάχνοντας να βρουν 
το πρόσημο της κυβέρνησης, καλλιεργώντας στάση αναμο-
νής είτε χύνοντας “κροκοδείλια δάκρυα”, λέγοντας ότι κάνα-
με λάθος. ΄Ενα λάθος όμως που το πλήρωσε και το πληρώ-
νει ακριβά ο λαός και γι’ αυτό δεν μπορούν να πάρουν συγ-
χωροχάρτι!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σήμερα χρειάζεται ένα κίνημα που σε συνθήκες άγριας επί-
θεσης δε θα υιοθετεί γραμμή άμυνας, αλλά θα κινείται σε 
ταξική κατεύθυνση, σε γραμμή ρήξης και ανατροπής συνο-
λικά αυτής της βάρβαρης πολιτικής.

 Ένα κίνημα που να ενισχύεται το ταξικό ρεύμα, που παίρνει 
θέση πρωταγωνιστή στο κρίσιμο ζήτημα “παιδεία από ποιον 
και για ποιον”, στο έδαφος της απάντησης “ανάπτυξης για 
ποιον και από ποιον”.

Αγγελική Γκούσκου
Σύλλογος Αιγάλεω

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ο χρόνος που πέρασε είναι αρκετά διδακτικός για να βγουν 
τα αναγκαία συμπεράσματα για το αν μια κυβερνητική εναλ-
λαγή, στα πλαίσια αυτού δρόμου ανάπτυξης, μπορεί να ανα-
κουφίσει ή να ανακόψει την επέλαση στα δικαιώματά μας. 
Και φυσικά δεν τα επισημαίνουμε αυτά για να δασκαλέψου-
με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, όλων των παρατάξεων, που 
βρέθηκαν από κοινού στις πλατείες της σκληρής διαπραγ-
μάτευσης και βάλανε πλάτη για τη συνέχιση αυτής της πολι-
τικής. Αυτό άλλωστε δε μας κάνει εντύπωση, γιατί η συνδι-
καλιστική – πολιτική πρόταση που δε βγαίνει έξω από το μα-
ντρί αυτού του συστήματος είναι λογικό και επόμενο να ψά-
χνει κάθε φορά τον κατάλληλο τσοπάνη.

Αυτό είναι ένα το δηλωμένο, το επισημαίνουμε για να καλέ-
σουμε τον κόσμο που έχει απογοητευτεί να οπλιστεί με δύ-
ναμη και αποφασιστικότητα, μέσα από την ίδια του την πεί-
ρα και να ταχθεί σε έναν αδιάλλακτο ταξικό αγώνα απέναντι 
στην πολιτική αυτή που μας τσακίζει.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Αυτή, λοιπόν η στρατηγική στόχευση και ταύτιση διατρέχει 
όλα τα ζητήματα. Υπάρχουν ευρωενωσιακές κατευθύνσεις 
και στο τομέα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπάρχει 
κουστούμι. Σε αυτό λοιπόν το κουστούμι πρόσθεσε και τις 
επόμενες ραφές αυτή η κυβέρνηση συνεχίζοντας το έργο 
των προηγούμενων. Σηκώσανε τη σημαία της ένταξης, της 
συμπερίληψης, έβαλαν παιδαγωγικό φερετζέ και σε αυτές 

τις αντιλαϊκές επιλογές, κλείνοντας τμήματα ένταξης, αλ-
λάζοντας το ρόλο τους. Πραγματικά ανατριχιάζουμε, όταν 
ακούμε ότι έχει ανοίξει ο διάλογος για την ειδική εκπαίδευ-
ση και στόχος της κυβέρνησης είναι η φιλοσοφία της συ-
μπερίληψης να διατρέξει όλες τις δομές. Τρομάζουμε για το 
μέγεθος του ξηλώματος που θα ακολουθήσει και τι θα μεί-
νει όρθιο από τις ελάχιστες δομές που υπάρχουν.

Δε θα περιγράψω την τραγική εικόνα που επικρατεί στην ει-
δική αγωγή, με το 85% των συναδέλφων να είναι αναπλη-
ρωτές, με τις ειδικές δομές, ειδική και γενική εκπαίδευση 
να είναι ελάχιστες στην Πρωτοβάθμια κα σχεδόν ανύπαρ-
κτες στη Δευτεροβάθμια, την αναμονή χρόνων για να πά-
ρουν ένα χαρτί, από τα ΚΕΔΔΥ, που θα τους στείλει πού;;; 
στο γενικό σχολείο και έχει ή ο θεός ή η τσέπη τους. Για-
τί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτό το συρρικνώμενο και 
υποβαθμισμένο πλαίσιο ανθεί η ιδιωτική παράλληλη και ο 
γονιός βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του. 

Για μας στο ΠΑΜΕ, αυτή η κατάσταση δεν είναι αστοχία 
αλλά συνειδητή και σχεδιασμένη πολιτική που υπηρετεί την 
κερδοφορία των λίγων. Γιατί, συνάδελφοι, στο πλαίσιο αυ-
τής της βάρβαρης πολιτικής το παιδί με ειδικές ανάγκες και 
στοιχίζει για να το εκπαιδεύσεις και δεν κάνει απόσβεση, 
εάν μπορεί και όταν ενταχθεί στην παραγωγή. Δε συζητάμε, 
για τις μη λειτουργικές βαριές περιπτώσεις, που κυριολεκτι-
κά πετάγονται σε σύγχρονους καιάδες, ακριβοπληρωμένα 
ιδιωτικά κέντρα ή στο σπίτι τους. 

Αυτό που μας θλίβει αλλά και μας πεισμώνει είναι ότι υπάρ-
χουν όλες οι αντικειμενικές δυνατότητες, όλα τα επιστημο-
νικά – τεχνολογικά επιτεύγματα για να υποστηρίξουν την εκ-
παίδευση των παιδιών, την κοινωνική και παραγωγική έντα-
ξη, αλλά είναι απλησίαστα για την πλειοψηφία αυτών των 
παιδιών. Υπάρχουν όλα τα αναγκαία επιστημονικά πορίσμα-
τα για να γίνει η καταγραφή, η εξατομικευμένη, στοχευμέ-
νη παρέμβαση, που μπορεί να είναι αποτελεσματική, και μέ-
νει αναξιοποίητη. Υπάρχει όλο το μορφωμένο, εξειδικευμέ-
νο επιστημονικό δυναμικό, που θα μπορούσε να προσφέ-
ρει σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά καταστρέφεται, απαξιώ-
νεται μέσα από την εργασιακή περιπλάνηση και την ανεργία.

Αυτές είναι οι αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν και 
αυτή η βαρβαρότητα της πολιτικής τους που δεν επιτρέπει να 
αξιοποιηθούν. 

Όταν, λοιπόν, μιλάμε για ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, μιλά-
με για τον σχεδιασμό της πάλης μας και το περιεχόμενό της, 
με βάση όλες αυτές τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρ-
χουν αλλά και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με ει-
δικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Και δεν πάμε πίσω 
από αυτό. 

Εδώ είναι και η υπεροχή της στάσης μας καθώς αταλά-
ντευτα, χωρίς την παραμικρή υποχώρηση, δεν υποκλιθήκα-
με στο ρεαλισμό της υποταγής, των δημοσιονομικών δυνα-
τοτήτων και της βαρβαρότητας. Ποτέ δεν απευθυνθήκαμε 
στους συναδέλφους μας για να τους υποδείξουμε ποια κυ-
βερνητική εκδοχή θα τους σφάξει πιο γλυκά, ποιο είναι το 
μικρότερο κακό. Ακουμπήσαμε στους γονείς και τους απευ-
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θύναμε κάλεσμα κοινού αγώνα, γιατί είναι οι φυσικοί και 
κοινωνικοί μας σύμμαχοι, που αγωνιούν για το μέλλον των 
παιδιών τους και πρέπει να τους έχουμε στον κοινό αγώνα 
διεκδίκησης, για να δημιουργήσουμε ρωγμές στην εξουσία 
των λίγων, αλλά να προετοιμάσουμε το έδαφος για να συ-
γκρουστούμε με αυτή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παλεύουμε, αυτή είναι η πυξίδα 
δράσης και το σκεπτικό μας θα το καταθέσουμε συνολικά 
ως πλαίσιο διεκδίκησης στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης 
του Κλάδου. 

Κώστας Κατιμερτζόγλου
Σύλλογος «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

Επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε πάρει ανάλογη από-
φαση, σύμφωνα με την έκκληση της Πρωτοβουλίας Ανα-
πληρωτών Ωρομισθίων, για την αυριανή κινητοποίηση και 
έχουμε πάρει ανάλογη απόφαση και για τα αιτήματά τους 
και πολλές φορές και από το site του Συλλόγου και μέσα 
από τις ανακοινώσεις τα έχουμε προβάλλει, και επειδή το 
Προεδρείο τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μάλλον έχει πά-
ρει απόφαση, ώστε να μην δώσει το λόγο σε εκπροσώπους 
των διαφόρων συλλογικοτήτων, είπαμε, λοιπόν, εμείς σαν 
Σύλλογος, επειδή πήραμε την απόφαση τη σχετική να ανα-
γνώσουμε την ανακοίνωση την οποία έχουνε δώσει στο 
Προεδρείο οι συνάδελφοι αναπληρωτές ωρομίσθιοι.

«Όλοι εμείς οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που υπο-
γράφουμε και καταθέτουμε το παρακάτω υπόμνημα προς 
την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας διεκδικούμε το 
δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Κάθε χρό-
νο μπαίνουμε στη δοκιμασία της μετακίνησης από περιοχή 
σε περιοχή για να αναπληρώσουμε ουσιαστικά τον ίδιο μας 
τον εαυτό, αφήνοντας πολλές φορές πίσω οικογένεια και 
παιδιά.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη σχολική χρονιά να προ-
χωρήσει σε τεράστια περικοπή των συμβασιούχων εκπαι-
δευτικών. Με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται και 
με δεδομένο ότι η επίθεση μας αφορά όλους, διεκδικού-
με όλοι μαζί μέσα απ’ τα Σωματεία μας τα παρακάτω κοι-
νά αιτήματα: Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων κονδυλί-
ων απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν τα 
27.000 βεβαιωμένα κενά με την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς την 1η Σεπτέμβρη.

•	 Όλοι οι αναπληρωτές που εργάστηκαν φέτος να επανα-
προσληφθούν απ’ την 1η Σεπτέμβρη σε μία μόνο φάση 
ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν και να λειτουργήσουν 
όλα τα σχολεία.

•	 Με την απόλυση των αναπληρωτών μέσα στον Ιούνη η 
κυβέρνηση να εξασφαλίσει για όλους τους αναπληρω-
τές ένταξη στο ταμείο ανεργίας, χωρίς όρους και προ-
ϋποθέσεις.

•	 Να μην γίνει καμιά μείωση μισθού αναπληρωτή συνα-
δέλφου, ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη, αναγνώριση 

όλης της προϋπηρεσίας και των επιστημονικών προσό-
ντων, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ., σταθερή καταβο-
λή του μισθού στο τέλος του μήνα.

•	 Πλήρη δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
σε περίπτωση ασθένειας, αναγνώριση της εκπαιδευτι-
κής προϋπηρεσίας για όλη τη διάρκεια της αναρρωτι-
κής άδειας, εξασφάλιση άδειας ανατροφής τέκνων σε 
όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όπως ισχύει 
και στους μόνιμους.

•	 Επιπλέον, απαιτούμε: Απόσυρση της Υπουργικής Από-
φασης για το ολοήμερο. Να μην εφαρμοστούν οι απο-
φάσεις για περικοπές στα τμήματα ένταξης, τα νηπια-
γωγεία και το γυμνάσιο οι περικοπές στα μαθήματα ει-
δικοτήτων.

•	 Όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων στο δημοτικό, φυ-
σική αγωγή, μουσική, πληροφορική, εικαστικά, θεατρι-
κή αγωγή, ξένες γλώσσες, να διδάσκονται μόνο απ’ τις 
αντίστοιχες ειδικότητες.

•	 Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, 15 για τα νη-
πιαγωγεία, 1η και Β τάξη και 20 στις υπόλοιπες. Επα-
ναφορά των υπευθύνων στα εργαστήρια στα γυμνάσια 
και τα λύκεια.

•	 Άμεση στήριξη των δομών ειδικής αγωγής, να λειτουρ-
γήσουν όλα τα αναγκαία τμήματα ένταξης, στην παράλ-
ληλη στήριξη να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ανά μα-
θητή που έχει ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης.

•	 να μην μείνει κανένα παιδί που κάνει αίτηση η οικογέ-
νειά του εκτός ολοήμερου δημοτικού και νηπιαγωγείου, 
να εγγραφούν όσα προνήπια κάνουν αίτηση στο δημό-
σιο νηπιαγωγείο.

•	 Παλεύουμε για μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαι-
δευτικών όλων των ειδικοτήτων, για να καλυφθούν οι 
τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης. Κανείς δεν περισ-
σεύει. Το μέλλον δεν πρέπει να είναι η ανασφάλεια και 
η ελαστική εργασία.

•	 Όλοι στην πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας την Πέ-
μπτη 23 Ιούνη 2016 στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Παι-
δείας».

Από το δικαίωμα όλων των συναδέλφων καθώς και όλων 
των εργαζομένων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν κά-
νουμε βήμα πίσω. Όπως δεν κάνουμε πίσω από το δικαίω-
μα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών για αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν δίχρονη Προσχολική Αγωγή και Ενιαίο 
12χρονο Σχολείο.

Δημήτρης Κορομπόκης
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Α΄

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα σας,

είμαι από την Καλαμαριά τον πρώτο Σύλλογο της Θεσσαλο-
νίκης, με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ.
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Οφείλω νομίζω μια απάντηση στον Νικόλα Φασφαλή πρώτα 
απ΄ όλα, αλλά και σε όλη την κριτική που η παράταξή του, η 
ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) εξαπέλυσε απέναντι σε μας, γιατί νο-
μίζω μας χαρακτήρισε «προβοκάτορες του σημερινού σχο-
λείου» και ότι «δήθεν υπερασπιζόμαστε πράγματα που πριν 
κατηγορούσαμε».

Συνάδελφε, θεωρώ το διάβασμα κατ΄ αρχήν που έκανες 
στην πρότασή μας είναι της ίδιας ποιότητας με την ιστορι-
κή σου αναφορά στους αγώνες της Ιμβριώτη και του Γλη-
νού. Δεν το σχολιάζω παραπέρα, θα πω όμως τούτο: Έσειε 
τη φτέρη ο λαγός και φωνάζει γιατί ήρθε ο λύκος.

Το σχολείο σας, συνάδελφε, εκείνο το σχολείο μάλλον που 
λέτε ότι «υπερασπιζόμαστε τώρα ενώ το κατηγορούσαμε», 
είχε συγκεκριμένο πνευματικό πατέρα, τον εκσυγχρονισμό 
του Σημίτη και τον νεοφιλελευθερισμό εναγκαλισμό του 
σχολείου. Άνοιξε το δρόμο για το σήμερα, ήταν κατεύθυνση 
της ΕΕ, απότοκο του Μάαστριχ και των ελαστικών σχέσεων 
εργασίας στην εκπαίδευση και φυσικά το κρίναμε.

Με το φόβητρο της ανεργίας και την κατάργηση της επετη-
ρίδας, καλούσε τους νέους εκπαιδευτικούς να το επανδρώ-
σουν για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν σχολείο ταξικό, φυσικά και 
το κρίναμε. Δε θα μπω τώρα στο περιεχόμενό του, δεν έχω 
χρόνο, αλλά για αποφασίστε: οι όροι λειτουργίας του σχο-
λείου έως τώρα ήταν εκείνοι που εμείς προτείναμε και τώρα 
αλλάζουμε γνώμη;

Εμείς καθορίσαμε τη διάταξη εξουσίας που διέπει το σχο-
λείο του σήμερα; Το σήμερα πατάει στους δικούς μας αγώ-
νες και οράματα και τώρα τα αποποιούμαστε για να μας κρί-
νετε; Τι θέλετε τώρα δηλαδή, που παίρνετε το ξεροκόμματο 
που δίνατε πίσω, να αφήσουμε τους συναδέλφους μας στο 
έλεος και την κοινωνική λειτουργία του σχολείου στις κυ-
βερνήσεις που εξυπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα και 
την κερδοφορία του κεφαλαίου;

Εκείνο που κάναμε τότε κάνουμε και τώρα, θυμηθείτε όμως, 
κ. Φασφαλή, ότι μερικοί από εσάς τότε επί Σημίτη ανασύ-
ροντας μερικά στοιχεία τιμιότητας ανάγκασαν τον Υπουργό 
να μιλήσει για κοριούς. Το θυμάστε; Απέναντι σε λιοντάρια.

Να πω και στο συνάδελφο Γαλάνη, εκπρόσωπο των ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ότι μπορούμε να τον ξεκουράσουμε λίγο, ας 
μη λερώνει άλλο τα χέρια του και ας μην ψάχνει για κείμενα 
του ΠΑΜΕ που με εργαλείο τις τράπεζες και την κρατικοποί-
ησή τους θα δώσουν απάντηση στο κοινωνικό ζήτημα. Δε 
θα βρει όσο και να ψάξει, οπότε μπορείτε να λερώνετε λιγό-
τερο τα χέρια σας έχοντας αυτό.

Αλλά για κοιτάξτε και κάτι άλλο και απαντήστε μου. Στο λόγο 
σας περιχαρακώσατε αυστηρά της διαφορά σας με την ΕΡΑ. 
Στα Περιφερειακά Συμβούλια οι συνάδελφοι δυσκολεύο-
νται να το κάνουν. Να σας θέσω ένα παράδειγμα; Στο δικό 
μου το Σύλλογο σεμνύνεται να πει ότι έβγαλε ακόμα και κυ-
βερνητικό στέλεχος. Σήμερα, που είναι η παράταξη της ΕΡΑ, 
που εξαφανίστηκε και που αφομοιώθηκε;
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Ολυμπία Κυζίλη
Σύλλογος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Χιλιάδες αναπληρωτές καλούνται κάθε χρόνο να καλύψουν 
μόνιμες ανάγκες του σχολείου. Δεν αναπληρώνουν κάποιο 
συνάδελφο που έχει πάρει άδεια, αλλά καλύπτουν κενά που 
υπήρχαν και θα υπάρχουν όσο δε γίνονται μόνιμοι διορι-
σμοί. Ουσιαστικά αναπληρώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό, 
περιπλανώμενοι κάθε χρόνο και σε άλλο μέρος, με συμβά-
σεις που στην καλύτερη περίπτωση είναι 9 μήνες αλλά τις 
πιο πολλές φορές είναι 5μηνες ή 3μηνες με μισθό που δεν 
επαρκεί για να καλύψουν τα έξοδα τους.

Ως ΠΑΜΕ διεκδικούμε τώρα μαζικούς μόνιμους διορισμούς. 
Δεν είναι κανόνας ότι οι συνάδελφοι μας πρέπει να δουλεύ-
ουν πρώτα ως αναπληρωτές και μετά να γίνονται μόνιμοι. 
Αυτή η λογική προωθήθηκε από συγκεκριμένες παρατάξεις 
μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα που δέχονταν τις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας και έτσι καταλήξαμε σήμερα να έχουμε 
ΜΟΝΙΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Είναι χαρακτηριστι-
κό το στοιχείο ότι ενώ το 2009 οι αναπληρωτές αποτελού-
σαν το 9% των εκπαιδευτικών, σήμερα αποτελούν σχεδόν 
το 20%, δηλαδή ο ένας στους πέντε. Πού οφείλεται αυτό;

Στο κέντρο της δικής μας ανάλυσης είναι οι πολιτικές κατευ-
θύνσεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και της κυβέρνησης, που αντιμε-
τωπίζουν την παιδεία, την υγεία ως εμπόρευμα και όχι ως 
κοινωνικά αγαθά. Που θέλουν οι τομείς αυτοί να λειτουρ-
γούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατόν λι-
γότερες δαπάνες για το κράτος. Επομένως είναι πολιτική 
επιλογή οι μηδενικοί διορισμοί και στην εκπαίδευση και όχι 
αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης ή μνημονίων. Άλλωστε η ίδια 
πολιτική ακολουθείται και σε χώρες που δεν έχουν μνημό-
νια.

Το νέο σχολείο της αγοράς, είτε με τη μορφή της κ. Διαμα-
ντοπούλου και του κ. Αρβανιτόπουλου, είτε με τη μορφή του 
ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου του κ. Φίλη, παραμένει 
το ίδιο σχολείο που στηρίζεται στα κονδύλια και το ΕΣΠΑ. Εί-
ναι το σχολείο με ημερομηνία λήξης, όπου προχθές απολύ-
θηκαν 23.000 συνάδελφοι. Άρα το ΕΑΕΠ στην ουσία του, 
ως προς την στελέχωσή του με εκπαιδευτικούς, παραμένει. 
Η λογική των κονδυλίων επεκτείνεται και από τη σημερινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ακολουθεί πιστά το δρόμο 
που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Γι’ αυτό και έχουμε κηρύξει ανυποχώρητο αγώνα απέναντι 
στην πολιτική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης, που οδηγεί στην 
ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα υποβαθμί-
ζει ακόμη περισσότερο την εκπαίδευση των μαθητών. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αφήσει τώρα τα παιχνίδια 
και να καλύψει όλα τα περισσότερα από 27.000 βεβαιωμέ-
να κενά όλων των ειδικοτήτων. Το αν χρειάζονται ή όχι οι 
ειδικότητες είναι μια αποπροσανατολιστική συζήτηση, που 
εντείνει τον κατακερματισμό του κλάδου, την ανθρωποφα-
γία και τη συντεχνιακή λογική. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλες οι 
δυνάμεις που ρίχνουν νερό στον μύλο του αποπροσανατο-

λισμού και σε μια επιστημονικοφανή αντιπαράθεση, τη στιγ-
μή που η κυβέρνηση απολύει και τσακίζει ζωές. 

Είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η ενότητα του κλάδου κάτω 
από το αίτημα για κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς και 
μόνιμους διορισμούς από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι ΝΑΙ χρειάζονται όλοι οι εκπαι-
δευτικοί ειδικοτήτων στο σχολείο. Τα μαθήματα ειδικοτή-
των πρέπει να γίνονται από ειδικότητες, γι’ αυτό και ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! Είναι ευθύνη της κυβέρνησης και του 
Υπουργείου να το λύσει.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του σχολείου, το Υπουργείο 
Παιδείας ντύνει με τον μανδύα της παιδαγωγικής υπαρκτά 
προβλήματα, μιλώντας για γυμνασιοποίηση, για εξασθένι-
ση της σχέσης δάσκαλου-μαθητή, για εξαντλητικά ωράρια. 

Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό αυτοί που καταργούν το δά-
σκαλο στο ολοήμερο να μιλούν για εξασθένιση της σχέσης 
δασκάλου-μαθητή και να θεωρούν παιδαγωγικό το να μπαί-
νει -αν θα μπαίνει- εκ περιτροπής διαφορετικός δάσκαλος 
για να καλύψει το ωράριό του. Είναι κατανοητό ότι δεν μπο-
ρεί ο εκ περιτροπής δάσκαλος να γνωρίσει τις δυσκολίες 
κάθε μαθητή και να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην προετοι-
μασία του.  

Τα σχολικά κτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν από τη μια 
μέρα στην άλλη, όμως αυτό που επί της ουσίας έχει επικρι-
θεί είναι το περιεχόμενο του το ότι δεν υπάρχει σίτιση για 
τους μαθητές, χρόνος και χώροι ξεκούρασης, και όχι αριθ-
μητικά οι ώρες του. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι

Απορρίπτουμε τη λογική που λέει: 

 «Γιατί να ασχοληθείς με τις τέχνες, αφού δεν πρόκειται να 
γίνεις καλλιτέχνης;»

«Γιατί να γυμναστείς, αν δεν θέλεις να ασχοληθείς με τον 
πρωταθλητισμό;»

Το δικό μας σχολείο, το σχολείο των σύγχρονων μορφωτι-
κών αναγκών «φωνάζει» πως:

Οι μαθητές έχουν χέρια για να γράφουνε, να ζωγραφίζου-
νε, να κάνουμε γλυπτική, να ασχολούνται με απλές και σύγ-
χρονες μηχανές.

Έχουν στόμα για να λένε το μάθημα, αλλά και για να τραγου-
δάνε, να παίζουνε θέατρο!

Έχουν πόδια για να πηγαινοέρχονται στο σχολείο, αλλά και 
για να χορεύουνε, να τρέχουνε, να στέκονται και να βρί-
σκουν το δικό τους βήμα στον κόσμο.

Έχουν μάτια για να βλέπουν στον πίνακα, να διαβάζουν αλλά 
και να απολαμβάνουν το θέατρο, το σινεμά, τα αστέρια και 
τη θάλασσα.

Έχουν μυαλό όχι για να αποθηκεύουνε πληροφορίες, αλλά 
για να σκέφτονται, να φαντάζονται, να ονειρεύονται.

Σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε 
πρωτοφανή επίπεδα και η ανθρώπινη γνώση κατακτά νέα 
πεδία, διεκδικούμε ένα σχολείο που να ανοίγει τους ορίζο-
ντές των μαθητών μας και να βοηθάει στην ολόπλευρη ανά-
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πτυξη της προσωπικότητά τους. Ένα σχολείο που θα τους 
βοηθά να οργανώνουν τη σκέψη και τη ζωή τους, τη συλλο-
γική δραστηριότητα τους μέσα και έξω από το σχολείο, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της ηλικίας τους. Που θα καλλιεργεί, 
θα δίνει ώθηση στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, στην 
πρωτοβουλία και την εφευρετικότητά τους.

Γι’ αυτό αναγνωρίζει:

•	 Τη σημασία της αισθητικής αγωγής στη διαμόρφωση αι-
σθητικού και κοινωνικού κριτηρίου, ώστε να κάνει κτήμα 
του τον πολιτισμό και τα επιτεύγματα του λαού του αλλά 
και των άλλων λαών, κατανοώντας την κοινωνία στην 
οποία ζει και παλεύοντας για να την αλλάξει προς το συμ-
φέρον του.

•	 Στην καλλιέργεια δημιουργικής διάθεσης, στην αρμονική 
ανάπτυξη των ικανοτήτων και της φαντασίας μας.

•	 Την αναντικατάστατη αξία της φυσικής αγωγής για τη 
σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών, ώστε να δημι-
ουργήσει κινητικά και κοινωνικά δραστήρια άτομα με θε-
τική στάση απέναντι στην άσκηση για όλη τους την ζωή. 

Το σημερινό σύστημα, οι πολιτικές και τα κόμματα που το 
υπηρετούν δεν μπορούν να καλύψουν τα μορφωτικά μας δι-
καιώματα. Η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση, στο δρόμο του 
αγώνα και της ρήξης με αυτές τις πολιτικές.

Ως ΠΑΜΕ θεωρούμε ότι το σύνθημα «εργάτη κάνε υπόθεση 
δική σου το μέλλον και τη μόρφωση που θα ‘χει το παιδί σου» 
αποτυπώνει με ακρίβεια τη σημασία που δίνει το ταξικό συν-
δικαλιστικό κίνημα στο σχολείο που θα μορφώσει και θα δια-
παιδαγωγήσει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τους αγώ-
νες που πρέπει να οργανώσουμε για να διεκδικήσουμε μόρ-
φωση, δουλειά, ζωή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Παναγιώτης Λιάκος
Σύλλογος Φθιώτιδας

Εξελίξεις στο ασφαλιστικό και η αναγκαία απάντηση 
μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

από πέρυσι μέχρι σήμερα είχαμε αντιλαϊκό μπαράζ χωρίς 
τέλος! Δεν είναι μόνο τα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ήδη 
ψηφιστεί και εφαρμόζονται, αλλά και αυτά που θα εφαρ-
μοστούν στο άμεσο μέλλον και θα επιβαρύνουν τη ζωή 
των εργαζομένων στο διηνεκές. 

Δέκα νομοσχέδια βρίσκονται στα σκαριά «για μια νέα 
αρχή». Ο αναπτυξιακός νόμος, ο νόμος για την Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας, ο νόμος για την κινητικότητα 
των δημοσίων υπαλλήλων και τη Δημόσια Διοίκηση, ο 
νέος «Καλλικράτης», κ.λπ. Λίγο - πολύ, το περιεχόμενο 
και η φιλοσοφία αυτών των νομοσχεδίων είναι γνωστά, 
πρόκειται για απαραίτητες ρυθμίσεις, είναι δηλαδή το 
απαραίτητο συμπλήρωμα σε όσα μέτρα έχουν ήδη παρ-
θεί και μειώνουν μισθούς, συντάξεις, αυξάνουν τη φο-

ρολογία στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες, θεσπίζουν 
«κόφτη» για τις λαϊκές ανάγκες.

Από το Σεπτέμβρη και ενώ θα έχει ανοίξει η συζήτηση 
για τη δεύτερη «αξιολόγηση» του μνημονίου της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η επέλαση στα Εργασιακά, δεν 
θα έχει προηγούμενο. Είναι φανερό ότι το κουβάρι της 
αντιλαϊκής πολιτικής δεν έχει ξετυλιχτεί ακόμα όλο, οι 
μελλοντικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις είναι κομμένες 
και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων. 
Από αυτή την άποψη, υπάρχει ένα δίκιο σε αυτά που λέει 
η κυβέρνηση περί «νέας αρχής». Πρόκειται για μια νέα 
αρχή, που αφορά αποκλειστικά και μόνο το κεφάλαιο, για 
να μπορέσει να αυγαταίνει τα κέρδη του σε βάρος των 
εργαζομένων και του λαού.

Το αντιλαϊκό βαρέλι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν 
έχει πάτο! Αντίθετα νέες θυσίες θα απαιτούνται στο όνο-
μα της ανταγωνιστικότητας, και, ότι θα μαζεύουν από 
τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ την φοροληστεία, τους πλειστηρια-
σμούς και τα επαχθή μέτρα θα το παραχωρούν στο κεφά-
λαιο, μέσω επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών και αναπτυ-
ξιακών νόμων. Σήμερα που μιλάμε οι εφοπλιστές, οι βι-
ομήχανοι και μεγαλομέτοχοι επιχ. Ομίλων ξεκοκκαλίζουν 
τα ΕΣΠΑ και τα ΠΔΕ και θα απολαμβάνουν φορολογική 
ασυλία για 12 χρόνια! Απαιτήσεις του ΣΕΒ είναι το κό-
ψιμο μισθών, συντάξεων, παροχών Υγείας, οι 180.000 
απολύσεις στο Δημόσιο είτε με ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είτε με 
ΝΔ. Για δικό τους χατίρι ψήφισαν το νόμο λαιμητόμο για 
το ασφαλιστικό. Γι΄ αυτό η κυβέρνηση παίρνει τα συγχα-
ρητήρια από τα κοράκια της ΕΕ και του ΔΝΤ από ντόπιους 
και ξένους καπιταλιστές. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ακόμα δε στέγνωσε το μελάνι για το Ασφαλιστικό, και τα 
διευθυντήρια της ΕΕ ρίχνουν στο τραπέζι και νέα αύξηση 
ορίων συνταξιοδότησης (69 ή 71) και φυσικά νέες περι-
κοπές συντάξεων και παροχών.

Αφού ολοκλήρωσαν το σχεδιασμό που υπήρχε εξαρχής 
κι από χρόνια, νομιμοποιούν όλους τους αντιασφαλιστι-
κούς νόμους (Σιούφα, Σουφλιά, Ρέππα ,Λοβέρδου ,Κου-
τρουμάνη) και αφήνουν αναλλοίωτο τον πυρήνα τους 
στα πλαίσια του “λιγότερο κράτος”. Προσπαθούν να δη-
μιουργήσουν στους εργαζόμενους ενοχικά σύνδρομα 
για την κατάντια του ασφαλιστικού, κονιορτοποιούν κυ-
ριολεκτικά την αξιοπρέπεια των συνταξιούχων και των 
εργαζόμενων που θα δουλεύουν μέχρι το τάφο. Άλλω-
στε, ο ίδιος ο Κατρούγκαλος, παραδέχτηκε ότι το νέο μο-
ντέλο στην πλήρη εφαρμογή του θα επιφέρει μείωση της 
συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης από το 17% του 
ΑΕΠ σήμερα στο 7% - 8% τις επόμενες δεκαετίες! Κατά 
συνέπεια, η «δικαιοσύνη» και η «ισονομία», όπως και η 
«βιωσιμότητα» του συστήματος, είναι προπαγανδιστικά 
φούμαρα.

Η σημερινή κατάσταση είναι εφιάλτης και για τους συ-
νταξιούχους και για αυτούς που φεύγουν ή σκέφτονται 
τη σύνταξη. Κανένας δεν πρόκειται να περισώσει τίποτε, 
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ούτε οι παλιοί, ούτε οι τωρινοί συνταξιούχοι, γιατί οι μει-
ώσεις θα είναι για όλους το ίδιο.

Κι ας προσέξουν οι νέοι συνάδελφοι που πιθανόν να νο-
μίζουν ότι δεν τους αφορά. Είναι σίγουρο ότι με τις ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις, την ανεργία στο 30%, τη 
μαύρη εργασία, δε θα συμπληρώσουν ποτέ τα προβλε-
πόμενα όρια ηλικίας, για να πάρουν αξιοπρεπή σύνταξη 
ή να έχουν δικαιώματα. 

Θέλω να πω δυο κουβέντες για το μισθολόγιο κάτι για το 
οποίο δεν συζητήθηκε χτες κάτω από το βάρος της δια-
δικαστικής κωλυσιεργίας. Υπάρχει η άποψη ή αίσθηση, 
όπως θέλετε, πως κάθε νέο που έρχεται είναι καλύτερο 
απ’ το παλιό. Πλήρης διάψευση.

Ο ν. 4354/2015 (το νέο μισθολόγιο δηλ που ψήφισε 
ο ΣΥΡΙΖΑ) δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα προηγού-
μενα αντεργατικά μισθολόγια των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ. Αυτό που κάνει στην ουσία η κυβέρνηση είναι η 
μείωση της μισθολογικής δαπάνης κατά 29% σε σχέ-
ση με το προηγούμενο. Το μισθολόγιο αυτό είναι γεμά-
το από μαγικά τρυκ και εικονικές αυξήσεις. Σπάει τον πα-
λιό βασικό σε δύο κομμάτια και βαφτίζει το ένα κομμάτι 
νέο βασικό και το άλλο προσωπική διαφορά. Οι νεότεροι 
συνάδελφοι, που τώρα ύστερα από πάγωμα πέντε χρό-
νων βλέπουν το βασικό μισθό με την νέα κατάταξη να 
αυξάνει, παίρνουν την αύξηση αυτή επίσης εξανεμισμέ-
νη αφού προβλέπεται να την πάρουν σε βάθος 4ετίας. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εκπ/κού με 11 έτη 
υπηρεσίας με ΒΜ παλιού μισθολογίου 1381€ που με το 
νέο μισθολόγιο παίρνει 1387€, δηλ. 6 ευρώ διαφορά 
την οποία θα λάβει σε 4 δόσεις του 1,5 ευρώ κάθε χρό-
νο ως το 2019 και μάλιστα ακαθάριστο!

Είναι εγκληματικό αυτό που έγινε με τους αναπληρωτές 
συναδέλφους με Δ0 βαθμό στο προηγούμενο μισθολό-
γιο, να κατατάσσονται στο καινούριο μισθολόγιο με αυ-
θαίρετη βάση τον Ε2 βαθμό, βλέποντας τις αποδοχές 
τους πριν την απόλυση να μειώνονται από 83€ το μήνα 
και πάνω και να τους ζητούν τώρα να γυρίσουν και ανα-
δρομικά! Απαιτούμε εδώ και τώρα:

-  Να αναγνωριστεί μισθολογικά όλη η προϋπηρεσία των 
συναδέλφων αναπληρωτών.

-  Να μη γίνει καμία μείωση και καμία αναδρομική περι-
κοπή στους μισθούς των αναπληρωτών και όπου αυτό 
έγινε να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά στους 
αναπληρωτές συναδέλφους.

Προειδοποιούμε, συνάδελφοι, για τη πρόθεση της Κυ-
βέρνησης και του Κατρούγκαλου για την εξίσωση προς 
τα κάτω των μισθών και στο δημόσιο τομέα, με βάση τη 
ΣΣΕ του ιδιωτικού τομέα δηλ. Στα 586 €. Δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε το τσάκισμα των μισθών που οδηγεί στην 
εξαθλίωση.

Οι εξελίξεις επιβάλλουν να είμαστε σε αγωνιστική ετοι-
μότητα, να μη χάσουμε χρόνο, τα μέτρα της κυβέρνησης 
είναι σκληρά και ανάλγητα και ανάλογη πρέπει να είναι 

και η απάντησή μας. Τον Σεπτέμβρη χιλιάδες αναπληρω-
τές δε θα είναι στην εκπαίδευση, θα δούμε κλείσιμο νη-
πιαγωγείων, υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων!! 
Το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά, και η στα-
θερή δουλειά με δικαιώματα, δε μπορεί να στριμωχτεί 
στα στενά πλαίσια στης αντιλαϊκής πολιτικής, στους δη-
μοσιοοικονομικούς περιορισμούς, στα μέτρα Κυβέρνη-
σης – Ε.Ε. – ΟΟΣΑ και τις απαιτήσεις των Μονοπωλίων. 
Το ζήτημα είναι ή οι ανάγκες του Κεφαλαίου ή οι δικές 
μας ανάγκες! Άλλος δρόμος εκτός από αγώνα δεν υπάρ-
χει! 

Τέτοιες προϋποθέσεις βρίσκονται στον κοινό αγώνα, εκ-
παιδευτικών, γονιών, μαθητών, σπουδαστών, εργαζόμε-
νων, όχι μόνο σε αποσπασματικά αιτήματα πάλης, αλλά 
σε πάλη ενάντια στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής.

Εμείς σαν ΠΑΜΕ καταθέτουμε αντιπαραθετικά τις δικές 
μας προτάσεις για το διεκδικητικό πλαίσιο, γιατί έχουμε 
διαφορετική αφετηρία και αντίληψη για τις εξελίξεις, που 
έρχονται για το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους 
εργαζόμενους συνολικά που σε γενικές γραμμές είναι:

Για το Ασφαλιστικό

•	 Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Κοινωνική Ασφά-
λιση για όλους.Επαναφορά 13ης 14ης σύνταξης.

•	 Aποκατάσταση των απωλειών των ασφαλιστικών τα-
μείων με ευθύνη του κράτους. Κράτος και εργοδοσία 
να επιστρέψουν τα 100 δις που κατάκλεψαν από τα 
ταμεία μας! Nα πληρώσουν τις οφειλές τους στα τα-
μεία.

•	 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 
Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Σιούφα, Ρέππα, Πε-
τραλιά, Λοβέρδου και το νόμο λαιμητόμο Κατρούγκα-
λου 4387/2016) και των εφαρμοστικών νόμων που 
επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση (περίθαλψη, 
πρόνοια, συντάξεις, εφάπαξ..).

•	 Κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στα τα-
μεία και της συμμετοχής στα φάρμακα.

•	 Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας (30/30) χω-
ρίς όριο ηλικίας και στο 80% του τελευταίου μισθού.

•	 Δωρεάν πλήρη περίθαλψη και παροχή φαρμάκων.

•	 Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανέρ-
γους και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς χωρίς 
καμία προϋπόθεση.

Για τα Οικονομικά εκπαιδευτικών

•	 Eπαναφορά 13ου και 14ου μισθού.-Ανάκτηση όλων 
των μισθολογικών απωλειών στα επίπεδα του 2009.

•	 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε όλους τους κλά-
δους του Δημοσίου.

•	 Στήριξη των ανέργων με επίδομα ανεργίας για όσο 
διάστημα είναι άνεργοι.

•	 Να καταργηθεί τώρα το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο 
(ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176), ακώλυτη μισθολογική και 
βαθμολογική εξέλιξη. Όχι στην μισθολογική καθήλω-
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ση των αναπληρωτών και νεοδιόριστων στο ΜΚ1. 
Καμία μείωση μισθού.

•	 Αφορολόγητο όριο 40.000 € για το ζευγάρι προσαυ-
ξανόμενο κατά 5000 € για κάθε παιδί.

•	 Να καταργηθούν τώρα ο ΕΝΦΙΑ και ο φόρος αλληλεγ-
γύης. Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια. 
Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο.

•	 κατάργηση του ΦΠΑ, κατάργηση των διοδίων, άμε-
ση μείωση κατά 50% των τιμολογίων των πρώην 
ΔΕΚΟ.

•	 Απαγόρευση πλειστηριασμών -. Στήριξη των υπερ-
χρεωμένων νοικοκυριών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, δεν δικαιούμαστε και δεν 
πρέπει: 

•	 Να δεχτούμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας 
στη μόνιμη ανασφάλεια, με μισθούς πείνας, τσακι-
σμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και αβέβαιο μέλ-
λον! 

•	 Να βγούμε στη σύνταξη υπέργηροι και τσακισμέ-
νοι και να μη φτάνει ούτε για τα φάρμακά μας. 

Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους! Κα-
μιά απογοήτευση! Ο αγώνας είναι μπροστά και το μήνυ-
μα, αποτυπώνεται στη φράση του Βάρναλη 

«Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια 
σου να σηκωθείς.»

Ντιάνα Λιάκου
Σύλλογος «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

Η Προσχολική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι λαϊκή 
ανάγκη!

Ό,τι συμβαίνει στα νηπιαγωγεία μας δεν είναι ξεκομμένο 
από ότι συμβαίνει στην εκπαίδευση γενικότερα, δεν είναι 
ξεκομμένο με την επίθεση που δεχόμαστε στη ζωή μας, 
όλοι οι εργαζόμενοι. 

Φαίνεται ότι με όσα αξιολόγησε η συγκυβέρνηση και οι 
επιτροπές διαλόγου για την Προσχολική αγωγή, επιδι-
ώκουν αντί να τη στηρίξουν να την προσαρμόσουν στις 
νέες βάρβαρες ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας.

Οι ελλείψεις και τα κενά, η ρύθμιση για τον ελάχιστο 
αριθμό των νηπίων από 7 σε 14 για τη λειτουργία ενός 
τμήματος, που έρχεται να κλείσει ή να συμπτύξει τμήμα-
τα νηπιαγωγείων, ο στοιβαγμός των ψυχών στα 25άρι-
α-27άρια τμήματα, ο αποκλεισμός των προνηπίων, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις που μπήκανε για την εγγραφή 
των παιδιών στα ολοήμερα τμήματα, οι περιφερόμενοι 
συνάδελφοι της παράλληλης στήριξης, η κατάργηση των 
τμημάτων ένταξης, που και στα νηπιαγωγεία μεθοδεύε-
ται όπως και στα δημοτικά, με την αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου που ενδέχεται να εφαρμόσουν μέσα στο καλο-
καίρι, όλα αυτά έρχονται να μας δώσουν μια γεύση της 

επίθεσης που δέχεται η Προσχολική Αγωγή.

Αυτή η ευαίσθητη ηλικία των 4-6 χρόνων δέχεται μια 
παρέμβαση-επίθεση. Η κυβέρνηση όπως και οι προη-
γούμενες, δεν αποκλίνει από τις κατευθύνσεις και τα πο-
ρίσματα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που παρεμβαίνουν με το 
χειρότερο τρόπο και στη δομή και στο περιεχόμενο του 
νηπιαγωγείου, όχι φυσικά για την αγωγή και τη μόρφω-
ση του νηπίου αλλά για τη βίαιη σχολειοποίησή του.

Αυτό μαρτυρούν τα αναλυτικά προγράμματα, οι δράσεις, 
τα παραπάνω, με την ευκαιρία των άδειων ταμείων των 
σχολικών επιτροπών, που έχοντας καταστήσει τα νηπια-
γωγεία εύκολη λεία τους.

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις εκθέσεις τους εφιστά-
ται η προώθηση της νοοτροπίας της ανάγνωσης από την 
προσχολική ηλικία καθώς και η εισαγωγή δεύτερης ξένης 
γλώσσας (σας παραπέμπω στην έκθεση τη ΕΕ «Σχετικά με 
τις βασικές ικανότητες για ένα κόσμο που αλλάζει»).

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας, ψυχή τε και σώματι, 
προετοιμάζεται από νωρίς για τον αυριανό υποταγμένο 
φτηνό εργαζόμενο. Απόκτηση δεξιοτήτων, αποσπασμα-
τικές γνώσεις, πρώιμη γραφή και ανάγνωση, με παντελή 
απουσία της επιστημονικής θεώρησης του φυσικού και 
κοινωνικού κόσμου. Αντί για το θεματικό παιχνίδι, που 
σε αυτή την ηλικία έχει ανάγκη και είναι προάγουσα δρα-
στηριότητα, για να αναπτύξει τις διανοητικές του λειτουρ-
γίες και για να προκαλέσει ποιοτικές αλλαγές στις ανά-
γκες, στα κίνητρα και τελικά στη συνείδησή του.

Κι εδώ επιστρέφοντας μέσα στις τάξεις μας προσγειω-
νόμαστε σε μια πραγματικότητα που δεν έχει σχέση με 
τις απαιτήσεις του νηπίου, παρά ερχόμαστε αντικριστά με 
τις ταξικές αντιθέσεις, που η λαϊκή οικογένεια και τα παι-
διά της βιώνουν με τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκ-
παίδευση.

Πορίσματα, εθνικός διάλογος, συζητήσεις και αναλύσεις 
φτιάχνουν το παζλ ενός εφιαλτικού νηπιαγωγείου, που 
είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της βάρβαρης κα-
πιταλιστικής οικονομίας και όσων σε αυτή τη χώρα την 
ασπάζονται.

Συγκυβέρνηση, προηγούμενες κυβερνήσεις, συνδικαλι-
στικές παρατάξεις, που ωρύονται εδώ μέσα για το νηπι-
αγωγείο, συντονιστικά, επιτροπές, και ομάδες, που κάθι-
σαν μαζί τους στο ίδιο τραπέζι να συντονίσουν και να δια-
πραγματευτούν, είναι συνυπεύθυνοι για την τύχη του δη-
μόσιου νηπιαγωγείου.

Σε αυτή τη συγκυρία ένα ελάχιστο βήμα είναι η καθιέρω-
ση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής, 
με την ίδρυση άμεσα νέων νηπιαγωγείων και την πρό-
σληψη μόνιμων εκπαιδευτικών. 

Υπερασπιζόμαστε τον αυτοτελή διαπαιδαγωγητικό ρόλο 
του νηπιαγωγείου.

Απαιτούμε να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές, το κα-
τάλληλο εξειδικευμένο μόνιμο βοηθητικό προσωπικό, τα 
μέσα και τα προγράμματα, που θα καλύπτουν τις πραγμα-
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τικές ανάγκες αγωγής και ανάπτυξης όλων των παιδιών, 
Α και Β ηλικίας.

Αναδεικνύουμε το ρόλο της νηπιαγωγού, που μεταφέρει 
στα παιδιά γνώση και κοινωνική εμπειρία, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.

Επιτακτικά απαιτούμε την καθιέρωση του ενιαίου 12χρο-
νου δημόσιου και δωρεάν σχολείου για όλα τα παιδιά.

Η λογική του 14χρονου είναι θέση που δεν απαντάει στις 
αναπτυξιακές-διαπαιδαγωγητικές ανάγκες των παιδιών, 
αλλά συνδέεται με το σχολείο των δεξιοτήτων, της μονο-
μέρειας και υπηρετεί τη σταδιακή απώλεια του αυτοτελή 
ρόλου του νηπιαγωγείου. Υπονομεύει και δεν αναβαθμί-
ζει την παιδαγωγική λειτουργία της νηπιαγωγού.

Έχει ανοίξει συζήτηση και αντιπαράθεση για την Προσχο-
λική Αγωγή, αλλά ενδιαφέρει κανέναν πραγματικά τι κά-
νει το παιδί από 1 ως 5 χρονών που πηγαίνει στο νηπι-
αγωγείο;

Οι προτάσεις μας έχουν στο επίκεντρο τους τις πραγματι-
κές ανάγκες των παιδιών και η Προσχολική Αγωγή επι-
τελεί για μας διαφορετικό ρόλο, εκείνον της ΑΓΩΓΗΣ 
που πρέπει να ενισχυθεί.

Κλείνοντας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τη στιγμή 
που τσακίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών 
του λαού (ο οποίος δέχεται επίθεση στα εργασιακά, στην 
υγεία, στο ασφαλιστικό…) δε μπορούμε να στεκόμαστε 
απαθείς στην επίθεση που δέχεται το δημόσιο νηπιαγω-
γείο και δεν εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες των παι-
διών αλλά και τις δυνατότητες της εποχή μας.

Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, με συλλογικούς αγώνες στα 
σχολεία, στις Γ.Σ., στις κινητοποιήσεις συσπειρωμένοι 
στα σωματεία μας, συμπορευόμενοι με τους γονείς και 
τους άλλους εργαζόμενους για να έρθουμε σε σύγκρου-
ση με τα σχέδιά τους για το νέο σχολείο, για το νέο νη-
πιαγωγείο.

Με αισιοδοξία, υπομονή και επιμονή υπερασπιζόμαστε 
το σχολείο των σύγχρονων αναγκών, που θα μορφώνει 
και δε θα εξοντώνει.

Η Προσχολική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι λαϊκή 
ανάγκη.

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ! Καλή συνέχεια στους αγώνες 
μας!

Χαρά Λιόλιου
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Η΄

Εργαζόμενη με ελαστική σχέση εργασίας ή εκπαιδευτι-
κός δεύτερης κατηγορίας ή...

Είμαι αναπληρώτρια, αλλά και εκπαιδευτικός ειδικό-
τητας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά της ιδιότητάς μου, 
έχουν αμέσως δύο άσχημες συνέπειες:

Η πρώτη βρίσκεται στον όρο αναπληρώτρια. O όρος χρη-

σιμοποιείται κατ’ ευφημισμόν, καθότι όλα αυτά τα χρό-
νια που δουλεύω δε γνωρίζω να έχω αναπληρώσει κα-
νένα συνάδελφο. Η ουσιαστική ερμηνεία του όρου είναι 
«εργαζόμενος με ελαστική σχέση εργασίας» ή «ανασφα-
λής εργαζόμενος» ή «περιοδεύον εργαζόμενος» ή «εκ-
παιδευτικός δεύτερης κατηγορίας» ή «συμβασιούχος»… 
Αύριο μπορεί να γίνουμε και εκπαιδευτικοί με μπλοκάκι 
ή με πεντάμηνα… Μοντέρνες καταστάσεις. Για να μη γί-
νουμε σοβιετία και γυρίσουμε στο σχολείο του ’30 όπως 
έλεγαν κάποιοι χτες…

Η δεύτερη, στη δυσκολία μου να παρευρεθώ σ’ αυτό το 
συνέδριο. Η απόλυση και η εγγραφή μου στον ΟΑΕΔ, 
χρειάζεται τουλάχιστο διαδικασία μιας μέρας, όπου περι-
μένεις ώρες (χωρίς καμία υπερβολή) για να καταθέσεις 
τα δικαιολογητικά σου.

Τι κάνει άραγε η ΔΟΕ για να διευκολύνει τους συναδέλ-
φους να παρευρεθούν σ’ αυτό το συνέδριο ως αντιπρό-
σωποι; Βάζει το συνέδριό της ακριβώς τις μέρες που οι 
αναπληρωτές είναι σε διαδικασία απόλυσης. Αναγκάζο-
ντάς μας να τρέχουμε για εξουσιοδοτήσεις για να καλυ-
φθούμε σ’ αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία. Βάζει το συ-
νέδριό της τις ημέρες ακριβώς που οι συνάδελφοι έχουν 
κινητοποιήσεις στο Υπουργείο και στις Διευθύνσεις, δι-
αμαρτυρόμενοι για τις απολύσεις τους, κάνοντας απαγο-
ρευτική την παρουσία μας εκεί.

 Έχω και τρίτη ιδιότητα με άσχημες συνέπειες: Είμαι θεα-
τρολόγος, διδάσκω Θεατρική Αγωγή (Θ.Α.) στο ολοήμε-
ρο. Απ’ αυτούς που την επόμενη χρονιά δεν ξέρουν αν 
θα είναι σε δύο, τρία ή πέντε σχολεία για να καλύψουν 
ωράριο, αν καταφέρουν να προσληφθούν… Κι αυτό γιατί 
φέτος, το υπουργείο αποφάσισε ότι η Θ.Α. δεν είναι απα-
ραίτητη στην Ε΄ και την ΣΤ΄ Δημοτικού. Φαίνεται δηλαδή 
να υιοθετεί τη διαδεδομένη άποψη ότι αυτό το μάθημα εί-
ναι παιχνιδάκια εκεί πέρα, να χαίρονται και να χαλαρώ-
νουν τα παιδιά, που δεν ταιριάζει σε μεγάλες τάξεις. Με 
ποιο σκεπτικό αφαιρούνται οι ειδικότητες από τη σχολική 
μονάδα; Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλο αυτό έχει 
παιδαγωγικούς στόχους, αλλά είναι φανερό ότι γίνεται 
καθαρά για να κοπούν μισθοί, να κοπούν ζωές… Άραγε, 
οι 600 θεατρολόγοι αναπληρωτές που δουλεύουν στα 
σχολεία κάθε χρόνο είναι τόσο πολλοί για το Υπουργείο;

Αφαιρώντας το μάθημα από το δημόσιο σχολείο, καθι-
στούμε την τέχνη ένα αντικείμενο για λίγους. Για όσους 
έχουν να πληρώσουν το θεατρικό εργαστήρι. Απόδειξη, 
το οικονομικό στάτους όσων παρακολουθούν θεατρικά 
εργαστήρια ή ανάλογα εξωσχολικά τμήματα. Μια ευκαι-
ρία είχαμε να διδαχθούν τα παιδιά των χαμηλών οικονο-
μικών στρωμάτων μαθήματα τέχνης, την πετάμε! Και για-
τί να διδαχθούν τέχνη: Να δούμε λίγο τις μελέτες για τις 
σχέσεις μεταξύ των μαθητών στα καλλιτεχνικά σχολεία, 
στα μουσικά σχολεία; Να δούμε λίγο το ρόλο που μπορεί 
να παίξει η βιωματική μάθηση που χρησιμοποιούν αυτά 
τα μαθήματα για να διδάξουν στους μαθητές στοιχεία του 
εαυτού τους, της κοινωνίας; Πως καλλιεργούν ολοκλη-
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ρωμένους χαρακτήρες με υγιείς σχέσεις με τους δίπλα 
και ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες αύριο 
που θα αλλάξουν την κοινωνία προς το καλύτερο;

Μας βάζουν σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, για-
τί το Υπουργείο δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για το ποιος 
θα διδάξει το μάθημα. Και μας καλούν να μπούμε σε δι-
αδικασία αναμέτρησης; Ποιος έχει παιδαγωγική κατάρ-
τιση να διδάξει την τέχνη; Είναι απαραίτητος ο θεατρο-
λόγος, ο μουσικός, ο εικαστικός στο δημοτικό σχολείο ή 
μπορεί και πρέπει ο δάσκαλος να αντικαταστήσει τις ειδι-
κότητες; Δε θα μπούμε σ’ αυτή την αντιπαράθεση παγίδα. 
Δε θα διαχειριστούμε εμείς την ανεργία που δημιουργεί 
το ίδιο το Υπουργείο. Όλοι εδώ μέσα είμαστε εκπαιδευτι-
κοί. Και θα ξαναπώ το γνωστό αλλά τόσο εύστοχο σύν-
θημα του ΠΑΜΕ: Κανείς δεν περισσεύει!

Κανείς δεν περισσεύει, αν τα τμήματα έχουν τον αριθμό 
μαθητών που χρειάζεται, αν υπάρχει ένας εκπαιδευτικός 
ειδικότητας σε κάθε σχολική μονάδα, εάν προωθήσου-
με τη συνεργασία μεταξύ δασκάλων και ειδικοτήτων και 
όχι την αντιπαλότητα. Σε κάθε σχολείο γίνονται δεκάδες 
εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, δράσεις και 
γιορτές, που οι ειδικότητες θα μπορούσαν να έχουν πλή-
ρες ωράριο με μία μόνο τάξη! Πλάι πλάι με το δάσκαλο, 
όχι απέναντί του!

Θα κλείσω με μία τελευταία ιδιότητά μου αυτή την ομι-
λία. Αυτή της νέας αντιπροσώπου στη ΔΟΕ. Έρχεται λοι-
πόν κάποιος για πρώτη φορά στην αίθουσα εδώ, διαβά-
ζει τις προτάσεις δράσης… Και κατά ένα περίεργο τρό-
πο, όλα όσα θέλει είναι εκεί! Όλα τα αιτήματα του κλάδου 
βρίσκονται στις προτάσεις δράσεων. Ακόμα και αυτό το 
τελευταίο που προέκυψε, με το κόψιμο του τελευταίου μι-
σθού των αναπληρωτών συναδέλφων Δ0 που αλλάξαν 
μισθολογικό κλιμάκιο. Δημόσιο σχολείο. Μόνιμες θέσεις 
για τις ειδικότητες. Και άλλα, και άλλα, στην πλειονότη-
τά τους πολύ όμορφα διατυπωμένα, με όραμα, σχεδόν 
«επαναστατικά»… 

Πού είναι το λάθος λοιπόν; Τι δεν καταλαβαίνω; Το αντί-
θετο συνάδελφοι. Αυτά ακριβώς τα μεγάλα λόγια κάνουν 
ξεκάθαρο ένα πράγμα: Κάνουν ξεκάθαρο τι συνδικαλι-
σμό θέλουμε, για ποιον συνδικαλισμό αγωνιζόμαστε. Για 
έναν συνδικαλισμό ΠΟΛΙΤΙΚΟ. Για όλοι αυτοί που συ-
ντάσσουν αυτά τα πολύ όμορφα προγράμματα δράσης 
και τις αφίσες και τα μπάνερ που κοσμούν αυτή την αί-
θουσα, όταν έρθει η ώρα των διεκδικήσεων, θα αρχί-
σουν τις γυμναστικές επιδείξεις, κοινώς, κωλοτούμπες. 
Τα «ναι, κατανοούμε, οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν υπάρ-
χουν χρήματα…» Το είδαμε με την ελπίδα που πέρασε και 
δεν ακούμπησε. Καλλιεργούνε αυταπάτες, ότι κάτι μπο-
ρεί να διορθωθεί, ότι θα διεκδικήσουμε…

Τα είδαμε όμως, συνάδελφοι. Ξέρουμε πια. Ξέρουμε 
ποιος τα γυρίζει, ποιος υποχωρεί, ποιος σκύβει το κεφά-
λι, ποιος συνεργάζεται με την εξουσία. Μόνο με σύγκρου-
ση και συνέπεια θα έρθει η αλλαγή. Ποιος συγκρούεται 
συνεχώς και έχει συνέπεια λόγων – τόση που να μας 

χαρακτηρίζουν αγκυλωμένους όσοι έχουν την ευλυγισία 
που χρειάζονται οι κωλοτούμπες; Ας ξαναστήσουμε λοι-
πόν τοn συνδικαλισμό ξανά στα πόδια του και να ξαναγε-
μίσουμε τις αίθουσες των Γενικών Συνελεύσεων. 

Δεν τρέφουμε αυταπάτες: ούτε με ψηφίσματα και υπο-
γραφές στο avaaz θα αλλάξει το νομοσχέδιο, ούτε με 
ένα forum στο internet, ούτε με δικηγόρους και δίκες 
σε δικαστήρια, ούτε με χωριστούς συλλόγους που ξε-
φυτρώνουν συνεχώς. Η αυταπάτη της ατομικής αλλαγής 
περνάει σε πολλούς και βολεύει τους λίγους. Η άμεση 
δημοκρατία του Ίντερνετ που οδηγεί σε κινήματα τύπου 
αγανακτισμένων, ενέχει κινδύνους, είδαμε την προώθη-
ση της Χ.Α. μέσα απ’ αυτά τα κινήματα. Ας σταματήσουμε 
να γκρινιάζουμε και να σαμποτάρουμε τις διαδικασίες και 
ας χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας σωστά, μέσα από 
τις συνελεύσεις στους συλλόγους και στα σωματεία μας. 
Εκεί είναι το κλειδί. Ας αλλάξουμε τους συσχετισμούς, ας 
δημιουργήσουμε συλλόγους και σωματεία έτοιμα να συ-
γκρουστούν και όχι να συμβιβαστούν.

Χρήστος Μπίκας
Σύλλογος Λάρισας

Συνάδελφοι, ακούστηκαν εδώ από την αποδελτίωση ζη-
τήματα που μπήκαν στις Γενικές Συνελεύσεις των Σω-
ματείων, τα οποία ακούστηκαν και από αντιπροσώπους 
εδώ, που έχουν να κάνουν με δύο ζητήματα που έγινε 
κουβέντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πριν 
μισή ώρα κι έχουν να κάνουν με τη μείωση της συνδρο-
μής και με την αποχώρησή μας από την ETUCE. Δείχνει 
πραγματικά ότι οι συνάδελφοι το κουβεντιάζουν και το 
θέλουν. 

Και μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, όπως αυτό 
εκτιμήθηκε από το Προεδρείο, το 4-1, επιβεβαιώνει, συ-
νάδελφοί μας, αυτό που από την αρχή τοποθετηθήκαμε 
στην τοποθέτηση της συντρόφισσας Δριμάλα στην κρι-
τική για το Δ.Σ., ότι η πλειοψηφία διαμορφωνόταν κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες που είχαν να υπηρετήσουν 
αυτή την πολιτική στη Διδασκαλική Ομοσπονδία.

Και εξηγούμαστε. Είχαμε τους 5 ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ, χρήσι-
μη αμέσως η ΑEΕΚΕ η Εκ-Κίνηση Ανεξάρτητοι έρχονται 
σε βοήθεια. Δεν τοποθετήθηκαν καν στην αρχή. Δεύτε-
ρος χρήσιμος έρχεται η ΕΡΑ, λέει «ναι στη μείωση της 
συνδρομής», αλλά για την ETUCE “να το δούμε”. Προσέξ-
τε την ευρωλαγνεία σας, συνάδελφοι, μη χάσετε τα ερ-
γοδοτικά συνδικάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στη-
ρίζετε με νύχια και με δόντια. Είναι πνευματικοί σας κα-
θοδηγητές. 

Και τελευταίοι, μετά από παλινδρομήσεις, δεν ανακατεύ-
ομαι στα εσωτερικά σας, τρία διαφορετικά πράγματα ψη-
φίσατε συνάδελφοι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ άλλοι από σας 
κατά, άλλοι υπέρ, άλλοι λευκό. Ώσπου μετά από την ταλά-
ντευση να μη βλέπουν οι συναδέλφισσες του Προεδρεί-
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ου το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

Αυτό είναι, συνάδελφοι, αυτό που είπαμε από την αρχή, 
ότι ο παλιός κυβερνητικός συνδικαλισμός όταν έχει τα 
ζόρια έχει τη βοήθεια του νέου κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού, που βγαίνει από δω και σχηματίζει την πλειοψηφία 
των 9 στους 11 που είπαμε κι από το πρωί και φαίνεται 
ολοφάνερα. Αλλά πολλοί θα ήθελα να πουν, συνάδελ-
φοί μου, στα Σωματεία σας οι αντιπρόσωποι εδώ πώς 
θα στηρίξετε αυτό το χέρι που σηκώσατε. Θα απολογη-
θείτε στα Σωματεία, στους συναδέλφους. 

Ένα δεύτερο, συνάδελφοι, έχει να κάνει με την κουβέ-
ντα που έγινε για τα ΕΣΠΑ και την κριτική που γίνεται. 
Έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση, συνάδελφοι, ότι πρώτον 
τα χρήματα αυτά πάνε επιλέξιμα, πάνε σε αυτό που θέλει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπά. Δεύτερον έχουμε πει ότι 
οι δαπάνες για την παιδεία να είναι κρατική υπόθεση. Και 
τρίτον να προειδοποιήσουμε αυτούς που κάνουν παρέα 
με τους ευρωλάγνους από δω, που είναι στο ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 
το οποίο ΙΠΕΜ-ΔΟΕ είναι με τα μπούνια στη λογική των 
ΕΣΠΑ και λοιπά. 

Και τελειώνοντας, συνάδελφοι, να πούμε το εξής και να 
κάνουμε μια έκκληση σε όλους εδώ τους αντιπροσώπους: 
Είπαμε σε προηγούμενη τοποθέτηση ότι συνάδελφοί μας 
στον ιδιωτικό τομέα δίνουν τη μάχη με το μεγάλο κεφά-
λαιο, με τους μεγαλοξενοδόχους, με αυτούς που στην κρί-
ση είχαν αύξηση 40% των κερδών και που ταυτόχρονα 
τσακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και ένα από αυτά εί-
ναι το ξενοδοχείο Athens Ledra Mariot. Εδώ υπάρχει απέ-

ξω κουτί αλληλεγγύης, για οικονομική ενίσχυση του Σω-
ματείου για τους συναδέλφους αυτούς που δίνουν μάχη 
κόντρα στο κεφάλαιο και στην εργοδοσία. 

Για να δούμε ακόμα μία φορά το συμπέρασμα που λέμε 
ότι στην κρίση και ακόμα οι μερίδες του κεφαλαίου που 
δεν έχουν κρίση που δεν έχουν μείωση σε κάθε περίπτω-
ση τσακίζουν τα εργατικά και εργασιακά δικαιώματα. Για-
τί αυτό είναι η πηγή του κεφαλαίου, αυτό χρειάζονται για 
να μπορέσουν να κάνουν τη λεγόμενη ανάπτυξη, τη δίκαιη 
ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, την ανάπτυξη 
που θα βασίζεται στα αποκαΐδια των εργασιακών δικαιω-
μάτων των δικών μας των παιδιών μας, της νέας γενιάς 
που καταστρέφεται.

Τέρμα πια οι αυταπάτες, ή με το κεφάλαιο ή με τους ερ-
γάτες, ενδιάμεσος δρόμος δεν υπάρχει!

Απόστολος Παπαγιαννόπουλος
Σύλλογος “Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ” 
Συνάδελφοι/ισσες,

Ο Σύλλογος «ο Σωκράτης» στην Αν. Αττική καλύπτει γε-
ωγραφικά ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής που ξεκινά 
από τα σύνορα της Νέας Φιλαδέλφειας και τελειώνει στα 
σύνορα της Βοιωτίας (δημοτικά σχολεία Αυλώνα, Χαλ-
κουτσίου, Βαρνάβα). Τα σχολεία (δημοτικά και νηπιαγω-
γεία) στους τρεις Δήμους (Αχαρνές, Διόνυσος και Ωρω-
πός) ξεπερνούν τις 140 σχολικές μονάδες.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ 85ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 89

ΠΑΜΕΚριτιΚη ΠΕΠρΑγΜΕνων

Συνέπεια του παραπάνω είναι ότι πολλοί συνάδελφοι 
δυσκολεύονται να συμμετέχουν στις διάφορες δράσεις 
του σωματείου. Ωστόσο, το Δ.Σ. του Συλλόγου, σταθε-
ρά σε ταξική κατεύθυνση, παλεύει για τη μαζική συμμετο-
χή των συναδέλφων στην υλοποίηση των αποφάσεων, 
αντιπαλεύοντας τη λογική της ανάθεσης.

Επιπλέον, οι ψευδαισθήσεις και οι αυταπάτες, που καλλι-
εργούσαν και εξακολουθούν να καλλιεργούν οι δυνάμεις 
του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, ότι με 
εναλλαγή κυβέρνησης μπορεί να αλλάξει και η πολιτι-
κή κατεύθυνση προς όφελος των εργαζομένων και του 
λαού, έκαναν και κάνουν πολύ πιο δύσκολη την όποια 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση συσπείρωσης δυνά-
μεων για την ανατροπή σε κοινωνικό και πολιτικό επί-
πεδο. 

Παρά τις δυσκολίες, το σωματείο οργάνωσε και έδω-
σε τη μάχη των απεργιακών κινητοποιήσεων τη σχολική 
χρονιά που μας πέρασε. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με συνε-
δριάσεις και έκτατες γενικές συνελεύσεις, σχεδόν πριν 
από κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έδωσε τη μάχη της 
ενημέρωσης και ήρθε σε αντιπαράθεση με ιδεολογήμα-
τα του τύπου: «δε βγαίνει τίποτα με τις απεργίες», «απερ-
γία διαρκείας», «οικονομικές δυσκολίες» κλπ. 

Με υπομονή και επιμονή, με σταθερή παρουσία και επι-
κοινωνία με τα σχολεία πετύχαμε την αυξημένη συμμε-
τοχή των συναδέλφων στην απεργία και στις απεργια-
κές συγκεντρώσεις.

Έξω από τη δράση μας βέβαια δεν αφήσαμε τους φυσι-
κούς συμμάχους μας, τους γονείς. Οργανώσαμε συσκέ-
ψεις και κοινές συνελεύσεις με συλλόγους γονέων ανά 
σχολείο, όπου υπήρχε πρόβλημα, δίνοντας από κοινού 
τη μάχη για την κάλυψη των κενών και την αποτροπή συ-
μπτύξεων και συγχωνεύσεων.

Με συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας, στη Διεύθυνση 
Π.Ε. Αν. Αττικής και στην Περιφερειακή Δ/νση, αποτρέ-
ψαμε συγχωνεύσεις-συμπτύξεις σχολείων και τμημάτων 
και κάλυψη σε μεγάλο βαθμό των κενών των σχολικών 
μονάδων.

Παράλληλα με τις λαϊκές επιτροπές οργανώσαμε συσκέ-
ψεις με μαζικούς φορείς, για την αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων, όπως το κτιριακό, τη χρηματοδότηση σχο-
λείων, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, τη δωρεάν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη στους μαθητές, τις εγγρα-
φές στα ολοήμερα τμήματα, τις εγγραφές προνηπίων. 

Πολλά είναι τα παραδείγματα από σχολικές μονάδες που 
στεγάζονται σε λυόμενες αίθουσες. Με συνεχείς παρεμ-
βάσεις μας, σε συνεργασία με τους Συλλόγους γονέων 
και τις λαϊκές επιτροπές, αποσπάσαμε δεσμεύσεις για 
την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.

Τέλος, το προσφυγικό, ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστι-
κών πολέμων και επεμβάσεων στων οποίων το στόχα-
στρο είναι οι λαοί, απασχόλησε έντονα και τη δράση μας 
στην κατεύθυνση έκφρασης, εμπράκτως, της ταξικής αλ-

ληλεγγύης. Οργανώσαμε συγκέντρωση τροφίμων και 

αναγκαίων ειδών για τους πρόσφυγες μαζί με σωματεία 

της περιοχής μας και τα παραδώσαμε σε τρεις περιόδους 

στους καταυλισμούς προσφύγων. 

Συναδέλφισσες/οι,

Στον Σύλλογό μας, τη σχολική χρονιά που πέρασε, εργά-

στηκαν πάνω από 400 αναπληρωτές. Δώσαμε ιδιαίτε-

ρη βαρύτητα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι 

συνάδελφοι. Με ιδιαίτερες δυσκολίες, πραγματοποιήσα-

με συσκέψεις Αναπληρωτών, για την οργάνωση αγώ-

νων, για τη επίλυση οξυμένων προβλημάτων όπως το 

επίδομα ανεργίας, τη μεταφορά και το διορισμό.

Στη λογική του «διαίρει και βασίλευε» του Υπουργείου 

αλλά και τις διάφορες ομαδοποιήσεις αναπληρωτών, 

αντιπαραθέσαμε τη λογική του οργανωμένου ενιαίου 

αγώνα όλων των εκπαιδευτικών. 

Πάγια η θέση για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 

μαζικοί διορισμοί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις (παίρ-

νοντας υπόψη το έτος κτήσης του πτυχίου και την προϋ-

πηρεσία), για την κάλυψη όλων των κενών. Κανένας εκ-

παιδευτικός δεν περισσεύει.

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος, και 

τις 3 ημέρες, κατά τη διάρκεια ψήφισης των σκληρών 

μέτρων σε ασφαλιστικό-φορολογικό, μας δείχνουν το 

δρόμο.

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με το ταξικό κίνημα, με τις 

δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, όλες αυτές 

τις ημέρες δυναμικά και μαζικά. Οι εκπαιδευτικοί δείξα-

με ένα σημαντικό μέρος της δύναμής μας. Αν πιστέψου-

με πραγματικά σε αυτήν, μπορούμε όχι μόνο να καθυστε-

ρήσουμε αντιλαϊκά μέτρα και πολιτικές, αλλά και να ανοί-

ξουμε άλλο δρόμο, άλλη προοπτική για εμάς και τα παι-

διά μας. 

Είναι θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν 

σημαντικές δυνάμεις μέσα στο λαό και στους εκπαιδευ-

τικούς που δεν το βάζουν κάτω, δεν συμβιβάζονται, δεν 

υποχωρούν, αλλά είναι αποφασισμένοι να προχωρή-

σουν μπροστά, να φέρουν τα πάνω κάτω. 

Μπροστάρης σε αυτόν τον αγώνα ήταν και είναι τα σω-

ματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, που παλεύουν 

με τη γραμμή της ταξικής πάλης, που δε σκύβουν το κε-

φάλι. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση αγωνίζεται και ο Σύλλο-

γος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ». 

Αυτό το κίνημα, αυτός ο πόλος, χρειάζεται να δυναμώσει 

να γίνει υπόθεση νέων δυνάμεων, νέων συλλόγων στο 

δρόμο της ταξικής ανατροπής.

Σε αυτή την υπόθεση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. 

Για ένα άλλο σχολείο σε μια άλλη κοινωνία.
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Βάσω Παπαϊωάννου
Σύλλογος “Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ως ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών έχουμε ολοκληρωμένη πρότα-
ση για το τι Προσχολική Αγωγή θέλουμε και έχει ανάγκη 
σήμερα το παιδί και η λαϊκή οικογένεια.

Ένα νηπιαγωγείο τελείως διαφορετικό από το ¨νηπια-
γωγείο του Φίλη¨, όπως το αποκαλούν σκόπιμα κάποιες 
παρατάξεις, που θέλουν να κρύψουν τη συνενοχή τους 
για την κατάντια του νηπιαγωγείου και γενικότερα του 
σχολείου σήμερα. Γιατί, συνάδελφοι, αυτό το Νηπιαγω-
γείο δεν είναι μόνο του Φίλη. Είναι το Νηπιαγωγείο που 
διαμορφώθηκε από νόμους και εγκυκλίους της Διαμα-
ντοπούλου, του Αρβανιτόπουλου, πιστοί στις κατευθύν-
σεις της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ.

Βάλανε πλάτη, οι συγκεκριμένες παρατάξεις, όλα αυτά 
τα χρόνια για αυτά που σήμερα δρομολογούνται. Όλες 
μαζί υπηρέτησαν τις δυνάμεις που ψήφισαν Μνημόνια 
και εφάρμοσαν αντιεκπαιδευτικές πολιτικές.

Για την κατάντια του δημόσιου Νηπιαγωγείου υπάρ-
χουν ευθύνες. Η ΔΟΕ έτρεχε σε διαλόγους –απάτη με το 
Υπουργείο Παιδείας, αλλά και το συντονιστικό των Νη-
πιαγωγών αποπροσανατόλιζε και καθησύχαζε τις Νηπι-
αγωγούς λέγοντας ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με 
το Υπουργείο για την κατοχύρωση του ωραρίου της νηπι-
αγωγού ΟΤΑΝ την ίδια στιγμή το Υπουργείο σχεδίαζε το 
χτύπημα του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, ψηφίζοντας το άρ-
θρο 35 με την αύξηση του αριθμού των νηπίων ανά τμή-
μα, από 7 σε 14.

Συνάδελφοι, μέσα στο καλοκαίρι δρομολογούνται συγχω-
νεύσεις και καταργήσεις νηπιαγωγείων, απολύσεις ανα-
πληρωτών Νηπιαγωγών, μετακινήσεις, καταστρατήγηση 
του ωραρίου και αλλαγές σε όλη τη δομή του Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου, στη λογική των μνημονίων, για να καλυ-
φτούν όλα τα κενά χωρίς προσλήψεις αναπληρωτών.

Εμείς, το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών υπερασπιζόμαστε μια 
Προσχολική Αγωγή που σκοπό έχει την ολόπλευρη ανά-
πτυξη του νηπίου (σωματική, πνευματική, ηθική, αισθη-
τική) και την προετοιμασία του για το σχολείο λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ψυχοφυσιολογικές ιδιομορφίες αυτής της 
ηλικίας.

Μας βρίσκει αντίθετους η προσπάθεια εντατικοποίησης 
της Π.Α και η ένταξη της στο 14χρονο σχεδιασμό, που 
με πρόταση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Συντονιστικό των Νη-
πιαγωγών) εισηγείται σήμερα στη ΓΣ του κλάδου η πλει-
οψηφία της ΔΟΕ και που κινείται στην ίδια λογική με το 
14χρονο σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Υπερασπιζόμαστε τον αυτοτελή ρόλο του Νηπιαγωγείου, 
που δεν είναι αυτός της στενής και στείρας εκπαίδευσης, 
αλλά της διαπαιδαγώγησης.

Είναι κατηγορηματική η αντίθεση μας στην κατεύθυν-
ση να γίνει το Νηπιαγωγείο προθάλαμος του Δημοτι-

κού σχολείου και να υποτάσσεται στη λογική της γρήγο-
ρης και από νωρίς παροχής δεξιοτήτων, για να προετοι-
μαστεί καλύτερα η αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης. 
Αυτό επιτάσσει ο σχεδιασμός της Ε.Ε και ΟΟΣΑ, αδιαφο-
ρώντας για τον ψυχισμό και τις ανάγκες του Προσχολι-
κού παιδιού. 

Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου πρέπει να είναι η διαπαιδα-
γώγηση, που στηρίζεται στην αυτενέργεια, στην έκφρα-
ση του παιδιού, που ανακαλύπτει τον κόσμο, αναπτύσ-
σει τις αισθησιοκινητικές και ψυχοσωματικές του ικανό-
τητες. 

Σε αυτή τη δυναμική διαδικασία ο ρόλος της νηπιαγωγού 
είναι καθοριστικός, αναντικατάστατος και όχι όπως περ-
νάει σήμερα από το αναλυτικό πρόγραμμα, του παρατη-
ρητή και του διαμεσολαβητή. 

Η νηπιαγωγός σχεδιάζει, υλοποιεί, αφουγκράζεται τη δυ-
ναμική της ομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των 
παιδιών και τα ενδιαφέροντα τους. Είναι η υλική δύναμη 
και ο φορέας της κοινωνικής πείρας και γνώσης μέσα 
στην τάξη.

Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η διαπαιδαγώγηση όλης της 
προσχολικής ηλικίας (1-6 ετών) πρέπει να γίνει υπόθε-
ση της κοινωνίας και όχι μόνο της οικογένειας.

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία αυτού του Νηπια-
γωγείου είναι γενναία κρατική χρηματοδότηση ούτε ένα 
ευρώ από την τσέπη των γονιών.

Κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, προσλήψεις μόνι-
μου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και βοηθητικού προ-
σωπικού.

Συνάδελφοι, σήμερα είναι ώριμο και αναγκαίο ένα Νη-
πιαγωγείο που να ικανοποιεί τις ανάγκες της λαϊκής οι-
κογένειας.

Η μοναδική ελπίδα στη βαρβαρότητα που βιώνουμε είναι 
η οργανωμένη πάλη μαζί με το ταξικό κίνημα και με όλο 
το λαό στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς, για να δι-
εκδικήσουμε το νηπιαγωγείο των σύγχρονων αναγκών.

Με βάση τα παραπάνω, διεκδικούμε:

•	 		Ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, δίχρονη 
υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή με προοπτική τρί-
χρονη, για όλα τα παιδιά.

•	 		Όχι στο «νηπιαγωγείο» της Ε.Ε., της κινητικότητας εκ-
παιδευτικών-νηπίων. Κατάργηση των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που σμπαραλιάζουν τη λειτουργία του 
σχολικού προγράμματος και τις συνειδήσεις των μα-
θητών μας. Έξω οι επιχειρήσεις από τα νηπιαγωγεία.

•	 	Όχι στην σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου. Να απο-
συρθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 
του 2011, είναι επικίνδυνο για την ομαλή ανάπτυξη 
και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. 

•	 	  Κατάργηση του άρθρου 35 του νόμου για την Έρευ-
να που διπλασιάζει τον ελάχιστο αριθμό νηπίων από 
7 σε 14 παιδιά, που θα οδηγήσει στο κλείσιμο 1500 
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σχεδόν νηπιαγωγείων. Κανένας αποκλεισμός νηπίου 
από το Νηπιαγωγείο.

•	 	Γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης των δομών του νηπι-
αγωγείου, κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή, για να 
γίνει επιτέλους πράξη η δίχρονη υποχρεωτική Προ-
σχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά.

•	 	Μέγιστος αριθμός 15 παιδιά ανά τμήμα. Δύο νηπια-
γωγοί στα τμήματα που σήμερα έχουν 25παιδιά. Η 
λειτουργία των ολοήμερων νηπιαγωγείων πρέπει να 
καλύπτει πρώτα και κύρια τις ανάγκες του παιδιού, με 
πλήρη σίτιση όλων των παιδιών στο σχολείο, με μα-
γειρεία και τραπεζαρία, με διασφάλιση χώρων ξεκού-
ρασης, με βοηθητικό προσωπικό, με υγιεινή διαμονή.

•	 		Μεταφορά όλων των παιδιών που την έχουν ανάγκη, 
δωρεάν δημόσια και κρατική.

•	 		Τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη και ειδικά νηπια-
γωγεία με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσω-
πικό, δημόσια και δωρεάν, για όλα τα παιδιά με ειδι-
κές ανάγκες, που οι οικογένειες εξαναγκάζονται να τα 
κρατούν στο σπίτι ή πέφτουν θύματα των ΜΚΟ και της 
εκκλησίας.

•	 		Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Χρηματοδότη-
ση των νηπιαγωγείων από τις σχολικές επιτροπές για 
τις λειτουργικές ανάγκες κι όχι από την τσέπη των γο-
νιών. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να αξιοποιηθούν για να 
στηρίξουν και να διευρύνουν τις μόνιμες δομές της 
Προσχολικής Αγωγής και όχι για την αποδόμησή της!

•	 		Πρόληψη υγείας, δωρεάν εμβολιασμοί για όλα τα παι-
διά. Διασφάλιση δωρεάν δεκατιανού και γεύματος για 
όλα τα παιδιά μέσα από τις δομές των δήμων με χρη-
ματοδότησή τους από το κράτος.

•	 	Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της νηπιαγω-
γού. Καμία επέκταση.

•	 	Μαζικοί διορισμοί μόνιμων νηπιαγωγών. Πλήρη μόνι-
μη και σταθερή δουλειά για όλους. Καμία κινητικότη-
τα – διαθεσιμότητα – απόλυση! Όλοι οι νηπιαγωγοί σε 
μόνιμη οργανική θέση. 

Θέλω να τελειώσω την ομιλία μου με τα λόγια του μεγά-
λου παιδαγωγού Σουχομλίνσκι:

Η πνευματική ζωή του παιδιού είναι πλήρης μόνο όταν το 
παιδί ζει στον κόσμο του παιχνιδιού, του παραμυθιού, της 
μουσικής, της φαντασίας, της δημιουργίας. Χωρίς αυτά 
είναι ξερό λουλούδι…..

Μάρκος Σκούφαλος
Σύλλογος Χίου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

προέρχομαι από ένα νησί, τη Χίο, το οποίο βιώνει τη σι-
δερένια μπότα του ιμπεριαλισμού και σε επίπεδο κρίσης 

οικονομικής και σε επίπεδο των παράγωγων αυτής της 
κρίσης.

Αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχουν δυόμισι χιλιάδες αν-
θρώπινες ψυχές αποθηκευμένες ελέω Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ελληνικής κυβέρνησης, αυτής της κυβέρ-
νησης της προσκυνημένης, μέχρι τις φτέρνες της, Αρι-
στεράς. Ελέω των αστικών κομμάτων Νέας Δημοκρατί-
ας, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμια, οι λαγοί της Ένωσης Κεντρώων οι 
οποίοι δίνουν μια και μοναδική ρήτρα κάθε φορά που γί-
νονται διαπραγματεύσεις, να μην απόσχουμε από τις πο-
λιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός, αυτός δολοφονεί χώρες 
και λαούς, αυτός βρίσκεται πίσω από το πρόβλημα που 
ονομάζεται προσφυγικό, σε πλήρη συνεργασία με τις ελ-
ληνικές κυβερνήσεις, προηγούμενες και σημερινή.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μία από τις αντιφά-
σεις του ιμπεριαλισμού και των κομμάτων που την υπη-
ρετούν είναι ακριβώς άλλα να λένε και άλλα να πράτ-
τουν. Το 1951 υπεγράφη μία διεθνή σύμβαση κυρωμέ-
νη από τον ΟΗΕ και από 119 χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένου και της δικής μας, η οποία λέει ποιος είναι πρό-
σφυγας για να μπορούμε και να συνεννοούμαστε. Λέει, 
λοιπόν, αυτή η σύμβαση ότι το πρόσωπο που συνεπεία 
γεγονότων και δικαιολογημένου φόβου βρίσκεται εκτός 
της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα είναι εκείνο 
το πρόσωπο που δικαιούται διεθνούς προστασίας και να 
πηγαίνει στη χώρα που επιθυμεί. 

Ενώ, λοιπόν, έχουν υπογραφεί όλα τα παραπάνω από τις 
ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, της δημο-
κρατίας, της πλέριας μάλιστα δημοκρατίας και την ελλη-
νική κυβέρνηση, επί του πρακτέου είμαστε η χώρα στην 
οποίαν έχουν εγκλωβιστεί 55 χιλιάδες πρόσφυγες και 
22 χιλιάδες, με βάση τα συμπεράσματα και τα στοιχεία 
της ίδιας της ελληνικής κυβέρνησης.

Κατά τη γνώμη τη δική μας θεωρούμε ότι αυτά τα παι-
διά πρέπει να τύχουν της προστασίας και της αρωγής εκ-
παίδευσης για όσο διάστημα βρίσκονται στη χώρα μας. 
Ωστόσο, το βασικό για μας ζήτημα είναι ότι αυτό το αί-
τημα που πρέπει πρώτα και κύρια να ικανοποιηθεί είναι 
η οργανωμένη και ασφαλής μετακίνηση των ανθρώπων 
στις χώρες που επιθυμούν, ώστε να μην είναι βορά και 
στους φασίστες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυ-
σής Αυγής και στη μικροαστική συνείδηση όλων αυτών 
που, ενώ βιώνουν το θάνατο του εμποράκου ή την αλλο-
τριωμένη συνείδηση του εργάτη, ψάχνουν να βρουν ενό-
χους στο πρόσωπο των δικών τους και των προσφύγων.

Πρέπει, λοιπόν, άμεσα να προχωρήσει η καταγραφή 
των αναγκών και των αιτημάτων αυτών των προσφύ-
γων, ποιοι, δηλαδή, πρέπει να φύγουν, ποιοι επιλέγουν 
τη χώρα μας. Χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση εκ-
παιδευτικής στήριξης, δράσεων δημιουργικής απασχό-
λησης, παίρνοντας βεβαίως υπόψη τη ρευστότητα για τη 
χώρα αλλά και την τελική εγκατάσταση που οι ίδιοι επι-
θυμούν.
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Τώρα, μέσα στους χώρους που βρίσκονται, πρέπει να 
παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με επίκεντρο αυτές τις 
δομές ή τα camps που διαβιούν όλοι οι πρόσφυγες στην 
Ελλάδα. Βεβαίως αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να περιμέ-
νει το Σεπτέμβρη του 2016, αυτή τη στιγμή πρέπει να γί-
νει κατανοητό ότι η εκπαιδευτική στήριξη σε αυτά τα παι-
διά είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, να νιώσουν αυτά τα 
παιδιά ότι ζουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, μέσα σε συν-
θήκες ανθρώπινες και θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι 
μαθησιακές - παιδαγωγικές ανάγκες που έχουν με δη-
μιουργική απασχόληση, διδασκαλία της μητρικής τους 
γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και μιας ξένης γλώσ-
σας, η δημιουργία βιβλιοθηκών, φυσική αγωγή και άλλα.

Απαιτείται, επίσης, η ψυχολογική στήριξη αυτών των παι-
διών από ειδικούς, καθώς είναι φανερό ότι υπάρχουν 
τραυματικές εμπειρίες και βιώματα που πρέπει να εντο-
πιστούν και να αντιμετωπιστούν. Η οργάνωση, συναδέλ-
φισσες και συνάδελφοι, αυτών των δομών που πρέπει 
να είναι δημόσιες, δωρεάν και άμεσες, δεν μπορούν να 
αφήνονται στην εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων, που λυμαίνονται τα κοινοτικά κονδύλια.

Στην τελευταία επίσκεψη σε κέντρο στη ΒΙΑΛ, στη Χίο, με 
την ιδιότητά μου ως δημοτικός σύμβουλος, μας δηλώ-
θηκε από την εκεί υπεύθυνο ότι δεν είναι δυνατόν η για-
γιά μου -βεβαίως αυτά τα δηλώνουν σε μας και μετά δη-
λώνουν και την υποταγή τους στα κελεύσματα της ελλη-
νικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- δεν εί-
ναι δυνατόν, ειπώθηκε, η γιαγιά μου να μπορεί να παίρ-
νει ένα εκατομμύριο ευρώ ως Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση και να μην μπορούν κρατικές Δομές να παρέμβουν σε 
αυτή τη βάση.

Τέλος, συνάδελφοι, για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους, που θα επιλέξουν να μείνουν τελικά και να εγκαταστα-
θούν μόνιμα στη χώρα μας, πρέπει να παρθούν όλα τα μέ-
τρα για την ομαλή και πλήρη ένταξή τους στο δημόσιο σχο-
λείο, χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια.

Και εδώ είναι ένα βασικό ζήτημα που επωμιζόμαστε ως 
Έλληνες δάσκαλοι, την αρχαία σκουριά που φωλιάζει 
μέσα στα σχολειά μας, το δηλητήριο του φασισμού που 
φωλιάζει και μέσα στα σχολειά μας, να το χτυπήσουμε 
άμεσα, ώστε να ανοίξει η αγκαλιά των ελληνικών σχο-
λείων σ’ αυτά τα παιδιά που είναι έρμαια των ιμπεριαλι-
στικών πολέμων.

Πρέπει, λοιπόν, να αξιοποιηθούν όλα τα κατάλληλα παι-
δαγωγικά εργαλεία, με σχεδιασμό και χρηματοδότηση 
από το Υπουργείο Παιδείας, όπως είναι για παράδειγμα 
τα τμήματα υποδοχής, η πρόσληψη όλου του απαραίτη-
του εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού και η δη-
μιουργία των κατάλληλων υποδομών που χρειάζονται γι’ 
αυτή την προσπάθεια.

Αυτό δεν αφορά την 1η Σεπτεμβρίου, αφορά αύριο, εδώ 
και τώρα. Ευχαριστούμε πολύ.

Ξανθή Σωτηροπούλου
Σύλλογος «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Ονομάζομαι Ξανθή Σωτηροπούλου, είμαι από το σύλλο-
γο «Σωκράτης», εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο που στηρί-
ζει το ΠΑΜΕ. Είμαι εκπαιδευτικός ειδικότητας και διδά-
σκω Πληροφορική.

Στο περσινό συνέδριο της Δ.Ο.Ε., συμμετείχα ως αντι-
πρόσωπος και μιλώντας στο συνέδριο από θέση μετα-
ταγμένης, μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ, καταγγείλα-
με την απαράδεκτη στάση του Υπουργείου Παιδείας, απέ-
ναντι σε χιλιάδες μεταταγμένους από τη Β/θμια, που από 
το 2013 μέχρι και σήμερα, μας εμπαίζει και μας κοροϊ-
δεύει με δήθεν οργανικές θέσεις που θα μας έδινε από 
την πρώτη στιγμή της μετάταξής μας και που ποτέ δεν εί-
δαμε.

Σήμερα ένα χρόνο μετά και ενόψει του φετινού συνεδρί-
ου της ΔΟΕ, ακόμα εμείς οι μεταταγμένοι είμαστε χωρίς 
οργανική θέση και ο εμπαιγμός του Υπουργείου απέναντί 
μας καλά κρατεί για τέταρτη πλέον συνεχή χρονιά. Αυτή 
την απαράδεκτη στάση του Υπουργείου Παιδείας απέ-
ναντι σε χιλιάδες μεταταγμένους την καταγγέλλουμε και 
φέτος ως ΠΑΜΕ, από αυτό εδώ το βήμα, όπως άλλω-
στε την καταγγείλαμε και στο περσινό συνέδριο και ήμα-
σταν εμείς οι πρωτοπόρες δυνάμεις του ΠΑΜΕ που πρώ-
τοι αναδείξαμε το θέμα και το καταγγείλαμε.

Όμως σήμερα είμαι εδώ μπροστά σας, για να σας μιλήσω 
για το νέο ενιαίο τύπο σχολείου, σε σχέση με τις αλλαγές 
που επέφερε σε εμάς τις ειδικότητες ο νέος αυτός τύπος 
σχολείου που πρόσφατα ψηφίστηκε.

Τη στιγμή που η κυβέρνηση εξαγγέλλει δήθεν διορι-
σμούς στην εκπαίδευση, αυτοδιαψεύδεται με τη λεγό-
μενη αναμόρφωση του Σχολείου. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για την εφαρμογή του «Νέου Σχολείου», του 
«Σχολείου της Αγοράς», που υλοποιεί η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., του 
ΟΟΣΑ και των επιχειρηματικών ομίλων.

Με τα γνώριμα παλιά υλικά, προσπαθούν εκ των ενό-
ντων και με διαδικασίες fast-track, να καλύψουν τα χιλιά-
δες κενά εκπαιδευτικών, που θα συνεχίσουν να υπάρ-
χουν και να μεγαλώνουν. Η απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας να δημιουργήσει ένα δήθεν ενιαίο τύπο δημο-
τικού σχολείου, παραβιάζει το δικαίωμα χιλιάδων οικο-
γενειών να πάνε τα παιδιά τους στα ολοήμερα σχολεία, 
αφού θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια που βάζει η κυ-
βέρνηση. Θέση μας είναι να γράφονται στο ολοήμερο 
όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας με το νέο σχολείο που υλοποιεί, 
δείχνει πλέον την πόρτα της εξόδου σε χιλιάδες εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων, η παρουσία των οποίων κρίνεται 
αναγκαία παιδαγωγικά για την ισόρροπη ανάπτυξη των 
μαθητών. Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί: Συνολικά σε ένα 
12θέσιο ολοήμερο δημοτικό σχολείο ΕΑΕΠ, κόβονται 
τουλάχιστον 95 ώρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπά-
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νω, θα λέγαμε ότι στην καλύτερη περίπτωση, ένας εκπαι-
δευτικός ειδικότητας θα πρέπει να συμπληρώνει ωράριο 
σε περισσότερα του ενός σχολεία.

Αυτή η σφαγή των διδακτικών ωρών, θα οδηγήσει μοι-
ραία και στον εργασιακό αποκλεισμό χιλιάδων εκπαι-
δευτικών, κυρίως αναπληρωτών ειδικοτήτων, που από 
τη νέα σχολική χρονιά δεν θα δουλέψουν πλέον στα σχο-
λειά μας. Το ζήτημα, μας αφορά όλους και δεν είναι μόνο 
ποσοτικό αλλά και ποιοτικό επιστημονικό. Ο δάσκαλος 
πλέον θα καλείται να επιβαρύνεται με πληθώρα αντικει-
μένων, αφού μπρος στην αγωνία του να καλύψει ωράριο 
θα δέχεται να διδάσκει μαθήματα ειδικοτήτων όπως: Ει-
καστικά, Γυμναστική, Θεατρική Αγωγή και με κάποια πι-
στοποίηση ακόμα και Πληροφορική. Αυτό, όπως αντι-
λαμβάνεστε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την ποιότητα 
της εκπαίδευσης, αφού με τέτοιες τακτικές, η επιστημονι-
κότητα εξαφανίζεται και η αμάθεια διαιωνίζεται.

Η εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των παι-
διών μας στραγγαλίζονται στο όνομα της δημοσιονομι-
κής προσαρμογής και του «αυτόματου κόφτη», που πλήτ-
τει τις λαϊκές οικογένειες.

Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Όσοι κυβερνώντες έχουν 
κατά νου περικοπές στην εκπαίδευση, ευαγγελίζονται 
έναν νέο τύπο σχολείου. Το ίδιο ακούγαμε και για τα 
ΕΑΕΠ, το ίδιο και τώρα για τα ενιαία δημοτικά «ίσων ευ-

καιριών», που θα αμβλύνουν δήθεν τις κοινωνικές ανι-
σότητες. Ενιαίο δεν μπορεί να είναι το σχολείο που απο-
κλείει από τα ολοήμερα χιλιάδες παιδιά βάζοντας κριτή-
ρια και εμπόδια στην εγγραφή τους.

Πραγματικά ενιαίο και σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που 
έχει διευρυμένη χρονική λειτουργία για να ολοκληρώ-
νουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά στο σχολείο το μορφω-
τικό τους πρόγραμμα (μελέτη, αθλητικές δραστηριότη-
τες, ξένες γλώσσες κ.α.), με παράλληλη δωρεάν σίτιση 
και ανάπαυση, ενώ θα μπορούν να αξιοποιούν τις δομές 
του, στον ελεύθερο χρόνο τους, για δραστηριότητες που 
θα παρέχει δωρεάν, ανάλογα με την κλίση και τα ταλέντα 
τους, όπως μουσική, μπαλέτο και γενικά χορούς, θέατρο, 
αθλητικά, ξένες γλώσσες κ.τ.λ.). Αυτό είναι το πραγματι-
κά ενιαίο 12χρονο σχολείο που οραματίζονται οι εκπαι-
δευτικοί που αφουγκράζονται τις ανάγκες των λαϊκών οι-
κογενειών.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η συστράτευση με το ΠΑΜΕ, σε 
διεκδικητική κατεύθυνση, ώστε η κυβέρνηση να προχω-
ρήσει άμεσα σε μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαι-
δευτικών τόσο νηπιαγωγών και δασκάλων όσο και ει-
δικοτήτων.

Ζητάμε και διεκδικούμε να στελεχωθούν με όλο το ανα-
γκαίο προσωπικό τα ολοήμερα σχολεία. Είναι αυτό που 
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εμείς ως ΠΑΜΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ πάντα λέγαμε, λέμε και θα 
λέμε:

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ!

ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΩ-
ΡΙΣ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ!

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!   

Δημήτρης Χριστοφίδης
Σύλλογος Θεσπρωτίας

Συνάδελφοι-ισσες,

Από μεριάς του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών. Πριν ξεκινήσω, 
αγαπητοί συνάδελφοι, να σημειώσουμε κάτι. Για μας, για 
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα οι αγώνες δεν έχουν 
αρχή, ούτε την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ούτε αύ-
ριο ή μεθαύριο. Οι αγώνες συνεχίζονται, είναι δω, απο-
τελούν συνέχεια, αποτελούν συνέχεια των απεργιακών 
κινητοποιήσεων του προηγούμενου διαστήματος, αποτε-
λούν συνέχεια και ενίσχυση των αγώνων των εργαζομέ-
νων σε όλους τους κλάδους, που όλες αυτές τις ημέρες, 
όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη. Βρίσκονται 
σε εξέλιξη και απέναντι απ’ αυτή, μια συγκεκριμένη πο-
λιτική, την πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ 
και της τρόϊκας.

Η 85η Γ.Σ. του κλάδου πραγματοποιείται κάτω από το βά-
ρος μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης από πλευράς της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΛΕΛ – ΕΕ & ΔΝΤ στη ζωή και 
στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της έρχεται, κυριολεκτικά 
να ξεθεμελιώσει ότι έχει απομείνει όρθιο από την αντι-
λαϊκή επίθεση που βιώνουμε όλοι μας, με άλλοθι την οι-
κονομική κρίση. Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια και ασφάλιση, 
όλα θυσιάζονται στο βωμό υπέρ του μεγάλου κεφαλαί-
ου και των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών ομί-
λων, γιατί γι’ αυτούς τα παραπάνω αποτελούν κόστος. 
Η δημόσια περιουσία εκχωρείται – χαρίζεται, οι κόκκινες 
γραμμές και οι δηλώσεις περί κατάργησης των μνημονί-
ων φαίνεται πως αποτελούσαν κομμάτι της επικοινωνι-
ακής στρατηγικής για την άλωση των κυβερνητικών θώ-
κων, ώστε μεγαλοβιομήχανοι και τραπεζίτες, ντόπιο και 
ξένο κεφάλαιο να αποκτήσουν στη δεδομένη συγκυρία 
την κατάλληλη κυβέρνηση για να κάνει τη βρώμικη δου-
λειά που δεν μπόρεσαν ΝΔ & ΠΑΣΟΚ.

Η ελπίδα και οι υποσχέσεις μετατράπηκαν πολύ σύντομα 
σε «λεπίδα», σε κόφτη των κοινωνικών δικαιωμάτων και 
κατακτήσεων. Η 13η σύνταξη μετατράπηκε σε κατάργη-
ση του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι δυσβά-
σταχτοι φόροι έγιναν ακόμη μεγαλύτεροι (ΦΠΑ – αφο-
ρολόγητο κτλ). Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ έγινε παραμο-

νή για πολλά χρόνια, η εισφορά αλληλεγγύης τριπλασιά-
στηκε. Εξάλλου, όπως δηλώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αντέξαμε 400 χρόνια σκλαβιάς, τα 100 θα μας πει-
ράξουν…

Ο κόφτης που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση είναι κόφτης 
στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων κι απ’ την άλλη πλευρά 
αποτελεί δότη για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, για 
την περιβόητη ανάπτυξη, και την ανάκαμψη της καπιταλι-
στικής κερδοφορίας. Ο αναπτυξιακός νόμος της κυβέρ-
νησης αποτελεί την καλύτερη απόδειξη.

Ομαδικές απολύσεις, εργασιακές σχέσεις και συνδικα-
λιστικός νόμος αποτελούν το επόμενο κομμάτι υλοποί-
ησης των μνημονίων για την κυβέρνηση. Θέλουν να ξε-
μπλέξουν μια και καλή με το λαϊκό κίνημα και τις διεκδι-
κήσεις του.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα επιβεβαιώθηκε στις 
εκτιμήσεις του, τόσο για τη φυσιογνωμία όσο και για το 
ρόλο της «πολυπόθητης» για πολλούς κυβέρνησης της 
αριστεράς. Πώς θα μπορούσε εξάλλου να είναι διαφο-
ρετικά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια έπι-
νε νερό στο όνομα της ΕΕ, πρόσφερε γη και ύδωρ, στους 
μεγάλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, δήλωνε υπα-
κοή και απόλυτη υποταγή σε συνάξεις τύπου Νταβός και 
όχι μόνο. 

Δεν είναι τυχαία εξάλλου τα εύσημα που πήρε μόλις 
πρόσφατα, τόσο από τον ΣΕΒ όσο και από τους Έλληνες 
εφοπλιστές ο κ. Τσίπρας για την πολιτική που ακολουθεί.

Η κατάσταση στην εκπαίδευση δε θα μπορούσε να είναι 
διαφορετική. Φτάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
με τις προσλήψεις αναπληρωτών στη πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση να προσεγγίζουν τις 14.000 αποκαλύπτοντας 
το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος που βιώνουμε 
στα σχολεία. Πρόβλημα που πήρε εκρηκτικές διαστάσεις 
λόγω, ουσιαστικά, των μηδενικών διορισμών των τε-
λευταίων ετών. Οι 20.000 διορισμοί που τάχα θα πραγ-
ματοποιούσε και αυτή η κυβέρνηση αποδείχτηκαν απά-
τη. Αν’ αυτού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πιστή στην 
εφαρμογή του 3ου Μνημονίου, που ψήφισαν μαζί με ΝΔ 
– ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ, προχώρησε στη λήψη συγκεκριμέ-
νων μέτρων, δημοσιοποίησε της προθέσεις της για την 
Παιδεία με τα πορίσματα του περίφημου Εθνικού Διαλό-
γου και προχώρησε στην επέκταση της αστικής στρατηγι-
κής για το Δημόσιο Σχολείο. Οι κατευθύνσεις της ΕΕ και 
του ΟΟΣΑ βαίνουν άμεσα προς υλοποίηση. Το σχολείο 
της αυτονομίας, το σχολείο της αξιολόγησης με βάση 
τους κανόνες της αγοράς, το σχολείο της διαφοροποιη-
μένης μάθησης αποτελεί γι’ αυτούς πρωταρχικό στόχο. 
Σχολείο φθηνό, σχολείο που θα αναζητεί τους πόρους 
για τη λειτουργία του, και αύριο και το προσωπικό του. 
Σχολεία, με λίγα λόγια, πολλών κατηγοριών και μαθητές 
πολλών ταχυτήτων. Το πόρισμα της υποεπιτροπής για τα 
αναλυτικά προγράμματα αποτελεί ύμνο στη διαφοροποι-
ημένη εκπαίδευση.

Η κυβέρνηση με διαδικασίες FAST TRACK κατάργησε, 
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ουσιαστικά τα τμήματα ένταξης, με τη θεσμοθέτηση από 
7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων οδηγεί εκατοντά-
δες τμήματα και νηπιαγωγεία σε συγχωνεύσεις και κα-
ταργήσεις και με τη λειτουργία του λεγόμενου νέου ενι-
αίου τύπου ολοήμερου σχολείου (λήξη μαθημάτων 1:15, 
ουσιαστική κατάργηση της πρωινής ζώνης, εξοβελισμός 
των ειδικοτήτων, κατάργηση του υπεύθυνου ολοήμερου, 
ανάθεση των μαθημάτων φυσικής αγωγής, αισθητικής 
αγωγής & πληροφορικής στο δάσκαλο) οδηγεί χιλιάδες 
αναπληρωτές στην απόλυση – μη ξαναπρόσληψή τους 
αλλά και χιλιάδες μόνιμους εκπαιδευτικούς να θεωρού-
νται πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό με ότι αυτό συ-
νεπάγεται. 

Είναι σίγουρο ότι αν δε σταματήσουμε τώρα την εφαρμο-
γή αυτών των νομοθετημάτων, εάν δε συγκρουστούμε 
με αυτή την πολιτική, στο τέλος του τούνελ θα υπάρχουν 
και χιλιάδες απολύσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Εξάλ-
λου όλο και πληθαίνουν και πάλι οι δηλώσεις «υπευθύ-
νων» για το μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών στο ελληνι-
κό σχολείο.

Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστη-
μα δε σταμάτησαν την αντιλαϊκή λαίλαπα. Στους περισ-
σότερους από αυτούς οι εκπρόσωποι του κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού σύρθηκαν από τις αποφάσεις του τα-
ξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Σε πολλές περιπτώ-
σεις δεν έπραξαν τίποτα για την επιτυχία των απεργιών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απεργία της 7ης Απριλίου 
όπου η ΔΟΕ δεν εξέδωσε καν ανακοίνωση. Παράλληλα 
το κλίμα αναμονής για κάτι καλύτερο από την κυβέρνηση 
της αριστεράς το διαδέχτηκε ένα κλίμα ηττοπάθειας και 
απογοήτευσης, αποτέλεσμα ότι η εναλλαγή κυβερνήσε-
ων όπως και η αλλαγή του μείγματος διαχείρισης αποτε-
λεί τη λύση. Η ευθύνη ανήκει σε συγκεκριμένες δυνάμεις 
που καλλιέργησαν αυτή τη λογική. Αυτό που χρεοκόπησε 
ουσιαστικά είναι η θολή αντι-μνημονιακή γραμμή που κυ-
ριάρχησε στο εργατικό – λαϊκό κίνημα τα προηγούμενα 6 
χρόνια. Η γραμμή, δηλαδή, που αντιπάλευε τα μνημόνια 
ξεκομμένα από τον ταξικό τους χαρακτήρα, από τον ίδιο 
τον καπιταλισμό και τη λειτουργία τού.

Συνάδελφοι-ισσες,

Οι αγώνες του επόμενου διαστήματος, θα πρέπει να εί-
ναι αγώνες που θα έχουν στο στόχαστρο τους την αιτία 
που γεννά αυτή την πολιτική και που θα θέτουν ως άμε-
ση προτεραιότητα την αναγκαιότητα της ρήξης και της 

σύγκρουσης με στόχο τη τελική ανατροπή αυτής της βάρ-
βαρης αντιλαϊκής πολιτικής.

Με βάση το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο, οργανώ-
νουμε από αύριο κιόλας την πάλη μας. Η εμπειρία έδει-
ξε ότι ακόμα και μέσα στο κατακαλόκαιρο η κυβέρνηση 
φέρνει στη Βουλή αντιλαϊκά μέτρα. Έτσι ψήφισε και το 3ο 
Μνημόνιο.

Με δεδομένο ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προω-
θεί γοργά τις αναδιαρθρώσεις στο χώρο της παιδείας και 
έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα καταθέσει προς ψήφιση 4 
νομοσχέδια μέσα στο καλοκαίρι, συνεχίζουμε τον αγώνα 
μας όλο το καλοκαίρι, είμαστε σε επιφυλακή.

Είναι σοβαρό, κεφαλαιώδες, θα λέγαμε το ζήτημα της ορ-
γάνωσης, της συμμετοχής και της επιτυχίας των κινητο-
ποιήσεις. Η υπόθεση της οργάνωσης της πάλης δεν μπο-
ρεί να αφεθεί στα χέρια της πλειοψηφία της ΔΟΕ αλλά σ΄ 
αυτές τις δυνάμεις που έκαναν πλάτες στο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι κρίσιμο ζήτημα να πάρουν τα σωματεία την υπόθε-
ση επάνω τους, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων 
των εκπαιδευτικών με συλλογικές αποφάσεις μέσα από 
ΓΣ, αξιοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα, σε συντονι-
σμό με τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους, για να 
καθυστερήσουμε, να αποτρέψουμε τα επερχόμενα αντι-
λαϊκά μέτρα και να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδι-
κώντας ζωή, μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα.

Ξέρουμε ότι η επίθεση ΕΕ, κεφαλαίου, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κυ-
βέρνησης και των συνοδοιπόρων της σε πολιτικό και 
συνδικαλιστικό επίπεδο θα είναι σκληρή, αλλά θα μας 
βρουν έτοιμους!

Με το άνοιγμα των σχολείων προχωράμε σε Γ.Σ. για να 
καθορίσουμε την παραπέρα πορεία του αγώνα μας με 
αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις που θα δη-
μιουργούν προϋποθέσεις να γίνει ο αγώνας υπόθεση 
όλου του κλάδου, των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να προχωρά η 
ανασύνταξη του σ.κ. και των εκπαιδευτικών. Για να γί-
νει κάτι τέτοιο χρειάζεται αλλαγή συσχετισμού δυνάμε-
ων προς ταξική κατεύθυνση και ζωντάνεμα των πρωτο-
βάθμιων σωματείων.

Ταυτόχρονα χρειάζεται να δυναμώνουμε τους δεσμούς 
μας με τους γονείς, τους άλλους εργαζόμενους και τα λα-
ϊκά στρώματα, ώστε να γίνει η παιδεία λαϊκό πρόβλημα 
και πιο αποτελεσματικός ο αγώνας μας.

Στην υπόθεση της ανασύνταξης του σ.κ. θα δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις.
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Ζήσης Καπρανάς
Σύλλογος Περιστερίου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Για την ΕΡΑ η ευρεία-καθολική συμμετοχή στο μορφωτικό 
αγαθό της παιδείας αποτελεί θέση αρχής, επειδή για μας η 
μόρφωση πέραν των άλλων αποτελεί στοιχείο χειραφέτησης 
των λαϊκών μαζών και εμβάθυνσης της ίδιας δημοκρατίας. 
Ακριβώς γι αυτό το λόγο για τους Εκπαιδευτικούς της Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς, όλοι και όλες όσοι ζουν στη χώρα χω-
ρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς πρέπει να έχουν το δικαίω-
μα και η πολιτεία την υποχρέωση της συμμετοχής στην ολο-
κλήρωση μιας γενικής και πολυδιάστατης παιδείας, καθώς 
και στην πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Καθολικό δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους 
και όχι μόνο για ένα κλάσμα τους που θα ήταν το απολύτως 
αναγκαίο για τη στελέχωση των διάφορων κλάδων της οικο-
νομίας και με τους υπόλοιπους ριγμένους στην αθλιότητα της 
μακρόχρονης ανεργίας και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σήμερα παρά ποτέ η γνώση είναι δύναμη, είναι μέσο κατανό-
ησης, διαχείρισης και αλλαγής της κοινωνίας και αυτή τη δύ-
ναμη η ΕΡΑ την θέλει στα χέρια των πολλών και όχι στα χέ-
ρια μόνον μιας ελίτ. 
Kύρια αποστολή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η πνευ-
ματική και σωματική καλλιέργεια, η ολόπλευρη μόρφωση, η 
κριτική σκέψη και η ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης. 
Η εκπαίδευση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που οφείλει 
να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με τις πρακτικές συνεπα-
γωγές και χρήσεις της γνώσης, να αναδεικνύει και να καλλι-
εργεί τις κλίσεις των νέων. 
Με οδηγό αυτές τις βασικές αρχές η ΕΡΑ προτείνει: Ενιαίο 
δεκατετράχρονο υποχρεωτικό δημόσιο δωρεάν σχολείο, με 
ένα ενιαίο ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο για 
όλους τους μαθητές, για όλους τους εκπαιδευτικούς, με όλη 
τη γνώση. Ένα σχολείο, χωρίς διακρίσεις, χωρίς «πιστοποιη-
τικά». Για με εκπαίδευση με αναβαθμισμένο το λύκειο ως αυ-
τόνομης μορφωτικής βαθμίδας ενιαίας θεωρίας και πράξης, 
αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά και την εμπειρία του 
πολυκλαδικού λυκείου. Μέσα από το σχολείο να αποκτούν 
όλοι οι μαθητές-ες την πιστοποίηση των ξένων γλωσσών και 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δωρεάν σίτιση για όλους 
τους μαθητές-ες που έχουν πληγεί από την κρίση .
Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημόσια 
και δωρεάν μεταλυκειακή τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση, με αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας.
Συναδέλφισσες-φοι, για τη νέα σχολική χρονιά το σ.κ της παι-
δείας πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα: 
Απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, στη λιτότητα, στους εκβια-
σμούς των μνημονίων, και στην συρρίκνωση των δικαιωμά-
των της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, να 
απαντήσουμε ενωτικά και αποφασιστικά με ένα μεγάλο όχι.
 Ένα μεγάλο όχι για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την κοι-
νωνία και να την κρατήσουμε όρθια. Είμαστε αντίπαλοι με 
τους συντηρητικούς και νεοφιλελεύθερους κύκλους στην Ευ-
ρώπη και με τους ντόπιους συμμάχους τους που όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια έστρωσαν και το χαλί για περισσότερη συ-

ντηρητικοποίηση στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στην κοι-
νωνία. Είμαστε αντίπαλοι στις ακροδεξιές αντιλήψεις, στους 
εθνικισμούς και στην ξενοφοβία. Και φανατικά υπέρ της αλ-
ληλεγγύης, για όλους και για όλους εμάς. 

Ναι συνάδελφοι-σσες, για δεύτερη φορά Αριστερά στη χώρα 
μας. Ναι, για δεύτερη φορά ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε 
την Αριστερά στη χώρα μας. Είναι αλήθεια και δεν είναι ψέμα 
ότι η Αριστερά είναι εδώ κι ότι το παλιό κάθεται στη γωνία 
που όμως υπονομεύει ότι θετικό θεσμοθετείται. 

Η Αριστερά είναι εδώ, στην Κυβέρνηση, αλλά και το κυριό-
τερο είναι ότι σε όλη την Ευρώπη προτάσσει και βάζει πλέον 
στην πολιτική αντζέντα το ζήτημα της λιτότητας, της ανάπτυξης 
για όλους και όχι για τις γνωστές ελιτ, κόντρα στον φασισμό, 
ενάντια στα exit, ενάντια στην «τραπεζικοποίηση» της πολιτι-
κής, ενάντια στην οικονομική και κατά συνέπεια και κοινωνι-
κή αφαίμαξη των λαών μέσω του χρέους.

Ναι, Συνάδελφοι-σσες, πρέπει επιτέλους να κουβεντιάσου-
με στο συνδικάτο τι παιδεία θέλουμε και σε ποια κατεύθυνση. 
Θέλουμε η παιδεία, η μόρφωση που θα δώσουμε στα παιδιά 
να είναι απελευθερωμένη και απελευθερωτική, ούτως ώστε 
να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα διεκδικεί αποτελεσματικά 
τα δικαιώματά της και δεν θα είναι διατεθειμένη να υποκύπτει 
σε καμιά επιτροπεία και σε κανενός είδους υποτέλεια, κοινω-
νική, οικονομική, εθνική;

Θέλουμε να φτιάξουμε μια τέτοια κοινωνία; Αν θέλουμε με 
ποια αναλυτικά προγράμματα, με ποια βιβλία; Κι εδώ είναι το 
επίδικο. Θέλουμε ένα σχολείο υποχρεωτικό 14χρονο, που να 
χωράει όλους τους μαθητές; Θέλουμε να χωράει όλους τους 
εκπαιδευτικούς και να χωράει όλη τη γνώση; Σήμερα πρέπει να 
αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θέσεις θα προτείνουμε στην κοινω-
νία πρώτιστα αλλά και θα διεκδικήσουμε από την Κυβέρνηση.

Η ΔΟΕ έχει δείξει διαχρονικά δείγματα γραφής συμμετοχής 
στο διάλογο έχοντας σοβαρές προτάσεις για την αναβάθμιση 
της παιδείας με τους κοινωνικούς φορείς και πολλές φορές 
με Κυβερνήσεις, και στο παρελθόν, αλλά και τώρα. Οι Κυβερ-
νήσεις δεν ακούνε την Ομοσπονδία την όντως ιστορική και 
όχι ιστορική σφραγίδα αλλά ζώσα. Η ΔΟΕ όμως θα βάλει το 
αποτύπωμά της για να ακουστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό 
από δω και πέρα; Με ποιες προτάσεις όμως, με κραυγές και 
με υπεκφυγές ή με τεκμηριωμένες θέσεις;

Συναδέλφισσες-φοι, είναι κρίσιμο για να ευοδωθούν οι στό-
χοι μας να συζητήσουμε τα μέσα και τις μορφές πάλης που 
κάθε φορά επιλέγουμε. Να πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι οι 
κινητοποιήσεις-απεργίες που προκηρύξαμε φέτος, αγωνιστι-
κές ήταν στα emails, στις ιστοσελίδες και στα facebook, ενώ 
στο δρόμο ήμασταν πάλι εμείς κι εμείς οι λιγοστοί. Μαύροι 
δεν ξέρω, διαλεγμένοι δεν ξέρω, αλλά εμείς όμως που ήμα-
σταν πάντα εκεί και στη βροχή και στο χιόνι και στον ήλιο να 
είμαστε η φύτρα για το καινούριο που θα εδράζεται στις αγω-
νιστικές μας περγαμηνές και θα απορρίψει ότι παλιό και σά-
πιο. Αναφέρω τα παραπάνω όχι γιατί υποστηρίζω το τέλος 
των αγώνων και των απεργιών αλλά γιατί διακατέχομαι ακρι-
βώς από την αντίθετη αγωνία. Πώς οι απεργίες και οι αγώ-
νες θα είναι αποτελεσματικοί, μαζικοί συσπειρώνοντας κάθε 
φορά το μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών με επεξεργασίες 
και αιτήματα που θα δικαιώνονται.
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι η οικονομική ολιγαρχία ντό-
πια και ξένη, οι ακραίες απαιτήσεις των δανειστών, μαζί με τα 
διευθυντήρια των καπιταλιστών, συνεπικουρούμενοι με τους 
ντόπιους ηγέτες του ΝΑΙ, κόμματα, διαπλοκή, συνδικαλιστές 
της ΓΣΕΕ, έκαναν τα πάντα για να οδηγηθεί η Ελληνική Κυ-
βέρνηση της Αριστεράς το καλοκαίρι του 2015 σε παραίτηση 
ή να υποκύψει στον εκβιασμό νέου μνημονίου. 
Η επιλογή της Κυβέρνησης να οδηγηθεί σε συμβιβασμό θα 
αποδειχθεί οδυνηρή και στρατηγικής σημασίας ήττα για τη 
χώρα μας, αλλά και συνολικά για την Αριστερά στη χώρα και 
την Ευρώπη και στο κίνημα, αν με ευθύνη δικιά μας πλέον, οι 
μνημονιακές επιταγές και τα αποτελέσματα των μνημονίων 
δεν αποτελέσουν γρήγορα παρελθόν. 
Η ενδυνάμωση του κινήματος πανευρωπαϊκά και η αλλαγή 
των πολιτικών συσχετισμών σε επίπεδο κυβερνήσεων απο-
τελεί προϋπόθεση για την αναχαίτιση αυτών των πολιτικών. 
Τόσο οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία, όσο και η ενδυνάμωση 
της Αριστεράς σε Ισπανία και Πορτογαλία, εμπεριέχουν τους 
δύο παραπάνω όρους και αποτελούν θετική ελπίδα και εξελί-
ξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η διασφάλιση του καθολικού δικαιώματος στη μόρφωση, με 
ένα ποιοτικό αναβαθμισμένο δημοκρατικό 14χρονο δημό-
σιο και δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα, αποτελεί για τους εκ-
παιδευτικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς ζήτημα αρχής και 
ύπαρξης, πρόταγμα αγώνων και διεκδικήσεων. 
Αγωνιζόμαστε και πρέπει να παλέψουμε για την ακύρωση 
των μνημονίων και τον τερματισμό όλων των δυσβάστακτων 
μέτρων, τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου 
χρέους, την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και του δη-
μόσιου πλούτου της χώρας. 
Λοιπόν συναδέλφισσες-φοι, σε σχέση με το πρόγραμμα δρά-
σης για τη νέα σχολική χρονιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε 
όχι με ποιους να πάμε και ποιους θα αφήσουμε, ήρθε η ώρα 
να ομονοήσουμε ποιο είναι εκείνο το αίτιο που κατατρύχει τις 
ζωές μας και πως θα το υπερβούμε αλλά και με ποιον τρόπο. 
Το αίτιο είναι ένα: Οι πολιτικές της λιτότητας, οι πολιτικές του 
νεοφιλελευθερισμού, της αγοράς, του ξεπουλήματος της δημό-
σιας περιουσίας, του ξεπουλήματος των κοινωνικών μας αγα-
θών, και καλούμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, εμείς οι από κάτω 
να αποφασίσουμε το εξής: Κλειδωμένα, από δω και πέρα, να 
είμαστε όλοι στην ίδια πλατεία, στον ίδιο δρόμο και στο ίδιο πε-
ζοδρόμιο για να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Κλειδωμέ-
να από όλους όμως. Όχι πάλι κάθε ένας το μπαϊράκι του και σε 
ξεχωριστή γωνία και σε ξεχωριστή πλατεία. Από αυτό κέρδισε 
μόνο η αστική τάξη στη χώρα μας και η πλουτοκρατία.
Να οργανώσουμε Γενικές Συνελεύσεις και απεργίες μετά 
τις 12 του Σεπτέμβρη και καλό Οκτώβρη ή έγκαιρα και πριν 
τις 12 του Σεπτέμβρη να αγωνιστούμε ώστε τα σχολεία να 
έχουν όλους τους μαθητές, όλους τους εκπαιδευτικούς και 
όλα τα βιβλία; Η δεύτερη επιλογή πρέπει να αποτελεί το «κλει-
δωμένο» για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος στη φετινή μας 
ΓΣ της ΔΟΕ και αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσουμε.
Κλειδωμένα να δοθεί η μάχη, η μάχη όλων των εργαζομέ-
νων, Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, της ελληνικής κυβέρνη-
σης αλλά και των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να έχουμε δικαίωμα στην εργασία, στις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, στις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες. Αυτός είναι 

ο πραγματικός μονόδρομος των εργαζομένων ενάντια στο 
«δικαίωμα» των εργοδοτών να μας απολύουν ως πρόβατα 
για σφαγή, υπέρ στο δικαίωμα της απεργίας των εργαζομέ-
νων και όχι στα «απεργιακά» lockout των αφεντικών.
Η ΕΡΑ προτείνει κλειδωμένα να αποφασιστεί από την 85η ΓΣ 
της ΔΟΕ, κάθε μέρα στο δρόμο. Και από την 1η του Σεπτέμβρη 
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις και 
Ολομέλεια Προέδρων πριν τις 12-9, για να δώσουμε τη μάχη να 
είναι τα σχολεία ανοιχτά στις 12-9 για όλα τα παιδιά και να χω-
ρέσουν όλους τους εκπαιδευτικούς.
Όσον αφορά τον αριθμό και την ποιότητα των κινητοποιήσε-
ων φέτος αποφασίσαμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 
πολλές. Όμως πολλοί δυστυχώς, όπως προείπα, απεργού-
σαν εικονικά μέσω e-mails. Κάποιοι μέσω facebook και ήταν 
στο σχολείο και όχι στον αγώνα. 
Κλειδωμένα να αποφασίσουμε όμως, και τι μέτρα κάθε φορά 
θα παίρνουμε ώστε να διαμορφώνουμε κατά το δυνατόν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία των απεργιών. 
Και βέβαια δεν θα περιμένουμε να ’ρθει το μεγάλο Πάσχα, 
δεν θα περιμένουμε να ’ρθει η Δευτέρα Παρουσία ούτε πότε 
οι συνθήκες θα ωριμάσουν για να γίνει η μεγάλη επανάστα-
ση. Ξεκινάμε από σήμερα, εμείς τώρα με τη βούλησή μας και 
τους αγώνες μας θα παρέμβουμε αποφασιστικά και διεκδικη-
τικά, εμείς θα διαμορφώσουμε τη ζωή μας και όχι άλλοι για 
μας χωρίς εμάς.
Συναδέλφισσες-φοι, 
Ούτε βήμα πίσω, για το σχολείο των αναγκών και των δικαι-
ωμάτων μας, υπερασπίζουμε τις νίκες μας, συνεχίζουμε τον 
αγώνα, το μέλλον στα χέρια μας για μια κοινωνία με δημο-
κρατία, δικαιοσύνη και ελευθερία. 

Δημήτριος Καρβούνης
Σύλλογος Καρβούνης

Καλημέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι. 

Έχουμε μία νέα κατάσταση, η νέα κατάσταση στην οποία διε-
ξάγεται η σημερινή μας 85η Συνέλευση λέει ότι έχουμε άλλη 
μία Κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί μνημόνιο. 
Μετά τον επώδυνο συμβιβασμό του περασμένου καλοκαι-
ριού έχουμε άλλο ένα τρίτο μνημόνιο προς διαχείριση και τα 
μνημόνια όπως έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά όλοι δε 
συνιστούν ευλογία, όπως έλεγε ένας παλαίμαχος πολιτικός 
και νυν ραδιοφωνικός σχολιαστής. 

Αυτή είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρέπει να την αναλύσου-
με, γιατί αν δεν την αναλύσουμε σωστά, έχουμε μπροστά μας 
πολλές προκλήσεις, πιθανά αδιέξοδα και κινδύνους, που άμα 
δεν τα διαχειριστούμε επί του συγκεκριμένου και λέμε λόγια 
και βγάζουμε κορώνες, θα βρεθούμε σε πιθανά μεγάλα αδι-
έξοδα μπροστά μας. 

Με την αιφνιδιαστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τη 
Μεγάλη Τρίτη έχουμε πια ένα νέο τύπο σχολείου στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση, το νέο ενιαίο ολοήμερο σχολείο. Η άπο-
ψή μου είναι η εξής, ότι κατ’ αρχήν αυτή η πρόταση συνιστά 
μία νέα πρόταση, πιο δίκαιη από αυτό που υπήρχε. 

Η πολυτυπία των σχολείων που είχαμε μέχρι τώρα είναι εντε-
λώς αρνητική. Άρα αυτό συνιστά κάτι πιο δίκαιο. Όσον αφο-
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ρά δε το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτού του νέου σχολείου έχει 
χαρακτηριστικά τα οποία και αυτά είναι θετικά και παιδαγωγι-
κά πιο σωστά από το προηγούμενο. 

Παρένθεση σημαντική, πάλι δεν έχουμε έναν τύπο σχολείου, 
καταργείται ένα μέρος της πολυτυπίας των τύπων σχολείων, 
διότι υπάρχουν τα μονοθέσια διθέσια και τριθέσια σχολεία 
που είναι μερικές χιλιάδες και στα οποία και η Ομοσπονδία θα 
πρέπει να βγάλει θέση, ώστε όλα τα σχολεία που υπάρχουν 
στην ελληνική επικράτεια να λειτουργούν με τον ίδιο τύπο. 

Με την υπουργική απόφαση αλλάζουν τα εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά του σχολείου, υπάρχουν όμως και τα εσωτερικά, 
υπάρχουν και τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά. Άρα έπεται 
συνέχεια. Πρέπει άμεσα να αναμορφωθεί το πρόγραμμα, η 
ύλη, μειούμενη και εξορθολογούμενη, και άμεσα και μεσο-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Πρέπει να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα και να έρ-
θουν καινούρια βιβλία. Έχει κι άλλα θετικά η πρόταση, δύο μι-
κρά αλλά σημαντικά, ότι δίνεται η δυνατότητα αναμόρφωσης 
του προγράμματος και είναι θετικό και ότι δίνει τη δυνατότητα 
πρόωρης αποχώρησης των μαθητών. 

Πάμε τώρα στα μεγάλα προβλήματα και στις προκλήσεις που 
ανοίγονται. Πρώτον καταργείται ο υπεύθυνος δάσκαλος του 
ολοημέρου. Όσο αντίλογος κι αν υπάρχει σε αυτό, είναι μία 
αρνητική εξέλιξη, διότι ο δάσκαλος του ολοημέρου με όλα του 
τα υπέρ και τα κατά ήταν το σημείο αναφοράς του ολοημέρου.

Ήταν ο άνθρωπος που όλοι ξέρανε ότι αυτός κάνει, ας το πού-
με έτσι, το κουμάντο, σε αυτόν αναφέρονταν όλοι οι συνάδελ-
φοι του ολοημέρου, αυτόν γνωρίζανε τα παιδιά και αυτός ήξε-
ρε και τις ανάγκες των παιδιών. Και να σας πω και κάτι, η 
εμπειρία η δικιά μου δείχνει ότι η κατάργηση του δασκάλου 
ολοημέρου είναι αυτό κυρίως το στοιχείο που οδηγεί τους γο-
νείς να μη γράφουν παιδιά στο ολοήμερο, τίποτα άλλο. 

Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει 
να την αντιμετωπίσουμε και δε θα ξεφύγουμε από αυτό το σκλη-
ρό ερώτημα που μπαίνει, είναι ότι περισσεύουν πια, δημιουργού-
νται τρομερά πλεονάσματα στους ΠΕ70, στους δασκάλους. 

Αυτή είναι η μεγάλη-μεγάλη πρόκληση και όποιος πάει να το 
αποφύγει με οποιοδήποτε τρυκ, «να’σαι και με τον αστυφύ-
λαξ και με τον χωροφύλαξ και με οποιονδήποτε», δε γίνεται. 
Πρέπει εδώ όλοι μαζί να βρούμε τον τρόπο πώς κανείς συνά-
δελφος δε θα μετακινηθεί χωρίς τη θέλησή του από κανένα 
νομό, πώς θα καλυφθούν οι ώρες που περισσεύουν. Και οι 
προτάσεις εδώ πρέπει να είναι συγκεκριμένες. 

Η πρώτη πρόταση είναι επαναφορά του υπεύθυνου δασκά-
λου του ολοημέρου, δε θα μας λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται 
να κατοχυρωθεί η ενισχυτική διδασκαλία, δε θα μας λύσει το 
πρόβλημα. Χρειάζεται να μπει η γραμματειακή υποστήριξη, δε 
θα μας λύσει το πρόβλημα. 

Και πρέπει να είμαστε εφευρετικοί και ευφυείς, ώστε να βρού-
με κι άλλες λύσεις. Και προσέξτε, η ευφυΐα πού κολλάει; Στο 
ότι δεν πρέπει να ανοίξει πόλεμος μεταξύ ειδικοτήτων. Όποιος 
πάει σήμερα να ανοίξει πόλεμο εντός της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης μεταξύ ειδικοτήτων, είναι τουλάχιστον ανόητος. 

Καμία διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ εκπαιδευτικών της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ τους, το πρόβλημα είναι από 

τις κυβερνητικές πολιτικές που δημιουργούν προβλήματα και 
προκλήσεις, που πρέπει να απαντηθούν με τρόπο…

Ευχαριστώ. 

Αναστάσιος Κεσίδης
Σύλλογος Κιλκίς

Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Συναδέλφισσες - συ-
νάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ σήμερα 22 Ιουνίου υπηρετώντας 
το θεσμό του συνδικαλισμού του κλάδου μας. Μεταφέροντας 
τυπικά και άτυπα τη φωνή των συναδέρφων που μας επέλε-
ξαν για την κορυφαία αυτή εκδήλωση. Παρ’ όλα αυτά συμπε-
ριφερόμαστε σαν κουφοί που δεν ακούμε και σαν τυφλοί που 
δεν βλέπουμε. Μεταφέρουμε την δική μας αλήθεια χωρίς να 
«ακούμε», χωρίς να «βλέπουμε», χωρίς να συνθέτουμε. 

Κοιτώντας κανείς γύρω του νιώθει λες και βρίσκεται σε πα-
νηγύρι. Η κοινωνία μας έχει παρακάμψει, προχωράει μπρο-
στά. Πραγματικά ετοιμάστηκα να επιτεθώ. Να κατηγορήσω 
τους υπεύθυνους γι’ αυτά που συμβαίνουν στην εκπαίδευση 
και στην πατρίδα μας. Τελικά όμως ανακάλυψα ότι είμαι υπεύ-
θυνος εγώ, όλοι εμείς, που με την ανοχή μας επιτρέψαμε να 
συμβούν αυτά που τώρα ζούμε. Το Προεδρείο δίπλα μου, που 
ώρες το παρακολουθώ από το ακροατήριο, λίγο ενδιαφέρε-
ται γι’ αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε ένα πανηγύρι όπου ο κα-
θένας τοποθετείται, κανείς δεν τον ακούει και στο τέλος μια 
από τα ίδια, Μπράτης και Παλιγιάννης. Τους ξέρω από τότε 
που είμαι στην εκπαίδευση.

Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να επικε-
ντρωθώ κυρίως στα βασικά.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Η 85η συνέλευση γίνεται 
σε μια δύσκολή πολιτική περίοδο και σε ένα περιβάλλον ανα-
στάτωσης στην εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας αιφνιδι-
άζει την εκπαιδευτική κοινότητα με το Νέου Τύπου Ολοήμερο 
Δημοτικό Σχολείο. Πάγια θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
ήταν η δημιουργία ενός τύπου σχολείου για όλους τους μαθη-
τές. Σήμερα όμως η επιλογή αυτή φαλκιδεύεται από τις απο-
φάσεις που οδήγησαν σε συνθήκες αποκλεισμού μαθητών 
από το ολοήμερο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Οι αλ-
λαγές που έγιναν μέσω των εγκυκλίων βρίσκονται στο σω-
στό δρόμο, αλλά δεν αρκούν. Είναι αυτονόητο ότι όποιο παιδί 
επιθυμεί να παρακολουθήσει το ολοήμερο, θα πρέπει να έχει 
το δικαίωμα να το κάνει. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Νέου Τύπου Ολοήμερο 
Σχολείο μας επιβάλλει ένα ωρολόγιο πρόγραμμα κομμένο 
και ραμμένο πάνω στις ανάγκες της λιτότητας. Για να είναι 
αποτελεσματικό θα πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικές δι-
ατάξεις όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η ενίσχυση των δο-
μών της ειδικής αγωγής, η μείωση των μαθητών ανά τάξη και 
επιτέλους η εξίσωση του ωραρίου της Πρωτοβάθμιας με την 
Δευτεροβάθμια. Αλλιώς χιλιάδες συνάδελφοι αναπληρωτές 
θα καταδικαστούν στην αδιοριστία και την ανεργία. Αλλά και 
στους μόνιμους συναδέλφους θα υπάρξει ο κίνδυνος μετακί-
νησης και αμφισβήτησης κατοχυρωμένων οργανικών θέσε-
ων. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Ακόμη και σήμερα εκφράζεται 
μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο η άποψη πως για όλα φταίει 
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το υπέρογκο δημόσιο και πως όλα θα λυθούν αν κάποιοι δη-
μόσιοι υπάλληλοι πάνε στα σπίτια τους. 

Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να λαμβάνει 
υπ’ όψη της όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς), να εξασφαλί-
ζει σταθερό εργασιακό περιβάλλον δτους εργαζομένους στην 
εκπαίδευση να καθιερώνει και να κατοχυρώνει ένα δημόσιο, 
δωρεάν, δημοκρατικό σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά, 
όλους τους εκπαιδευτικούς και όλη τη γνώση.

Η ανάκτηση των μορφωτικών αγαθών από όλα τα παιδιά 
αποτελεί διαδικασία χειραφέτησης, κριτήριο για την ίδια τη 
δημοκρατία. Σήμερα, μάλιστα, που όσο ποτέ, η γνώση είναι 
δύναμη, είναι μέσο κατανόησης, διαχείρισης και αλλαγής της 
κοινωνίας, θα πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο καθολικό και 
δωρεάν σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης. 

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να δώσουμε όλοι τη μάχη 
για την ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού, για την παι-
δαγωγική αυτονομία, την επιμόρφωση, την εκπαίδευση, την 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, την πιστοποί-
ηση της γλωσσομάθειας και της γνώσης των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών στο σχολείο, τη λειτουργία της πρωινής ζώνης, 
την παρουσία όλων των μαθητών στο ολοήμερο σχολείο, 
έναν επιπλέον εκπαιδευτικό σε κάθε πολυθέσιο σχολείο, την 
επαναφορά της ευέλικτης ζώνης και της θεατρικής αγωγής 
στην 5η και στην 6η τάξη, του υπευθύνου στο ολοήμερο τμή-
μα, της στήριξης όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτι-
κές ανάγκες με λειτουργία τμημάτων ένταξης, την επέκταση 
του θεσμού της παράλληλης στήριξης.

Να παλέψουμε να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση 
και όχι να κοροϊδεύουμε τους συναδέλφους πασχίζοντας να 
τους ξαναπάρουν για αναπληρωτές. Απόσυρση της διάταξης 
1 προς 14 για τα νηπιαγωγεία, θεσμοθέτηση ωραρίου νηπια-
γωγών, δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, συνεδρί-
αση Συλλόγου Διδασκόντων που να υπολογίζεται ως διδα-
κτική ώρα μια φορά την εβδομάδα, συνεχή προγράμματα επι-
μόρφωσης, αυξήσεις για την παιδεία. 
Σας ευχαριστώ πολύ.

Θοδωρής Μπαλτάς
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Η΄

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αντιπρόσωποι της 85ης Γ.Σ. 
της ΔΟΕ, ακούστηκαν πολλές απόψεις, κάποιες μάλιστα ήταν 
«βαριές» και με χαρακτηρισμούς για την ΕΡΑ, χωρίς μάλιστα 
να εδράζονται στην πραγματικότητα και σε καμιά σοβαρή πολι-
τική ανάλυση του πολιτικού πεδίου που υπάρχει και στη χώρα 
και στην ΕΕ και στον κόσμο. Κάποιοι νομίζουν ότι η κοινωνι-
κή πραγματικότητα και ο σημερινός κόσμος είναι ένας φαντα-
στικός κόσμος της εκδοχής του ΄80. Δεν έχουν αντιληφθεί 
την ένταση της επίθεσης του κεφαλαίου που γίνεται παντού, 
δεν έχουν αντιληφθεί ότι η υποχώρηση και σε πολλές περι-
πτώσεις η ήττα ήταν συνολική για το κίνημα εδώ και χρόνια. Ο 
άκρατος νεοφιλελευθερισμός που πολιτικά στήριξαν και στη-
ρίζουν οι πολιτικές δυνάμεις της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και σε πολλές 
περιπτώσεις, δυστυχώς, και υποστηρικτές τους στο συνδικα-
λιστικό κίνημα, αντιμετώπισαν και δέχτηκαν στην εκπαίδευση 

τη λογική της επιχείρησης. Έτσι, οι όροι δεξιότητες, κατάρτιση, 
ανταγωνισμός αποτέλεσαν κύρια συστατικά της εκπαίδευσης 
και το σχολείο θεωρούνταν «ακριβό» αν δεν πληρούσε το ισο-
ζύγιο της προσφοράς και της ζήτησης. Λευκή βίβλος, σχολείο 
της αγοράς, ευέλικτες μορφές εργασίας, ήρθαν και αντάμω-
σαν τα μνημόνια με αποτέλεσμα από το 2010 να επιδεινωθεί 
περισσότερο η κατάσταση και το σχολείο να γίνει ένα φθηνό 
σχολείο με τις δημόσιες δαπάνες ολοένα να συρρικνώνονται 
και οι ελαστικές μορφές εργασίας να γενικεύονται.  

Πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες ξέχασαν και ξεχνούν 
όλα τα παραπάνω, ξεχνούν τι έγινε στη χώρα, ξεχνούν την 
πραγματική και κοινωνική χρεοκοπία που άφησε η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι υποστηρικτές τους μάλιστα έρχονται από το 
βήμα αυτό και κουνάνε το δάχτυλο στους Εκπαιδευτικούς της 
Ριζοσπαστική Αριστεράς και λένε «να ντραπούμε». Ξέρουμε 
τι εννοούν. Να ντραπούμε γιατί τολμήσαμε και ρίξαμε το πα-
λιό σάπιο πολιτικό κατεστημένο, τον Σαμαρά- Βενιζέλο, γιατί 
η ΕΡΑ μαζί και μέσα στο κίνημα έδωσε τη μάχη και συνέβαλε 
στην πολιτική ανατροπή στη χώρα μας. Να ντραπούμε που γύ-
ρισαν οι απολυμένοι στις δουλειές τους, για το σταμάτημα της 
τρομοαξιολόγησης, για την αναβάθμιση του συλλόγου διδα-
σκόντων και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιλογή 
των διευθυντών; Μήπως να ντραπούμε για την δωρεάν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη σε χιλιάδες ανασφάλιστους; 

Ωραία λοιπόν, μήπως να ξεχάσουμε κιόλας; Να ξεχάσουμε 
ότι δυο μέρες πριν την πτώση της, η Κυβέρνηση Σαμαρά διό-
ρισε σε όλους τους οργανισμούς νέους προέδρους και διοι-
κητές; Να ξεχάσουμε στη συνέχεια την πολιτική ταύτιση όλης 
της εγχώριας διαπλοκής, πολιτικής και μιντιακής που συντά-
χτηκαν με το ΝΑΙ, με τους εκβιασμούς των δανειστών; 

Να απολογηθούμε γιατί είπαμε «ως εδώ»; Επειδή συνταχτή-
καμε πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να μην έχουμε ακό-
μα μια ηρωική ήττα και να αφήσουμε να συνεχίσουν το κατα-
στροφικό τους έργο Σαμαράς και Βενιζέλος;

Πολιτικοί της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, χαμογελούν 
και ικανοποιούνται που πράγματι υπήρξε ήττα με το 3ο μνημό-
νιο, ήττα σε σχέση με τις προσδοκίες, τους στόχους και τις δι-
κές μας πολιτικές προτεραιότητες. Αλλά, είχε αποφασιστεί ή 
όχι να απολυθούν 15 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι; Υπήρξε 
δέσμευση για απολύσεις μονίμων εκπαιδευτικών της κυβέρ-
νησης ΝΔ ΠΑΣΟΚ με βάση τα πορίσματα του ΟΑΣΑ τα οποία 
είχαν δεχτεί; Ευτυχώς οι συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύ-
σεις άλλαξαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μόλις τον φετινό 
Γενάρη, μετά το μνημόνιο του καλοκαιριού. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η ΕΡΑ έδωσε το προηγού-
μενο διάστημα πολιτική μάχη για την ανατροπή και επειδή το 
μέλλον δεν είναι μια στιγμή αλλά διαρκεί πολύ, και οι στρο-
φές της ιστορίας είναι πολλές και πολύπλοκες, τίποτα δεν τε-
λείωσε. H ΕΡΑ ποτέ, ούτε και πριν ούτε και τώρα, θα δεχτεί 
τα μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες επιταγές ως πολιτικό 
μονόδρομο. Αντίθετα, θα κάνει τα πάντα και θα αντιπαλέψει 
μέσα στο κίνημα όλες τις μνημονιακές επιταγές που θίγουν 
την εργασία, τα δικαιώματα, την εκπαίδευση και με πολιτικό 
στόχο τα μνημόνια να γίνουν συνολικά παρελθόν.

Και επειδή πολλά λέγονται και ακούγονται για νέο κυβερνη-
τικό συνδικαλισμό που ασκεί η ΕΡΑ, καλό είναι να ξεκαθαρί-
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σουμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε τι εννοούν. Εννοούν κυβερ-
νητικό συνδικαλισμό το γεγονός ότι η ΕΡΑ δεν επιθυμεί την 
πτώση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να στρωθεί ο δρόμος 
στο παλιό κατεστημένο της διαπλοκής και στον Μητσοτάκη. Να 
στρωθεί ο δρόμος για τις απολύσεις και την άνοδο της Ν.Δ. 
που κατακρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί άκουσον- άκουσον έδωσε 
αυξήσεις σε μισθούς, την άνοδο της ΝΔ και του αρχηγού της 
που αποκαλεί τους μαθητές πελάτες προμηνύοντας το «τι» και 
το «πώς» της εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Αυτά εννοούν οι 
συνάδελφοι όταν κατηγορούν την ΕΡΑ για κυβερνητικό συνδι-
καλισμό και δεν εννοούν τη στάση της για το ολοήμερο σχο-
λείο και τη δυνατότητα όλα τα παιδιά να μπορούν να το πα-
ρακολουθήσουν ή για την ύπαρξη ή όχι της πρωινής ζώνης 
ή για τα τμήματα ένταξης. Και δεν εννοούν αυτά διότι γνωρί-
ζουν πολύ καλά ότι η ΕΡΑ έδωσε και συνδικαλιστική και πολι-
τική μάχη για θετικές αλλαγές στις εξαγγελίες του υπουργείου 
και θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για την πλήρη γενίκευση 
του θεσμού του ολοήμερου για όλους τους μαθητές σε όλα τα 
σχολεία, για την ύπαρξη πρωινής ζώνης χωρίς αστερίσκους, 
για αύξηση των τμημάτων ένταξης και συνολικά ενίσχυσης 
των δομών της ειδικής αγωγής, για την διεκδίκηση μόνιμου 
υπευθύνου ολοήμερου, για την κατοχύρωση του διδακτικού 
ωραρίου των νηπιαγωγών, αντίστοιχο των δασκάλων.

Αυτός είναι ο κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΕΡΑ συνάδελ-
φοι; Συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, επειδή αναφερθήκατε στη στά-
ση της ΕΡΑ και δεν αποφύγατε χαρακτηρισμούς. Τι θέλετε να 
γίνει; Και κυρίως πώς; Δεν κατανοείτε ότι ο αγώνας για θε-
τικές αλλαγές θα είναι παράλληλος και εν πολλοίς αυτές θα 
εξαρτώνται από την αλλαγή των δυσμενών συσχετισμών που 
υπάρχουν σήμερα στην ΕΕ και στον κόσμο; Δεν νομίζω να εν-
νοείτε το πεδίο της σύγκρουσης να μην είναι στην ΕΕ αλλά 
αυτό να μεταφερθεί μόνο εντός των συνόρων. Έχω όμως την 
εντύπωση ότι υποτιμάτε την πολιτική αναγκαιότητα για ρήξεις 
και πολιτικές μετατοπίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλήθεια 
ποια ιστορική ανάλυση έχει δικαιώσει την άποψη ότι οι μεγά-
λες αλλαγές είναι εφικτές μόνο σε ένα κράτος ενώ δίπλα και 
παντού ο νεοφιλελευθερισμός, ο καπιταλισμός θα είναι κυ-
ρίαρχος; Κοιτάξτε, σε λιγότερο από χρόνο δεν θα συμβάλου-
με ούτε εμείς αλλά ούτε και το κίνημα κατά τρόπο ώστε στη 
χώρα- τηρουμένων των αναλογιών- να γίνει ό,τι και στη Χιλή 
του Αλιέντε. Από εκεί και πέρα, ναι, οι αγώνες της κοινωνί-
ας, οι αγώνες της εργατικής τάξης, οι αγώνες για παιδεία και 
υγεία δεν σταματούν και βεβαίως δεν υποκαθίστανται από τις 
κυβερνήσεις.

Το λέμε από τώρα ξεκάθαρα, αν το υπουργείο τολμήσει να 
αμφισβητήσει οργανικές θέσεις, αν για άλλη μια χρονιά βρε-
θούν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, αν δεν προχωρήσει 
έγκαιρα στην πρόσληψη των αναπληρωτών, το Σεπτέμβρη να 
έχουμε δυναμική αντίδραση και απεργιακό αγώνα.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι της ΔΑΚΕ και της ΔΗΣΥ, για-
τί ενώ βγάλατε σωρεία ανακοινώσεων εναντίον της συμμε-
τοχής όλων των εκπαιδευτικών στην κρίση των διευθυντών- 
θεωρώντας μάλιστα ότι γίνονται αξιολογητές, επειδή θα εί-
χαν γνώμη για τα πρόσωπα της διοίκησης - δεν πανηγυρίσα-
τε με την απόφαση του Γ. Τμήματος του ΣΤΕ; Μήπως επειδή 
η απόφαση του Γ τμήματος του ΣΤΕ που ούτε λίγο ούτε πολύ 

λέει ότι αξιολογητής για τις θέσεις διοίκησης να είναι το κρά-
τος, αλλά και γιατί είδατε το αποτέλεσμα για τις κρίσεις των δι-
ευθυντών ως θετικό βάσει της πολιτικοσυνδικαλιστικής στά-
σης των συναδέλφων διευθυντών στο παρελθόν; 
Η ΕΡΑ αγωνίστηκε για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
στην επιλογή των διευθυντών ,υπερασπίστηκε την παραπά-
νω διαδικασία και δεν εξαρτά τις θέσεις της από το αν είναι 
αρεστό ή όχι ένα αποτέλεσμα. Τυχόν διορθώσεις στον νόμο 
μπορούν να γίνουν αλλά η επαναφορά του αποκλεισμού των 
εκπαιδευτικών από τις κρίσεις δεν μπορεί και ούτε θα γίνει. Οι 
εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, ο λαός θα έχουν αποφασιστι-
κό ρόλο και όχι το κόμμα και το κράτος. 
Η ΕΡΑ γνωρίζει πολύ καλά ότι η εκπαίδευση μέσα σε ένα πε-
ριβάλλον μνημονίων και νεοφιλελεύθερων κατευθύνσεων 
και εκβιασμών δεν μπορεί να αποτελέσει νησίδα συνολικών 
προοδευτικών και ριζοσπαστικών αλλαγών. Γνωρίζουμε ότι 
ο δρόμος θα είναι μακρύς και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού 
κινήματος προς όφελος μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης για 
όλους τους μαθητές και με όλους τους εκπαιδευτικούς απο-
τελεί πρώτιστη ευθύνη και μονόδρομο.
Διεκδικούμε: 
•  Λειτουργία της πρωινής ζώνης χωρίς αστερίσκους
•  Όλοι οι μαθητές να μπορούν να εγγραφούν στο ολοήμερο 

μόνο με υπεύθυνη δήλωση των γονέων.
•  Δημιουργία θέσης σε κάθε πολυθέσιο σχολείο ενός επι-

πλέον εκπαιδευτικού για ενισχυτική διδασκαλία
•  Επαναφορά της Ευέλικτης Ζώνης και της Θεατρικής Αγω-

γής στην Ε΄ και την ΣΤ΄
•  Ορισμός σταθερού εκπαιδευτικού, υπεύθυνου για το Ολο-

ήμερο τμήμα,
•  Στήριξη όλων των μαθητών που έχουν εκπαιδευτικές ανά-

γκες με λειτουργία Τμημάτων Ένταξης. Επέκταση του θε-
σμού της Παράλληλης στήριξης σύμφωνα με τις αρχές της 
Συμπερίληψης στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με έναν 
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής ανά μαθητή.

•  Μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση, απόδοση οργανικών 
θέσεων σε όλους τους συναδέλφους/ισσες που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

•  Απόσυρση της διάταξης για τα νηπιαγωγεία 1:14 νήπια. 
•  Θεσμοθέτηση επιτέλους του διδακτικού ωραρίου των νη-

πιαγωγών.
•  14χρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για 

όλα τα παιδιά.(Νηπιαγωγείο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο). 
Γενναίο πρόγραμμα ανέγερσης νέων νηπιαγωγείων, νέων 
σχολείων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες για μια σύγχρο-
νη εκπαίδευση όλων των παιδιών.

•  Θεσμοθέτηση παιδαγωγικής συνεδρίασης του συλλόγου 
διδασκόντων με μια ώρα την εβδομάδα, 1:15-2:00, που 
θα λογίζεται ως ώρα διδακτική.

•  Προγράμματα επιμόρφωσης με έμφαση στις πραγματικές 
ανάγκες, αξιοποίηση όλων των μορφών επιμόρφωσης, 
επαναφορά των διδασκαλείων.

•  Γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω: Με την ισχυρή παρου-
σία μας σε όλα τα επίπεδα, και στο πολιτικό και στο επίπε-
δο του μαζικού κινήματος, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τον απο-
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κλεισμό ούτε ενός μαθητή από τις δομές της εκπαίδευσης και 
ούτε έμμεσες ή άμεσες απολύσεις εκπαιδευτικών. Ταυτόχρο-
να δεν θα επιτρέψουμε την παλινόρθωση της διαπλοκής και 
του άκρατου νεοφιλελευθερισμού, αυτών που διατυμπανί-
ζουν την πολιτική των απολύσεων και της συρρίκνωσης των 
μισθών και των συντάξεων.

Ο δρόμος του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα ριζο-
σπαστικό- δημοκρατικό σχολείο που θα χωράει όλα τα παιδιά 
με όλους τους εκπαιδευτικούς δεν έχει γυρισμό.

Πολυκρήτη Μπαλωμένου
Σύλλογος Αγρινίου - Θέρμου

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, σήμερα πρώτη φορά μιλάω 
στη Γενική Συνέλευση επειδή είναι μια κρίσιμη εποχή,είναι η 
ώρα ο καθένας μας χώρια και όλοι μαζί να αναμετρηθούμε με 
το μπόι μας, την ιστορία μας και κυρίως την ελπίδα που πρέ-
πει να έχουμε για το μέλλον. 

Επίσης, επειδή τελευταία ακούγονται πάρα πολλά για αλή-
θειες και ψέματα και όπως όλοι ξέρουμε ότι αλήθεια(από το 
στερητικό +λήθη )σημαίνει πάνω απ’ όλα έχω μνήμη, δεν ξε-
χνώ, θέλω να μιλήσω για κάποιες τέτοιες αλήθειες. 

Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι στο κέντρο της σκέψης 
όλων μας και του συνδικαλιστικού κινήματος είναι το δημό-
σιο δωρεάν σχολείο να είναι προς το συμφέρον και τις ανά-
γκες της κοινωνίας και ταυτόχρονα να υπερασπιζόμαστε τις 
εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. 

Επίσης, αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές που υποβαθμίζουν τη δη-
μόσια παιδεία και το ρόλο των εκπαιδευτικών δεν είχαν να κά-
νουν μόνο ή κύρια με δημοσιονομικές δυσκολίες, έλλειψη χρη-
μάτων, αλλά αυτό χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογία για να περ-
νούν μέτρα που στην ουσία καταργούν το κοινωνικό κράτος.

Είναι η ιδεολογία του λεγόμενου νεοφιλελευθερισμού που 
ακούμε συχνά, που στην παιδεία μιλά για σύνδεση σχολείου – 
αγορά(πελάτες μαθητές), περικοπές δημόσιων δαπανών( έτσι 
λέγονται κομψά οι απολύσεις), η εκχώρηση μεγάλου κομμα-
τιού της ιδιωτικής εκπαίδευσης (π.χ. το κλείσιμο των ειδικοτή-
των στα ΕΠΑΛ που χάρισαν στα ΙΕΚ) κ.α. 

Είναι μια συζήτηση που γίνεται σε όλη την Ευρώπη και εδώ 
στην Ελλάδα τα κόμματα και οι φορείς που την υπηρετούν (και 
όταν ήταν στην κυβέρνηση καιτώρα στην αντιπολίτευση με 
μεγαλύτερο ακόμα μένος) έχουν ως βασικό στοιχείο της πο-
λιτικής τους, την απαξίωση οτιδήποτε δημοσίου και την απο-
θέωση της ελεύθερης αγοράς.

Έτσι,όταν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μη-
τσοτάκης,ρωτήθηκε στη συνέντευξή του στο Μπλούμπερκ 
την προηγούμενη βδομάδα για τη σύνδεσή του με την κοινω-
νία απάντησε “φυσιολογικά”: «Προτιμώ κάποιον που έχει δυο 
πτυχία του Χάρβαρντ και ένα από το Στάνφορντ, από κάποιον 
που ξόδεψε 10 χρόνια για να πάρει το πτυχίο του, από το Πο-
λυτεχνείο, διότι περνούσε το χρόνο του κάνοντας διαδηλώ-
σεις», είπε, αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό.

Αν αφήσουμε απέξω το ψέμα των δέκα χρόνων και τη τακτική 
του να συμπλέει με τον κίτρινο τύπο για την ηθική εξόντωση του 
αντιπάλου, σημασία για μας έχει η ουσία αυτού που είπε. Και 
τι είπε; Ότι ένα φτηνό δημόσιο πτυχίο απ’ το Ελληνικό Πολυτε-

χνείο δεν έχει την αξία των ακριβών χρυσοπληρωμένων πτυ-
χίων των ξένων ιδιωτικών πανεπιστημίων. 
Και ταυτόχρονα τι άλλο είπε; Ότι η ενασχόληση με τα κινήμα-
τα μόνο ζημιά κάνουν. Δηλαδή, το δημόσιο και το κίνημα είναι 
οι βασικοί εχθροί του κ. Μητσοτάκη, όπως απέδειξε περίτρα-
να και στη θητεία του ως Υπουργού του κ. Σαμαρά, που ανέ-
λαβε να θέσει σε διαθεσιμότητα 25.000 εργαζόμενους στο 
δημόσιο και να απολύσει συνολικά 15 και ευτυχώς πρόλαβε 
μόνο τους 3.000 της τεχνικής εκπαίδευσης, που όταν επα-
ναπροσλήφθηκαν μιλούσε για κομματικό κράτος και κομμα-
τικούς διορισμούς!!
«Στη δική μας αντίληψη παιδεία και αγορά πρέπει να συμβαδί-
ζουν» λένε στη Νέα Δημοκρατία, εννοώντας, όπως ο πελάτης 
με τον έμπορο. Μόλις πριν λίγες μέρες η κα Σπυράκη, η Ευ-
ρωβουλευτής, αναρωτιόνταν: Είναι δυνατόν να πληρώνουμε, 
να βγάζει το δημόσιο σχολείο κομμώτριες; Και εννοούσε ότι 
δεν πρέπει να επιβαρύνεται το κράτος, τα ΕΠΑΛ δηλαδή, με 
τρίχες, αλλά ο γονιός να πληρώνει δυόμισι - τρεις χιλιάδες σε 
ιδιωτικά κέντρα.
Να αφήσω λίγα γιατί λέω πολλά. Για τα συγκεκριμένα θέματα 
που τέθηκαν στη Συνέλευση, πρώτον: επιλογή στελεχών εκ-
παίδευσης. Όταν ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις επιλογές των 
διευθυντών αυτά που ακούσαμε από τις παρατάξεις, κύρια αυ-
τών που τα κόμματά τους κυβερνούσαν μέχρι τώρα και μοίρα-
ζαν θέσεις με το ποδοσφαιρικό σύστημα 4 - 3 - 2 και μπιλιε-
τάκια βουλευτών, αλλά και τις “πολύ” αριστερές ήταν τα ίδια. 
Βέβαια σήμερα τα άκουσα και απ’ τον αιρετό του ΚΥΣΠΕ και 
μου έκανε εντύπωση. Έλεγαν: «η διαδικασία αποτελεί το απο-
κορύφωμα της τιμωρίας των στελεχών εκπαίδευσης και τώρα 
είναι προσχηματική -λέξη που την ακούμε συχνά- αφού τα Συμ-
βούλια καλούνται να ανατρέψουν πλειοψηφίες μέσω της συ-
νέντευξης υπηρετώντας την κομματική γραμμή» και άλλα και 
άλλα και άλλα. «Θέλουν να βάλουν τους δικούς τους». Το ίδιο 
ακούσαμε και στη δικιά μας Γενική Συνέλευση του Σεπτέμβρη.
Το αποτέλεσμα; Στο Νομό μας, όπως και σε πολλούς άλλους, 
διευθυντής εκπαίδευσης έγινε αυτό το στέλεχος της ΔΑΚΕ 
που μιλούσε για κομματοκρατία και διορισμούς ημετέρων. 
Πανελλαδικά; Οι διευθυντές εκπαίδευσης στο μεγάλο τους 
ποσοστό δεν έχουν αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Η ουσία όμως αυτής της συζήτησης ποια είναι; Η αλήθεια εί-
ναι ότι όταν ακούς από τους πρυτάνεις του ρουσφετιού, πρά-
σινους και γαλάζιους, να αγωνιούν για επέλαση και δημιουρ-
γία κομματικού κράτους είναι φανερό ότι πιστεύουν ότι το 
κράτος τους ανήκει. Είναι ιδιοκτησία τους. Το κληρονομούν 
από γενιά σε γενιά,( συχνά στις ίδιες οικογένειες) και απει-
λούν όποιον θελήσει να αλλάξει πρόσωπα και διαδικασίες 
που οι ίδιοι ήλεγχαν.  
Ολοήμερο σχολείο: Επειδή πολλή συζήτηση έγινε και επειδή 
όταν είδα την Διαμαντοπούλου και τον Μητσοτάκη με αυστη-
ρές δηλώσεις στην τηλεόραση, ότι θα υπερασπιστούν το δη-
μόσιο σχολείο και το ολοήμερο τρόμαξα, νομίζω ότι η εφαρ-
μογή ενός ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου έχει δυο πα-
ραμέτρους. Πρώτον, την παιδαγωγική, δηλαδή αν και κατά 
πόσον εξυπηρετεί τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου 
και δεύτερον, έχει σχέση με τον αριθμό των εκπαιδευτικών 
που χρειάζεται για να λειτουργήσει. 
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Σε σχέση με το πρώτο είναι γνωστή η άποψη του συνδικα-
λιστικού κινήματος για τα ΕΑΕΠ. Όταν ξεκίνησαν τη λειτουρ-
γία τους ως το νέο σχολείο της Διαμαντοπούλου. Και η ΔΑΚΕ 
σε χαμηλούς τόνους τότε μέσα απ’ τη ΔΟΕ όμως επέμειναν 
στη θέση τους για ολοήμερο σχολείο για όλα τα παιδιά, ενά-
ντια στα ΕΑΕΠ. Οι αριστερές παρατάξεις ήταν πολύ πιο επι-
θετικές, με πρώτο το ΠΑΜΕ, που μιλούσε “για παιδεία πιο τα-
ξική, διαχωρισμό μαθητών, από το δημοτικό ακόμη ενισχύε-
ται η στροφή στις δεξιότητες, αφήνουν τα παιδιά να κοιμού-
νται λέει στα θρανία από την κούραση”, οι δε Παρεμβάσεις 
έγραφαν σε ένα γράμμα προς τους γονείς. «Συμφέρει τα παι-
διά σας το καθημερινό 7ωρο; Τα συμφέρει να ξεκινούν με 11 
διδακτικά αντικείμενα στην 1η δημοτικού; Θα μορφωθούν κα-
λύτερα;» και απαντούσαν οι ίδιοι: «Όποιος έχει ζήσει το 7ωρο 
στο σχολείο ξέρει ότι δεν βοηθάει σε τίποτα. Κουρασμένοι 
και παραμορφωμένοι οι μαθητές περιμένουν τη λύτρωση απ’ 
το κουδούνι. Η 7η ώρα μαθαίνει τα παιδιά να υπομένουν την 
αγγαρεία και άλλα τόσα».
Εγώ θα συμφωνήσω ακόμα και σήμερα με όλες αυτές τις 
απόψεις και θα πω ότι καλώς το σχολείο τελειώνει στις 1 και 
τέταρτο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι το πρόβλημα των 
αναπληρωτών που εργάζονται στα σχολεία και πώς θα δου-
λέψουν όλοι φέτος χωρίς να χάσουν ούτε μια ώρα.
Άρα, πάνω απ’ όλα, η ηθική υποχρέωση που έχει η πολιτεία 
είναι και δικιά μας ηθική υποχρέωση, συνάδελφοι, όχι μόνο 
στα λόγια και στις καταγγελίες. Σε κάθε σχολείο να γίνουν 
ολοήμερα τμήματα. Έτσι αν σε ένα σχολείο υπάρχουν 200 
και 300 παιδιά μπορούμε να φτιάξουμε όχι, αλλά δύο και τρία 
ολοήμερα τμήματα.
Σε σχέση με τα αιτήματα του κλάδου, κλείνοντας, συμφωνώ 
γενικά αλλά πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά 
πού είμαστε σήμερα. Δεν πρέπει να μας ξεγελάει η ξαφνική 
αγάπη όλων εκείνων που στο παρελθόν είχαν στόχο τη δημό-
σια παιδεία και δείχνουν ότι ξέχασαν προς στιγμή τους “επαγ-
γελματίες συνδικαλιστές που ταλαιπωρούν τα παιδιά, τους τε-
μπέληδες που βολεύονται στα σχολεία”, που ανακάλυψαν τις 
πορείες πρώτο θέμα και με απευθείας συνδέσεις.
Εκεί που πρέπει να ανησυχούμε και να απευθυνθούμε είναι 
η κοινωνία, πείθοντάς την ότι δεν λειτουργούμε συντεχνια-
κά και ότι πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει το πώς το σχολείο 
θα καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες των παιδιών. Και εί-
ναι τώρα πιστεύω η ώρα να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε το 
συνδικαλιστικό κίνημα να ακουμπά στη βάση στρέφοντας τη 
δραστηριότητά του απ’ την υψηλή πολιτική δράση στους εκ-
παιδευτικούς και στα ίδια τα μέλη μας. 
Έτσι οι συνδικαλιστικές παρατάξεις δεν μπορεί να είναι ούτε 
κυβερνητικές, ούτε στείρα αντικυβερνητικές, εξυπηρετώντας 
μόνο κομματικά συμφέροντα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαί-
νει ότι όλοι δεν έχουμε συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογι-
κή τοποθέτηση. Άλλωστε πάντοτε μου προκαλούσε γέλιο το 
“ανεξάρτητο” στη ΔΑΚΕ. Δεν λέω να κοροϊδεύουμε τον εαυ-
τό μας και τους άλλους γύρω μας. Όπως ο “ανεξάρτητος” αι-
ρετός της ΔΑΚΕ στο νομό μας ήταν ένας εκ των δύο υποψη-
φίων για Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά να ’μαστε 
σε θέση να φτιάξουμε συνδικάτα ενωτικά, δημοκρατικά, που 
να διεκδικούν και θα εργάζονται για την επίλυση των προβλη-
μάτων. Ευχαριστώ, 

Κωνσταντίνα Τσιαντή 
Σύλλογος «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ»

Συνάδελφοι-ες
Οι εκπαιδευτικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, συμμετεί-
χαν πάντα ενεργά και έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο 
κίνημα που αντιστάθηκε και διεκδίκησε δημοκρατική εκπαί-
δευση χωρίς «πειθαρχικά», χωρίς αξιολόγηση-απολύσεις. 
Με οδηγό τη θέση μας για την υπεράσπιση της εργασίας 
,των μισθών, των συντάξεων, των εργασιακών δικαιωμά-
των, τη διεκδίκηση της δημόσιας δωρεάν παιδείας για ένα 
δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, τον αγώνα για υγεία 
δουλειά για όλο το λαό, συμμετείχαμε ενεργά στο κίνημα 
και συνεχίζουμε και σήμερα.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ, ΤΑ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΜΕ ΑΓΩ-
ΝΕΣ, ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ

Για την ΕΡΑ το δημόσιο νηπιαγωγείο δεν είναι χώρος φύ-
λαξης παιδιών. Είναι χώρος αγωγής και εκπαίδευσης, έκ-
φρασης και δημιουργίας. Διεκδικούμε το δικαίωμα να δι-
δάσκουν οι Νηπιαγωγοί με θεσμοθετημένο ωράριο εργα-
σίας. Η πολιτεία είναι θεσμικά υποχρεωμένη να διορίσει 
τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς και να παρέχει δημόσια 
και δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά σε κατάλληλες 
σύγχρονες δομές που ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές 
και βιολογικές τους ανάγκες.Είμαστε κάθετα αντίθετοι στις 
απαράδεκτες κληρώσεις για νήπια και προνήπια που τεί-
νουν να γίνουν πια «καθεστώς». Η πολιτεία οφείλει να θε-
σμοθετήσει τη δίχρονο νηπιαγωγείο μέσα στο πλαίσιο του 
ενιαίου 14χρονου δημόσιου σχολείου και να μην οδηγού-
νται τα νήπια –προνήπια από την άλλη πόρτα στους ιδιω-
τικούς παιδικούς σταθμούς και στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Προτείνουμε: 
•  14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση με δίχρονη υποχρεω-

τική φοίτηση στο νηπιαγωγείο(4-6) με αποκλειστικά διδα-
κτικό προσωπικό νηπιαγωγούς.

•  Αντικατάσταση της ισχύουσας παράλληλης λειτουργίας 
2 τύπων νηπιαγωγείων: κλασσικού και ολοήμερου από 
έναν Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και αναδι-
άρθρωση του ημερήσιου προγράμματος με σεβασμό στις 
αναπτυξιακές ανάγκες και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες 
των νηπίων

•  Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των νη-
πιαγωγών και των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων.

•  Αναλογία Νηπιαγωγού/μαθητών 1:15
•  Ίδρυση τμημάτων ένταξης και παράλληλη στήριξη για όσα 

νήπια το έχουν ανάγκη
•  Πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού βοηθητικού και ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού 

Είναι τώρα η ώρα να θεσμοθετηθεί το ωράριο των Νηπια-
γωγών σύμφωνα με το ωράριο των δασκάλων.

Επιτέλους, ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου πρέπει να γίνει πραγ-
ματικότητα και να προχωρήσουμε σε περεταίρω διεκδικήσεις.

Από το φόβο του καινούριου,δεν μπορούμε να υπερασπιζό-
μαστε ένα παρόν που ουσιαστικά είναι παρελθόν και στη συ-
νείδηση των νηπιαγωγών και στη συνείδηση των γονιών.

Ευχαριστώ.
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Αλέξανδρος Αλεξάκης
Σύλλογος Σητείας 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι είμαι από το Σύλλογο Εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας ο Μύσων, 
εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της ΑΕΕΚΕ. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, τα τελευταία έξι χρόνια 
έχουν κλείσει πάνω από 1533 σχολικές μονάδες στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και για να χρυσώσουν το χάπι ει-
σήγαγαν το σχολείο ΕΑΕΠ. 

Το ΕΑΕΠ σχολείο στηρίχτηκε εξ ολοκλήρου πάνω στο ΕΣΠΑ, 
σα να χτίζω δηλαδή και να οικοδομώ την παιδεία πάνω σε 
σαθρά θεμέλια, σε αμμώδες τοπίο. Γιατί στηρίχτηκε εξ ολο-
κλήρου στους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ; Μέχρι πότε θα εί-
ναι πιλοτικό το ΕΣΠΑ; Το ολοήμερο το στέλνουν στο ΕΣΠΑ 
μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας και το ξανακάνουν πιλο-
τικό;

Τώρα βγαίνουν κάποιοι και υποστηρίζουν το δημόσιο σχο-
λείο, υποστηρίζουν το ολοήμερο, υποστηρίζουν τα ΕΑΕΠ και 
από την άλλη χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τους αναπλη-
ρωτές, την ώρα που οι αναπληρωτές είναι τόσα χρόνια ανα-
πληρωτές επειδή δεν γίνονται προσλήψεις σε όλες τις δο-
μές της εκπαίδευσης. 

Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλή-
θειας, θα πρέπει να γίνουν μαζικοί διορισμοί σε όλες τις δο-
μές, για να μπορέσουμε να μην έχουμε σχολεία με εκπαι-
δευτικούς αλεξιπτωτιστές. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι 
στελεχωμένα κι από 1η Σεπτεμβρίου να λειτουργούν στα 
πλαίσια 14χρονου σχολείου ενιαίου, με δύο χρόνια προ-
σχολική αγωγή, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Επίσης αν θέλαμε να φτιάξουμε ένα ολοήμερο σχολείο, 
όπως αυτά τα οποία οραματιζόμασταν, θα έπρεπε να είχε τις 
απαραίτητες υποδομές, για σίτιση με τραπεζαρίες και μαγει-
ρεία, μελετητήρια, να υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, για να 
μπορέσουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας την επιθυ-
μητή, ποιοτική εκπαίδευση. 

Επίσης για να γίνουν όλα αυτά, επειδή ο ΟΣΚ έχει καταρ-
γηθεί, θα πρέπει να φτιαχτεί ένας σύγχρονος πλέον οργα-
νισμός στέγασης, ο οποίος να είναι υπεύθυνος να βγάζει 
άδειες οικοδομικές για ανέγερση σχολικών κτιρίων και να 
έχουμε πλέον νέα κτίρια. Να σταματήσουν τα υπερπλήρη 
τμήματα και τα τεράστια σχολεία των 350 και 400 μαθη-
τών. Να είναι πιο μικρές σχολικές μονάδες, πράγμα που θα 
συντελέσει στην περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία του εκπαι-
δευτικού συστήματος. .

Επίσης συνάδελφοι θα πρέπει να γίνει μια αναμόρφωση 
ΑΠΣ και ΔΕΠΣ αν θέλουμε να μιλάμε για ένα σχολείο το 
οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Θα πρέ-
πει από 1η Σεπτεμβρίου να μην υπάρχουν αναπληρωτές, 
αλλά όλες οι θέσεις να είναι καλυμμένες με μόνιμους συνα-
δέλφους και οι εναπομείνασες λειτουργικές να καλύπτονται 
εγκαίρως. Διεκδικούμε λοιπόν:
•  Αύξηση των δαπανών στην παιδεία 5%, μόνιμο διορισμό 

των εκπαιδευτικών,
•  Ίδρυση τμημάτων ένταξης παντού, 

•  Τάξεις υποδοχής με 3 μαθητές στα τμήματα ένταξης και ει-
δικά στις περιοχές που υπάρχουν προσφυγόπουλα. Είναι 
αδήριτη ανάγκη να ιδρυθούν εδώ και τώρα τμήματα υπο-
δοχής. 

•  Πλήρη κάλυψη των λειτουργικών κενών, κάλυψη όλων 
των λειτουργικών εξόδων από κρατικά κονδύλια,

•  Ίδρυση νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων και αναβάθ-
μιση των υπαρχόντων στα πλαίσια του αναβαθμισμένου 
ολοήμερου με υποδομές μαγειρεία σίτιση και τα λοιπά. 

•  Κανένας μαθητής εκτός ολοημέρου, 
•  Ενιαίο δημόσιο δωρεάν 14χρονο σχολείο, ενισχυτική δι-

δασκαλία χωρίς περιορισμούς.
•  Καμία συγχώνευση αλλά ίδρυση νέων σχολικών μονά-

δων, 
•  Άμεση κατάργηση του 10% της προσαύξησης των μα-

θητών ανά τμήμα, δηλαδή να μην πηγαίνουμε πάλι στα 
27άρια – 28άρια τμήματα και μείωση των μαθητών στα 
νηπιαγωγεία 15 μαθητές ανά νηπιαγωγό και πολύ είναι. 

•  Σίτιση των οικονομικά αδύναμων μαθητών μας, πλήρη ια-
τρική περίθαλψη ακόμα και σε όλους τους μαθητές μας 
που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια. 

Ακόμα, για τα οικονομικά των εκπαιδευτικών όλοι θυμόμα-
στε πως κάποιοι γυρολόγοι γυρνούσαν και μας λέγανε το 
2011 και το 2010 και φουμάρανε ότι λέει «θα πάρουμε και 
αύξηση 50 ευρώ». Αντ’ αυτού ξεκίνησε η διάλυση του δη-
μόσιου δωρεάν σχολείου με τον 3848/10 και στη συνέ-
χεια με τον 4024/ 11 όπου χωρίστηκαν οι εκπαιδευτικοί 
σε παλιούς και νέους. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να καεί η γη 
και αντί να γίνει αυτό το πράγμα περάσανε αβρόχοις ποσί. 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι το νέο μισθολόγιο δεν είναι 
καλύτερο, γιατί με τη νέα χρονιά οι αναπληρωτές με 5 και 6 
χρόνια προϋπηρεσίας θα βρεθούν με μειώσεις πολύ μεγα-
λύτερες από αυτές τις οποίες είχαν μέχρι σήμερα. Είναι λοι-
πόν απαραίτητο αυτή τη στιγμή να βάλουμε σαν πρόταγμα 
την αύξηση των μισθών για τους νεοδιόριστους.

Επειδή συνάδελφοι κατάγομαι από την Κρήτη, όπου είναι 
μια περιοχή με τους χιλιάδες μετακινούμενους εκπαιδευτι-
κούς, και εκπαιδευτικούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας εί-
ναι ανάγκη κοινωνική να πάρουν επίδομα μετακίνησης όσοι 
μετακινούνται και επίδομα στέγασης σε όσους δεν είναι δί-
πλα στον τόπο εργασίας τους. Στους αναπληρωτές θα δίνε-
ται από την πρώτη μέρα που θα παρουσιάζονται στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να καλύψουν τις ανά-
γκες τους. 

Επίσης θα πρέπει να επαναφέρουμε το επίδομα παραμε-
θορίου. Η Κρήτη π.χ. είναι μία περιοχή που έχει πολλά χω-
ριά απομακρυσμένα, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα και η νη-
σιωτική Ελλάδα και η μοριοδότηση είναι ίδια από το 2010 
έχουν αποχαρακτηριστεί πολλές περιοχές ως απομακρυ-
σμένες και έχει κοπεί το επίδομα παραμεθορίου. 
•  Ζητούμε αξιοπρεπή και αναβαθμισμένο μισθό με 

άμεση και ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των 
εκπαιδευτικών. 

•  Επίσης επίδομα μετακίνησης, 
•  Εξίσωση ωραρίου με τη δευτεροβάθμια, 21 ώρες για 
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το ίδιο έργο που παράγουμε και για τις ίδιες ώρες θα 
πρέπει να παίρνουν τον ίδιο μισθό. Άμα έχουν λιγότερο 
ας μειωθούν οι ώρες και άμα θέλουμε βελτιωμένη, άμα 
θέλει ο κ. Φίλης να κάνει παρεμβάσεις, ας κατεβάσει το 
ωράριο των εκπαιδευτικών, να το κάνει 21 όπως είναι 
στη δευτεροβάθμια.

•  Αφορολόγητο στις 12 χιλιάδες, 
•  Να δίνεται ακώλυτα το επίδομα στον ΟΑΕΔ, η 

μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη να γίνεται 
ακώλυτα. 

•  Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού, καμία περικοπή. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι όσον αφορά το 
πολιτικό επειδή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπό κατοχή 
οικονομική, διεκδικούμε:
•  Διαγραφή του χρέους,
•  Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών 

νόμων, 
•  Την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της 

χώρας προς όφελος του λαού 
•  Κατάργηση των αντιεργατικών και αντιασφαλιστικών 

μέτρων και ριζική αλλαγή του φορολογικού συστήματος. 
Σας ευχαριστώ. 

Γιώργος Ανδρέου
Σύλλογος Ηρακλείου

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, είμαι αναπληρωτής δά-
σκαλος από το νομό Ηρακλείου, Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-
κίνηση. 

Όλα μοιάζουν τακτοποιημένα και το Υπουργείο προσδοκά 
πως και η νέα σχολική χρονιά θα κυλήσει ομαλά. Άλλω-
στε υπάρχουν και κάποιοι γονείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, 
όπου τον δάσκαλο τον έχουν ήδη από την αρχή της χρονιάς. 

Βέβαια εγώ στο σχολείο που υπηρέτησα φέτος στη Νότια 
Κρήτη πρέπει να σας πω ότι τοποθετήθηκα στις 27 Οκτώ-
βρη, ήμουνα ο τρίτος δάσκαλος όπου άλλαξαν τα παιδιά και 
ξέρετε εκεί πέρα στα μικρότερα κέντρα στα μη αστικά κέ-
ντρα ο δάσκαλος έχει μια διαφορετική θέση, οι γονείς τον 
περιμένουν, δεν είναι όπως στα αστικά κέντρα. 

Πάρα πολλοί συνάδελφοι φεύγουν από το επάγγελμα προ-
κειμένου να μην το μισήσουν και φυσικά η αβεβαιότητα 
υπάρχει για το μέλλον. Πόσες ζωές άραγε χρειάζεται εννέα 
μηνών για να κάνουμε μια κανονική εμείς οι αναπληρωτές; 

Ο Υπουργός επιμένει πως υπάρχει λύση των αναπληρω-
τών. Βέβαια η αναπλήρωση προϋποθέτει έκτακτο κενό. 
Πόσο έκτακτο κενό είναι άραγε ένα κενό 22 χιλιάδων θέ-
σεων; Και κάποια στιγμή δε θα τελειώσει αυτό το ΕΣΠΑ ή 
το ΠΔΕ; Δηλαδή εμείς οι δάσκαλοι-μπαλαντέρ θα εξαφανι-
στούμε; Βέβαια ξέρετε οι δάσκαλοι αναπληρωτές βολεύ-
ουν, είναι φτηνοί, λειτουργούν σαν πασπαρτού και συνεχί-
ζουν να ελπίζουν και θα αποτελούν πάντα την αγαπημένη 
λύση του Υπουργείου. 

Σε λίγους μήνες πάλι θα βρεθούμε σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας και θα μαλώνουμε για διάφορα θέματα. Πριν λίγο 
καιρό για τον τρόπο πρόσληψής μας είχε γίνει πάρα πολύ 
μεγάλη διαμάχη και τελικά καταφέραμε να πάρουμε πίσω 
όλο αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου. 

Βέβαια αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο τρόπος που πέ-
ρασε θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή πάλι σε 
ένα χρόνο από τώρα πάλι θα μαλώνουμε για το πώς πρέπει 
να προσληφθούν οι αναπληρωτές. Απέναντι σε όλο αυτό 
είχαμε κάτι 2ωρες στάσεις εργασίας, που έπρεπε ας πούμε 
για να δείξουμε την αγωνιστικότητά μας. 

Άραγε πόσοι από δω μέσα, που μιας και το έχουμε εδώ 
πάνω, όταν λέμε για εκπαιδευτικούς στην ανεργία και ανα-
πληρωτές, πόσοι υπερασπίστηκαν τους αναπληρωτές εκ-
παιδευτικούς πριν λίγο καιρό όταν γράφονταν στα δημοτικά 
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σχολεία και ζητούσαν οι μαθητές να γραφτούν στο ολοήμε-
ρο και υπήρχαν συνάδελφοι ακόμα κι εδώ μέσα Διευθυντές 
οι οποίοι έλεγαν «να μην τους γράψουμε στο ολοήμερο, για-
τί βολεύει το 1:15΄ που θα σχολάμε του χρόνου», έτσι; Για-
τί βλέπετε βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. 

Μιλάμε για ανεργία και βγάζουμε οι ίδιοι μόνοι μας τα μά-
τια μας γιατί «βολεύει το 1:15΄». Άραγε πότε θα υπερασπι-
στούμε όλους αυτούς τους αναπληρωτές, οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει τις 400 ώρες και δε θα πάρουν από δω και 
πέρα το επίδομα ανεργίας, γιατί εμείς δεν πληρωνόμαστε 
το καλοκαίρι; Άραγε πότε θα υπερασπιστούμε όλους αυ-
τούς τους αναπληρωτές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει και 
το Υπουργείο Παιδείας τους λέει ότι «θα τους τραβήξει τα 
χρήματα που τους έχει δώσει από τον Ιανουάριο γιατί έγι-
νε λάθος». Έτσι; 

Πρέπει από εδώ και πέρα να βγουν αποφάσεις γιατί ο και-
ρός είναι κοντά και θα βρεθούμε πάλι σε γνωστές καταστά-
σεις. Βέβαια πέρσι είχαμε εδώ πέρα τους αναπληρωτές και 
βόλευε νομίζω κάποιους, γιατί είχαμε και εκλογές. Φέτος 
δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να βγουν ουσιαστικές απο-
φάσεις και προτάσεις αγώνα, γιατί η οργή μεγαλώνει και θα 
στραφεί εναντίον μας. 

Χτες στείλαμε την αλληλεγγύη μας και στους συναδέλφους 
του Μεξικού, να τη στείλουμε κι εμείς, Ενωτικά όλοι μαζί πη-
γαίνουμε αποφασιστικά για να βγάλουμε το καινούριο διεκ-
δικητικό πλαίσιο από αύριο. Προτάσεις ουσιαστικές.

Δημήτρης Δερμιτζάκης
Σύλλογος Ηρακλείου

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι, από το Σύλλογο του Ηρακλεί-
ου «Δομίνικο Θεοτοκόπουλο», απ’ την Ανεξάρτητη Ενωτική 
Εκ-ίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέλω να τοποθετηθώ στα θέ-
ματα που αφορούν τους νηπιαγωγούς καταθέτοντας τις θέ-
σεις της παράταξής μας. Φυσικά όλα τα παρακάτω που θα 
αναφερθούν έχουν προκύψει μέσα από τις συζητήσεις των 
μελών μας νηπιαγωγών και κυρίως από συναντήσεις που 
είχαμε με τη βάση των συναδέλφων. 

Καταρχήν θεωρούμε δεδομένο ότι η πολιτεία είναι υποχρε-
ωμένη να παρέχει σε όλες τις οικογένειες υπηρεσίες εκπαί-
δευσης, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και οικονομικής ενί-
σχυσης, κυρίως σε εκείνες που δεν είναι σε θέση να κα-
λύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Έτσι εμείς, λοιπόν, ζητά-
με και διεκδικούμε δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαί-
δευση και φυσικά όλα τα προνήπια και τα νήπια στα δημό-
σια νηπιαγωγεία. Υπάρχει συντονισμός και αυτό είναι ευχά-
ριστο, όλες τις αιτήσεις των νηπίων και των προνηπίων να 
γίνονται δεκτές από τις/τους προϊσταμένες/ νους των νηπι-
αγωγείων. Εμείς το έχουμε τονίσει και ως παράταξη αυτό 
σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις που πήγα ως αιρετός στην 
Κρήτη είπαμε ότι όλα τα παιδιά θα γράφονται στα ολοήμερα 
και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Επίσης προτείναμε 
τη δημιουργία πρωινής ζώνης σε κάποια νηπιαγωγεία, σε 
κάθε πόλη ή νομό, ώστε να συμπληρώνονται ο απαιτούμε-

νος ελάχιστος αριθμός για να μην υπάρχει διαρροή νηπίων 
και προνηπίων σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα 
ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Ενιαίο, δημόσιο, δωρεάν, υποχρεωτικό, δεκατετράχρονο 
σχολείο, για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφο-
ρετικών. Ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής και αυτό εί-
ναι ένα θέμα που ανοίγει και είναι πραγματικά επίκαιρο με 
τους μετανάστες που έχουμε ήδη και δεν πρέπει να κωφεύ-
ουμε μπροστά στα προβλήματα ήδη στην ελληνική πραγματι-
κότητα, τμήματα ένταξης, λοιπόν, και παράλληλη στήριξη. 

Λέμε όχι σε οποιαδήποτε χορηγία και οικονομική συνδρομή 
των γονέων. Μαζικούς και μόνιμους διορισμούς, το έχου-
με πει, έχουμε γίνει γραφικοί, νομίζω μας έχουνε τάξει από 
το 2009 πάρα πολλοί υπουργοί μόνιμους διορισμούς, προς 
το παρόν δεν έχουμε δει κανέναν, απ’ όλες τις πτέρυγες 
υπουργούς, από τη δεξιά μέχρι την αριστερά.

Θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών 
και ένα θέμα το οποίο βάζουμε σίγουρα είναι η μείωση του 
ωραρίου των προϊσταμένων νηπιαγωγών. Ξέρετε ένα θέμα 
που συναντάμε πολύ συχνά στο ΑΠΥΣΠΕ είναι οι παραιτή-
σεις νηπιαγωγών γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, και 
στο διδακτικό και στο παιδαγωγικό κομμάτι. 

Επίσης, αντικατάσταση του μονοπρόσωπου θεσμού του σχολι-
κού συμβούλου με ομάδα υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. 
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και πρακτικά ξέρετε στα 
δημοτικά σχολεία λειτούργησε και θέλουμε να επεκταθεί και 
στα νηπιαγωγεία οι ομάδες στο ΕΝΔΕΑΔΥ. Ψυχολόγων, κοι-
νωνικών λειτουργών, στα σχολεία, μόνιμου προσωπικού που 
θα απαρτίζεται από ομάδες σχολείων. Είναι πολύ σημαντικό. 

Επίσης, κατάργηση της διάταξης για τα νηπιαγωγεία με τα 
14 παιδιά και το λέμε γιατί μπορεί φέτος με αλχημείες και 
καλή θέληση των διευθυντών εκπαίδευσης να ανοίξουν τα 
νηπιαγωγεία γιατί βάζουνε και τα προνήπια μέσα, αλλά του 
χρόνου θα υπάρχει θέμα και ήδη γνωρίζω σχολεία στην 
Κρήτη τουλάχιστον που του χρόνου δεν θα συμπληρώνουνε 
τα νηπιαγωγεία, τα προνήπια μαζί με τα νήπια τα 14 παιδιά, 
οπότε πάνε για κλείσιμο. Είναι πονηρό. Αυτό πρέπει να κα-
ταργηθεί και είμαστε κάθετοι. 

Καμία κατάργηση, λοιπόν, και συγχώνευση νηπιαγωγείου 
ή τμήματος. Όχι στις συμπτύξεις κλασικού και ολοήμερου. 
Τέρμα στις κυρώσεις, λοιπόν, συνάδελφοι. Κάλυψη όλων 
των παιδιών από 4 έως 6. Αλλαγή της αναλογίας νηπιαγω-
γού και μαθητών, πάμε στο 1 προς 15, η οργανικότητα των 
νηπιαγωγείων, επιτέλους, πρέπει να αποδοθεί με τον αριθ-
μό των νηπίων, που φοιτά σε κάθε σχολική μονάδα και αυτό 
θα επιφέρει αύξηση των οργανικών θέσεων.

Διορισμοί και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και βοηθη-
τικό προσωπικό, αυτό βέβαια αφορά και την ειδική αγωγή, 
το οποίο είναι ένα σημαντικό και νευραλγικό κομμάτι της εκ-
παίδευσης και πρέπει να το δούμε. Επίσης, βάζουμε το θέμα 
της συνεχής επιμόρφωσης με εκπαιδευτική άδεια. Συνά-
δελφοι, το θέμα των εκπαιδευτικών αδειών που κατάργησε 
η Διαμαντοπούλου το 2011, έτσι για να θυμόμαστε πρέπει 
να ξαναμπεί στο προσκήνιο. Να υπάρξουν ξανά στη διάθε-
ση των εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικές άδειες για να μπο-
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ρεί να υπάρχει η επιμόρφωση. Είναι κατάντια πλέον όλοι οι 
συνάδελφοι να αναγκάζονται να παίρνουν άδεια άνευ απο-
δοχών για να κάνουν επιμορφώσεις. 

Κλείνω, αναφερόμενος στα ολοήμερα τμήματα με την κα-
τάλληλη υποδομή και ειδικά στελεχωμένα νηπιαγωγεία 
ένταξης από ειδικούς παιδαγωγούς σε όλα τα νηπιαγωγεία. 
Αναμοριοδότηση είναι σημαντικό για πολλές περιοχές απο-
μακρυσμένες της Ελλάδος και το έχουμε ξαναβάλει ως πα-
ράταξη. Αναμοριοδότηση όλων των νηπιαγωγείων. Φυσικά 
και των δημοτικών. 

Όχι στις πρόωρες αποχωρήσεις απ’ το ολοήμερο νηπια-
γωγείο. Με αυτό τον τρόπο υποβαθμίζεται ο παιδαγωγικός 
τους ρόλος και μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο. Όσον 
αφορά τη μεταφορά των νηπίων να δικαιούται και τα προ-
νήπια μεταφορά και να δικαιολογείται και ταξί για τα νηπι-
αγωγεία. Πολλές φορές, συνάδελφοι, η προσχολική εκπαί-
δευση πραγματοποιείται σε ακατάλληλες κτιριακές δομές. 
Δυστυχώς, συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι σε μεγάλες πόλεις, 
μπορώ να το πω και για το Ηράκλειο, οι καταστάσεις, οι συν-
θήκες που είναι τα νηπιαγωγεία, που ζουν τα παιδιά είναι 
πραγματικά απαράδεκτες, πραγματικά είναι μέσα σε τρώ-
γλες. Οπότε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε 
καινούργια σχολεία, καινούργια νηπιαγωγεία. 

Κλείνω λέγοντας μόνο το εξής: Συνάδελφοι, η διεκδίκηση 
των δίκαιων αιτημάτων μας θα γίνει μόνο μέσα από αγώ-
να και όχι αγώνα από το facebook. Θα πρέπει να γίνει αγώ-
νας στο δρόμο. Και όταν καλούμαστε να τον υπερασπιστού-
με πρέπει να είμαστε όλοι εκεί ενωμένοι. Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ.

Κωνσταντίνος Καϊλάς
Σύλλογος Φθιώτιδας 

Κατ΄ αρχήν συνάδελφοι δυο μικρές εξομολογήσεις. Μετά 
από 20 χρόνια χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε ένα 
χώρο που ξέρω ελάχιστους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια 
συνέχεια. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω νέους 
ανθρώπους και σκέφτομαι ότι για να είμαι εγώ εδώ, κάτι 
δεν έχω κάνει καλά. Έπρεπε να είναι εδώ στη θέση μου κά-
ποιος νέος συνάδελφος. 

Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι αγαπώ και συμπαθώ 
πάρα πολύ τους πολιτικούς που βάζουν την κοινωνία σε κί-
νηση. Έτσι αγάπησα πάρα πολύ τον Αντώνη και τον Κυριά-
κο το προηγούμενο διάστημα, γιατί με την αξιολόγηση μας 
έδωσαν το δικαίωμα και την ευκαιρία να μιλήσουμε για μια 
σειρά πράγματα, να παλέψουμε και να πετύχουμε ό,τι πε-
τύχαμε. Τώρα αγαπώ πάρα πολύ τον Αλέξη, γιατί μας βάζει 
ξανά σε μια διαδικασία τέτοια, διαδικασία συζήτησης, αγώ-
νων και τα λοιπά. 

Το σημαντικότερο σημείο από την εισήγηση που έστειλε η 
Ομοσπονδία κατά την άποψή μου είναι το θέμα «το σχολείο 
που βιώνουμε, το σχολείο που οραματιζόμαστε». Βέβαια 
περιμένω ακόμη την εισήγηση, γιατί γράφει ότι θα υπήρχε 
κάποια εισήγηση στη Γενική Συνέλευση. 

Ελπίζω όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε από την Ομοσπον-
δία, που είναι πάρα πολύ σωστή, να αναδείξει δηλαδή και 
να ανοίξει τη συζήτηση για το τι σχολείο θέλουμε, ελπίζω 
να μην είναι μόνο, όπως λένε κάποιοι κακόπιστοι συνάδελ-
φοι, για συνδικαλιστικό τουρισμό. Θα περιμένω τα αποτε-
λέσματα. 

Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή βέβαια είναι οι «απολύ-
σεις» των συναδέλφων αναπληρωτών, που πιθανά, κατά 
πάσα πιθανότητα, (εύλογη η υποψία μας) θα γίνουν το επό-
μενο διάστημα. Η απάντηση (και το αίτημα που πρέπει να 
προταχθεί) είναι μια: μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για 
όλα τα οργανικά και λειτουργικά κενά. Έτσι θα σταματήσει 
και η αγωνία στη λειτουργία των σχολείων και το δράμα των 
αναπληρωτών και η ουσιαστική αποεπένδυση στην παιδεία 
με την διατήρηση τόσο μεγάλου αριθμού αναπληρωτών που 
την μια χρονιά είναι εδώ και την άλλη αλλού.

 Ερώτηση: Αλήθεια αν δεν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, θα 
γίνονταν αυτές οι κουβέντες σήμερα; Θα γίνονταν δηλαδή οι 
κουβέντες για το τι σχολείο θέλουμε; Θα γίνονταν η κριτική 
-θετική ή αρνητική- για το ΕΑΕΠ; Θα γίνονταν η κριτική για το 
νέο σχολείο κι όλα τα υπόλοιπα θέματα; Φοβάμαι πως δε θα 
γίνονταν και αυτό είναι αδυναμία του συνδικάτου. Το συνδι-
κάτο θα πρέπει να είναι μπροστά από τις εξελίξεις κι όχι να 
σέρνεται από τις εξελίξεις. 

Τα ερωτήματα που εγώ θέλω να βάλω σε όλους και θα πρέ-
πει να δοθεί και κάποια απάντηση από τη Γενική Συνέλευση 
είναι: Αλήθεια συνάδελφοι ζούμε σε ένα σχολείο που είναι 
χάλια, που είναι διαλυμένο; Εγώ προσωπικά μετά από 32 
χρόνια προσπάθειας, κι όχι προσωπικής αλλά μαζί με άλ-
λους συναδέλφους, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Μπορεί 
να είναι λάθος μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ότι 
δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα και συνεχίζω να δου-
λεύω μέσα σε ένα σχολείο διαλυμένο. 

Υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση και μέσα 
στα σχολεία μας και θετικά και αρνητικά. Αυτό πρέπει να το 
κουβεντιάσουμε, να το εκτιμήσουμε, παίρνοντας ως παρα-
καταθήκη τους αγώνες και ιδιαίτερα τους πρόσφατους αγώ-
νες που για μένα ήταν πολύ σημαντικοί, γιατί κατέδειξαν μια 
πολυμορφία. Μας υπενθύμισαν ότι αγώνες δεν είναι μόνο 
οι απεργίες. Περισσότερα μπορεί να πετύχεις καμιά φορά 
και με άλλες μορφές. 

Νομίζω ότι η Ομοσπονδία αυτή τη φορά πρέπει να μπει 
μπροστά να προβάλει τα ουσιαστικά προβλήματα και όχι να 
συρθεί από τους Συλλόγους, όπως έγινε στο προηγούμενο 
διάστημα, επιτέλους να βρει μπροστά.

Σουλτάνα Κορμά
Σύλλογος Καστοριάς

Συνάδελφοι, καλημέρα. Θα ξεκινήσω με τη φράση «το δη-
μόσιο νηπιαγωγείο κινδυνεύει». Βέβαια για να είμαι ακρι-
βής το δημόσιο σχολείο κινδυνεύει. Και νομίζω ότι το έχου-
με αντιληφθεί όλοι για τα καλά. 

Ας ξεκινήσουμε, όμως, απ’ τον αδύναμο κρίκο. Τη σχολική 
χρονιά που μόλις τελείωσε εμπλακήκαμε εκούσια και ακού-
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σια σε έναν, κατά τα φαινόμενα, προσχηματικό διάλογο. 
Έναν προσχηματικό διάλογο για την παιδεία, με τη συμμε-
τοχή θεσμοθετημένων και μη οργάνων. Όχι τυχαία φυσικά 
γιατί μ’ αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση θα μπορούσε να κόψει 
και να ράψει στα μέτρα της και στα μέτρα των έξωθεν επιτα-
γών τα πορίσματα αυτού του διαλόγου. Και αυτό έγινε, συ-
νάδελφοι. Το πόρισμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορ-
φωτικών Υποθέσεων στη Βουλή δεν έχει μία αράδα για το 
νηπιαγωγείο και δεν είναι τυχαίο. 

Νομιμοποιήσαμε μια διαδικασία το αποτέλεσμα της οποίας 
γυρνάει εναντίον μας. Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουρ-
γείο δέχεται πιέσεις από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βρεφο-
νηπιοκόμων για την ενοποίηση της προσχολικής εκπαίδευ-
σης. Όπως καταλαβαίνουμε είναι το πρώτο βήμα για το ξε-
κίνημα της αποκέντρωσης στη δημόσια εκπαίδευση. Το σχέ-
διο είναι τα νηπιαγωγεία στους Δήμους και ακολουθούν τα 
δημοτικά και δεν το λέω εγώ. Είναι η νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική στην εκπαίδευση που υπαγορεύει αυτόνομα σχολεία, 
αυτοχρηματοδοτούμενα, εκπαιδευτικοί στην καλύτερη περί-
πτωση ημιαπασχολούμενοι, άνεργοι, στο έλεος κάθε ιδιώ-
τη σπόνσορα. Ανύπαρκτα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατα-
κερματισμένη γνώση, τεράστιες ανισότητες στην πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τα παιδιά των χαμηλών 
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων στην κρεατομηχανή πα-
ραγωγής κέρδους για λίγους. 

Συνάδελφοι, για να προστατεύσουμε το δημόσιο νηπιαγω-
γείο δεν φτάνει η διεκδίκησή μας για δίχρονη υποχρεωτική 
προσχολική εκπαίδευση. Χρειάζεται ενιαία 14χρονη εκπαί-
δευση. Ενιαίος σχεδιασμός για 14χρονη εκπαίδευση. Δεν 
μπορεί να γίνεται άλλος σχεδιασμός για το νηπιαγωγείο, άλ-
λος για το δημοτικό και άλλος για το γυμνάσιο. Πρέπει να 
υπάρχει συνέχεια.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών μπροστά στον κίνδυνο της 
ενοποίησης του νηπιαγωγείου με τους δημοτικούς παιδι-
κούς σταθμούς και της αποκοπής τους απ’ την πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση, ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου. Έστειλε επι-
στολή προς τη ΔΟΕ να καλέσει τα πανεπιστημιακά τμήματα 
προσχολικής εκπαίδευσης να τεκμηριώσουν επιστημονικά 
τη διακριτότητα του ρόλου του νηπιαγωγείου σε σχέση με 
τους παιδικούς σταθμούς.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στα πανεπιστήμια, ήρθαμε σε 
επαφή με πανεπιστημιακούς εκθέτοντας την κατάσταση. 
Το συμπέρασμα ξέρετε ποιο είναι, συνάδελφοι; Πού είναι 
οι πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι; Είναι σαν να ζουν σε ένα 
δικό τους κόσμο, αποκομμένοι απ’ την εφαρμογή της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας που οι ίδιοι δίδαξαν στους εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς.

Μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκε μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
Κάποιοι πανεπιστημιακοί αντιδρούν στο αίτημά μας και ακού-
στε, συνάδελφοι. Αντιδρούν γιατί μάλλον η χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμ-
μάτων εξομοίωσης για τους βρεφονηπιοκόμους, όπως οι 
ίδιοι διεκδικούν, είναι πιο σημαντική από την επιστημονική και 
εργασιακή υποβάθμιση των αποφοίτων των τμημάτων τους.

Καλούμε τη ΔΟΕ να έρθει σε επαφή με τα πανεπιστήμια, 
απαιτώντας τη στήριξη του δημόσιου νηπιαγωγείου την κρί-
σιμη αυτή στιγμή. Συνάδελφοι, δάσκαλοι και ειδικότητες, ας 
στηρίξουμε το δημόσιο νηπιαγωγείο. Όχι με το επιχείρημα 
που συνηθίζω να ακούω και σε Γενικές Συνελεύσεις και σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις: Στηρίξτε το νηπιαγωγείο γιατί θα ακο-
λουθήσουμε και εμείς, γιατί θα πιάσει φωτιά κάποια στιγμή 
και το δικό μας σπίτι, αλλά να το στηρίξουμε γιατί αναγνω-
ρίζουμε τον καταλυτικό του ρόλο στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση και πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. 

Τελειώνω, με τον τίτλο της εισήγησης του καθηγητή Μαυρο-
γιώργου στην ημερίδα της ΔΟΕ στη Φλώρινα για «Το σχο-
λείο που βιώνουμε - Το σχολείο που οραματιζόμαστε». «Στο 
ελληνικό σχολείο διδάσκουν χρεωμένοι δάσκαλοι με χρε-
ωμένους μαθητές χρεωμένων γονέων». Έχει κανείς καμιά 
αμφιβολία γι’ αυτό; Αυτή η επίθεση που δεχόμαστε, συνά-
δελφοι, είναι κομμάτι μιας γενικευμένης επίθεσης. Απόρ-
ροια μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Βιώνουμε μια ανθρω-
πιστική κρίση επειδή το σύνολο των πολιτικών αυτού του 
τόπου επιμένουν να εξυπηρετούν ένα χρέος που δεν είναι 
δικό μας. Επιμένουν να υποστηρίζουν ένα σαθρό και φα-
σιστικό οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δια-
λύουν τις κοινωνικές δομές και εξαθλιώνουν ένα λαό στο 
όνομα του κέρδους λίγων. 

Γι’ αυτό ο αγώνας μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανα-
τροπή αυτής της πολιτικής. 

Ευχαριστώ που με ακούσατε.

Κωνσταντίνος Κυδωνάς
Σύλλογος Εορδαίας 

Γεια σας, συνάδελφοι. Είμαι από ένα μικρομεσαίο Σύλλογο, 
το Σύλλογο Εορδαίας, που αριθμεί 330 άτομα. Σκοπός μου 
είναι ποιος άλλος; Να καταθέσω τις προτάσεις του Συλλό-
γου μου, γι’ αυτό είμαι αντιπρόσωπος, κατεβαίνω 4 χρόνια 
και οι εντυπώσεις μου από τις Γενικές Συνελεύσεις και οι 
εντυπώσεις κι από τους άλλους αντιπροσώπους όλων των 
παρατάξεων που έρχονται εδώ πέρα δεν είναι και οι καλύ-
τερες. Και κάθε φορά το αποδεικνύουμε αυτό. 

Οι προτάσεις του Συλλόγου μου τις οποίες παρουσιάζω 
τώρα: Το σχολείο που οραματιζόμαστε, το σχολείο του αύριο 
είναι ένας όρος που πρέπει να συνδυάσει το ρόλο του σημε-
ρινού σχολείου και τη σύνδεσή του με τη συνεχιζόμενη εξέ-
λιξη της κοινωνίας. Τι σχολείο, μαθητές, εκπαιδευτικούς θέ-
λουμε; Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευ-
ταία χρόνια δεν έχει αφήσει ανέπαφο και το χώρο της εκ-
παίδευσης. Συνέπειες της κρίσης είναι: Λιγότερα έσοδα για 
τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, μείωση και απου-
σία του ρυθμού ανέγερσης σχολικών κτιρίων, συγχωνεύ-
σεις τμημάτων, περισσότεροι μαθητές στα τμήματα, μείωση 
των προσλήψεων νέων εκπαιδευτικών, δημιουργία υπερα-
ριθμιών των συναδέλφων, μείωση των μισθών. 

Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει και την καθημερινότητα 
των μαθητών. Η έλλειψη οικονομικών πόρων και η ανεργία 
έχει οδηγήσει στη δυσκολία να ανταποκρίνονται στην κα-
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θημερινότητα των μαθημάτων και στην αδιαφορία αρκετών 
γονιών για τις επιδόσεις των μαθητών τους. 

Στις μεγαλύτερες ηλικίες στη δευτεροβάθμια η σχολική δι-
αρροή είναι μια νέα σχολική πραγματικότητα, καθώς τα παι-
διά λόγω δυσκολιών στις οικογένειες δεν μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν τα μαθήματα. Το Σεπτέμβριο οι εκπαιδευ-
τικοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια άλλη πραγματικό-
τητα, με την εισροή μαθητών από προσφυγικές οικογένει-
ες από τη Συρία. 

Το νέο σχολείο που οραματιζόμαστε έχει ως στόχο να δημι-
ουργήσει τον αυριανό πολίτη που συνδυάζει τη γνώση και 
την κριτική σκέψη, για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά 
του. Έχει ως στόχο να δημιουργήσει τον ενεργό πολίτη και 
τον πολίτη που μπορεί να λύνει τις συγκρούσεις με το συνο-
μήλικό του. Να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να προσαρμόζει 
τη ζωή του με στόχους, συνέπεια και ευελιξία.

Ο Σύλλογός μας προτείνει: Αναλυτικά προγράμματα. Τα 
αναλυτικά προγράμματα να αφήνουν την ευελιξία στον εκ-
παιδευτικό κατά περίπτωση να αναφέρεται σε θέματα και 
project που προκύπτουν από το βίωμα των παιδιών και να 
μην υπάρχει το άγχος κάλυψης της ύλης. Κρίνεται αναγκαία 
η ποιοτική και όχι ποσοτική ύπαρξη των προγραμμάτων. Τα 
2/3 του σχολικού χρόνου να καλύπτουν τη σχολική ύλη και 
το υπόλοιπο διάστημα να εφαρμόζονται διαθεματικές δρα-
στηριότητες που προωθούν την ευελιξία και την αυτενέρ-
γεια των μαθητών.

Τα αναλυτικά προγράμματα μέχρι και την ηλικία των 8 ετών 
να είναι ενιαία ως προς τη μέθοδο αλλά και τον τρόπο τα-
ξινόμησής τους. Η ιεράρχηση της γνώσης να γίνεται λαμ-
βάνοντας πάντοτε την πρότερη γνώση των μαθητών και να 
συμβαδίζει εξελικτικά με την ανάπτυξη των μαθητών.

Αλλαγή των βιβλίων των μαθηματικών δευτέρας, πέμπτης, 
έκτης δημοτικού και της ιστορίας της πέμπτης και της έκτης. 
Να διαφαίνονται μέσα απ’ τα μαθήματα ισότιμα τα ανδρικά και 
τα γυναικεία πρότυπα. Η καθημερινή άθληση στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου είναι σημαντικός παράγοντας για 
την εμπέδωση της γνώσης. Η αξιολόγηση του μαθητή να μην 
γίνεται με την ύπαρξη του βαθμολογίου αλλά να έχει τη μορ-
φή περιγραφικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης. 

Δημιουργία κτιριακών υποδομών και βοηθητικών χώρων 
στα ήδη υπάρχοντα σχολεία. Απαραίτητη είναι η δημιουργία 
ενεργειακών πράσινων σχολείων αλλά και της ενεργειακής 
αναβάθμισή τους, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτικής Μακε-
δονίας, όπου είμαστε και εμείς και έχουμε δύσκολο χειμώ-
να, φέτος ήταν λίγο καλύτερα, η διάρκεια του χειμώνα είναι 
μεγάλη και λόγω μειωμένης οικονομικής επιχορήγησης τα 
σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Απαραίτητη θεωρείται η κατασκευή κτιριακών υποδομών 
προσχολικής εκπαίδευσης. Τα περισσότερα στεγάζονται σε 
μαγαζιά, είναι ολοήμερα και παρατηρείται σχολική διαρροή 
στην ηλικία των προ νηπίων λόγω σύγκρισης με ιδιωτικούς 
χώρους. Δημιουργία σταθερής δομής σε κάθε περιοχή με 
ειδικότητες ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λόγω των 
προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε σχολείο. 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δημιουργώντας δίκτυα 
σχολείων και επιμόρφωση μέσα απ’ τον ίδιο το φορέα. 
Επαναλειτουργία με καινούργιους στόχους και προγράμ-
ματα των διδασκαλείων. Επιμόρφωση των ειδικοτήτων στο 
πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και εισαγωγική επιμόρφωση 
πριν ξεκινήσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθ-
μιας. Γραμματειακή υποστήριξη στα δημοτικά σχολεία. Ορ-
γανικές θέσεις θεσμοθετημένες πληροφορικής ανά ομάδες 
σχολείων. Απόκτηση πιστοποιητικού δεξιοτήτων στο μάθη-
μα των αγγλικών, γαλλικών και πληροφορικής. Έναρξη του 
ωρολογίου προγράμματος αργότερα για την καλύτερη από-
δοση των μαθητών.  

Για την προσχολική εκπαίδευση. Δίχρονη υποχρεωτική προ-
σχολική αγωγή για όλα τα παιδιά στα δημόσια νηπιαγωγεία 
με αναλογία 1 προς 15. Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφα-
σης για το ωράριο των νηπιαγωγών. Ανέγερση νέων κτιρι-
ακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 
ανάγκες της προσχολικής αγωγής. 

Να προσδιοριστεί άμεσα η οργανικότητα των νηπιαγωγεί-
ων αφού ληφθούν υπ’ όψιν και οι ιδιαίτερες συνθήκες λει-
τουργίας. Τα ολοήμερα νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα 
από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές. 
Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ίδρυση τμη-
μάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία και στελέχωσή τους 
με νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής. Ίδρυση νέων νηπιαγωγεί-
ων. Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς νηπίων και προνηπί-
ων. Βοηθητικό προσωπικό στα ολοήμερα.

Για την ειδική αγωγή, δημιουργία τμημάτων ένταξης σε όλα 
τα δημοτικά και φυσικά η δημιουργία νέων οργανικών θέ-
σεων σε όλες. Τελειώνω. Και διορισμό όλων των συναδέλ-
φων αναπληρωτών και οργανικές θέσεις για τις ειδικότη-
τες. Άμεση είναι και η ανάγκη για πρόσληψη ειδικού εκπαι-
δευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία ει-
δικής αγωγής. 

Τονίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφοδιάζονται 
με επιμόρφωση, εισαγωγή και δια βίου, σε θέματα και με-
θόδους ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και το ότι 
μεταβάλλεται η επαναλειτουργία μετεκπαίδευσης για την ει-
δική αγωγή.

Θέλω να σας πω ακόμα ότι επειδή είμαι διευθυντής σε ένα 
σχολείο κάθε χρόνο λέω: «Πώς θα πάει; Ο επόμενος χρό-
νος θα είναι ακόμα χειρότερος; Δεν υπάρχει χειρότερα». 
Και όμως κάθε χρόνο όλο γίνονται και χειρότερα. Ευχαρι-
στώ πολύ. 

Χρύσα Μπαξεβάνη
Σύλλογος Ροδόπης

Καλημέρα σας. Είμαι αναπληρώτρια νηπιαγωγός από το 
σύλλογο του Νομού Ροδόπης.

Ανέβηκα σήμερα εδώ με άγχος και φόβο γιατί είναι η πρώ-
τη φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη Γενική Συνέλευση της 
Ομοσπονδίας μου. Τα συναισθήματα περίεργα αλλά δεν εί-
ναι η ώρα να τα αναλύσουμε. Αυτό που διαπιστώνω τρεις 
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μέρες τώρα είναι ένα. Τα προβλήματα είναι κοινά. Γιατί, λοι-
πόν, εδώ μέσα τόσος αλληλοσπαραγμός; 

Αγαπητές συναδέλφισσες νηπιαγωγοί, όλες όσες μιλήσατε 
και όσες θα μιλήσετε από δω και πέρα λέτε και λέμε τα ίδια 
πράγματα με άλλα χρώματα και άλλες λέξεις. Θα ήθελα, λοι-
πόν, να σας πω ότι από τον Απρίλη και μετά, όχι ότι μέχρι 
τότε τα πράγματα ήταν ήσυχα, αλλά απ’ τον Απρίλη και μετά 
άρχισε το νηπιαγωγείο να χτυπιέται. Ο αριθμός 14 που ο κ. 
Φίλης θέλει να περάσει, το πέρασε, θα κλείσει πάρα πολ-
λά σχολεία στο νομό μου, τουλάχιστον 13 με πρόχειρες με-
τρήσεις. Το σχολείο που μέχρι πέρυσι ήμουνα ναι, του χρό-
νου δεν θα είναι. Θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα και αυτό 
με ερωτηματικό. 

Θέλει, λέει, να βάλει νήπια και προνήπια στην προσχολική 
εκπαίδευση. Πώς; Με λόγια; Γιατί δεν ψηφίζει υποχρεωτική 
φοίτηση των προνηπίων στο νηπιαγωγείο; Γιατί; Και όταν 
το Σεπτέμβρη θα έρθουν τα προνήπια θα τους πούμε τι; Λυ-
πούμαστε αλλά δεν χωράτε, θα κάνουμε κλήρωση προνηπί-
ων. Το έχετε ζήσει φαντάζομαι όλες σας αυτό.

Από κει και πέρα, λοιπόν, φτάνουμε στο ωράριό μας. Ποτέ 
το ωράριό μας δεν ήτανε θεσπισμένο. Εξομοιώθηκε, λέει, 
με αυτό των δασκάλων επί Λοβέρδου. Ποια εξομοίωση; Οι 
συνάδελφοι δάσκαλοι έχουνε 24 ώρες διδακτικές. Έχετε 
υπολογίσει το διδακτικό μας ωράριο; Το 8 με 12.30 είναι 
30 διδακτικές ώρες. Το 8 με 1 και τέταρτο πάει στις 35 δι-
δακτικές ώρες. Τι κάναμε μέχρι τώρα; Δουλεύαμε. Δεν υπο-
λογίζεται το 8 με 8 και τέταρτο, δεν υπολογίζεται το 12 με 
12 και τέταρτο. Δεν υπολογίζεται το διάλειμμα. Μα ποια εί-
ναι μαζί με τα παιδιά; Κάποια άλλη; Ποιος προσέχει; Ποιος 
φροντίζει αυτά τα παιδιά; 

Και ναι, λοιπόν, είμαστε σχολείο και είμαστε 30 διδακτικές 
ώρες πάνω απ’ τα παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβη-
τήσει κανείς. Εάν λοιπόν, αυξήσει το ωράριό μας εμείς προ-
τείνουμε και το μόνο που δεχόμαστε είναι το ωράριο αυτό 
να συμπληρωθεί μόνο από συναδέλφους νηπιαγωγούς. 

Κανείς άλλος μες στο σχολείο. Δεν έχουμε τίποτα με άλ-
λους συναδέλφους αλλά καταλαβαίνετε ότι μερικά πράγμα-
τα δεν μπορούν να συμβούν. Για παράδειγμα, οι ειδικότητες 
δεν μπορούν να μπουν στο νηπιαγωγείο. Και γιατί; Γιατί το 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ελεύθερο. Είναι αναδυ-
όμενο. Δεν υπάρχουν 45λεπτες ώρες στο νηπιαγωγείο. Το 
ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Και για να τελειώνω για να μην σας κουράζω, έρχεται και 
το καινούργιο ζήτημα των συναδέλφων βρεφονηπιοκό-
μων. Μπορούν λέει να κρατήσουν τα τμήματα των νηπίων 
και αυτές και να δίνουν βεβαιώσεις φοίτησης νηπίων. Αλή-
θεια; Από πότε; Με τι προσόντα; Με τι πτυχία; Όταν εμείς, 
όταν εγώ ήμουν άνεργη προσπάθησα να μπω σε παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου μου. Αποκλείστηκα από τη διαδικασία. 
Το Καταστατικό των βρεφοκόμων του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης αποκλείει τις νηπιαγωγούς απ’ αυτή τη διαδικασία. 

Φρόντισαν για να έχουν. Και τώρα που βλέπουν ότι η υπο-
γεννητικότητα θα χτυπήσει και αυτές ζητούν τα νήπια στα 
σχολεία τους. Εε όχι, λοιπόν, συνάδελφοι. Ας φύγουμε από 
δω πιο δυνατοί όλοι και με κάτι κοινό στο μυαλό μας. Όλα 
τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολείο και όλα τα παιδιά πρέπει 
να έχουν ένα δάσκαλο. Νηπιαγωγό; Δάσκαλο; Ό,τι θέλετε. 
Αυτό είναι δικαίωμα αναφαίρετο και γι’ αυτό πρέπει να πα-
σχίσουμε όλοι. 

Ευχαριστώ.

Αθανάσιος Μπιμπισίδης
Σύλλογος Θήρας 

Πρόκειται να θίξω τρία βασικά θέματα που αφορούν τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, προτού ξεκινήσω, 
θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στο εξής μελανό σημείο της 
γενικής συνέλευσης. Είναι θλιβερό κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου να αναλωνόμαστε σε θέματα που μπορούν να χα-
ρακτηρισθούν ως ελάσσονος ενδιαφέροντος, και να κατα-
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λήγουμε στο σημείο να παραλείπονται σημαντικά ζητήματα 
λόγω έλλειψης χρόνου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να απα-
σχολήσει όλο το σώμα ώστε στο μέλλον να αποφεύγονται 
τέτοια λάθη. 

Είναι, δυστυχώς, πραγματικότητα πως εμείς οι αναπληρωτές 
αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε καλοκαίρι, αντιμετωπίζουμε τη 
λαίλαπα της ανεργίας. Το επίδομα του ΟΑΕΔ, παρότι μικρό, 
θεωρείται χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό οικονομικό βοή-
θημα. Ωστόσο, κάποιοι από τους συναδέλφους μας φέτος δε 
θα έχουν πρόσβαση στο εν λόγω επίδομα. Εάν την τελευταία 
τετραετία έχουν καταμετρηθεί στο όνομά σου 400 ημέρες 
επιδότησης αυτόματα κόβεται το επίδομα του ΟΑΕΔ για σένα. 
Θέλω πραγματικά να αιτηθώ, και απευθύνομαι κυρίως στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια 
που καταθέτουμε. Ζητάμε να προωθηθεί μία ρύθμιση από την 
πολιτική ηγεσία, ώστε να αρθεί ο περιορισμός των 400 επι-
δοτούμενων ημερών, έτσι ώστε να λάβουνε όλοι ανεξαιρέ-
τως το επίδομα αυτό. Είναι μια ρύθμιση μείζονος σημασίας, 
ιδίως αν σκεφτούμε πως τα τελευταία χρόνια αργεί η πολυ-
πόθητη πρόσληψη για κάποιους αναπληρωτές, πράγμα που 
σημαίνει ότι παρατείνεται και το χρονικό διάστημα που παίρ-
νουμε το επίδομα. 

Το δεύτερο θέμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε έχει να κά-
νει με την προϋπηρεσία των αναπληρωτών και την κατάρ-
τιση των πινάκων κατάταξης. Όπως γνωρίζουμε, πλέον οι 
αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στο οργανωμένο πληρο-
φοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας μπορεί ο κάθε 
αναπληρωτής να δει τα μόριά του ανά χρονιά. Όσον αφο-
ρά τη φετινή διαδικασία κατάθεσης των δηλώσεων μας, να 
τονίσουμε πως για πρώτη φορά μετά το 2010 και το νόμο 
3848 της Διαμαντοπούλου, ανοίγει η προϋπηρεσία όλων 
των χρόνων και προχωράμε στην προσμέτρηση όλων των 
μορίων προϋπηρεσίας συνολικά. Αυτό το γεγονός χαρο-
ποίησε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των αναπληρωτών, 
μιας και αποτελούσε πάγιο αίτημα, όμως προκαλεί και μια 
αναταραχή όσον αφορά την κατάταξη τους στον πίνακα. Ζη-
τάμε, λοιπόν, από το σώμα να ασκήσει πιέσεις στην πολιτική 
ηγεσία ώστε να βγάλει προσωρινούς ενδεικτικούς πίνακες 
πριν τη διορία της κατάθεσης των δηλώσεων. Είναι απαραί-
τητο να γνωρίζουμε τη θέση μας, καθώς θα ακολουθήσουν 
πολλές ανακατατάξεις.

Τέλος, θα ήθελα να θίξω το θέμα της ανάληψης υπηρεσί-
ας. Υπάρχουν περιπτώσεις προσλήψεων στις οποίες οι ανα-
πληρωτές επιδόθηκαν σε ένα γαϊτανάκι διαδρομών και εξό-
δων μέχρι να φτάσουν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας. 
Προσωπικό μου βίωμα το εξής παράδειγμα: Ρέθυμνο (αφε-
τηρία) - Ηράκλειο - Μύκονος - Σύρος (ανάληψη υπηρεσίας) - 
Μύκονος - Σαντορίνη (τοποθέτηση). Σύνολο εξόδων ΜΌΝΟ 
για τα οδοιπορικά 380 ευρώ ! Προς διευκόλυνση, λοιπόν, 
των αναπληρωτών ζητάμε να καθιερωθεί επισήμως, όπως 
ήδη υπάρχει σε κάποιες πρωτοβάθμιες, η ηλεκτρονική ανά-
ληψη υπηρεσίας. Δε θεωρώ πως είναι δύσκολο γιατί πλέον 
τα χαρτιά μας είναι όλα ανεβασμένα στο Οργανωμένο Σύ-
στημα Πληροφοριών του Υπουργείου Παιδείας.

Κλείνοντας συνάδελφοι, θα ήθελα να δηλώσω τη χαρά μου 
για το γεγονός πως πολλοί από εσάς ήσαστε και εσείς ανα-
πληρωτές πριν τη μονιμοποίησή σας. Χάρηκα ιδιαίτερα που 
είχα την ευκαιρία να συζητήσω με αρκετούς αντιπρόσωπους 
και να ανταλλάξω σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς. Τολ-
μώ να επιστήσω την προσοχή σας στα παραπάνω καίρια ζη-
τήματα και τα καταθέτω με τη μορφή ψηφίσματος.

Αντώνης Τσαλαπάκης
Σύλλογος Χανίων

Η απόφαση του Υπουργείου για τον ενιαίο τύπο σχολείου 
αποτέλεσε αιφνιδιαστική κίνηση της Πολιτικής Ηγεσίας, εν 
μέσω, υποτίθεται, εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την 
παιδεία. Αποτέλεσε μονομερή κίνηση, που μέσα σε μια νύ-
χτα ανέτρεψε τη στοχοθεσία και το ωρολόγιο πρόγραμμα 
του δημοσίου σχολείου. Για το λόγο αυτό πρώτοι αποσύρα-
με τη συμμετοχή μας στο πλαίσιο των εκπροσωπήσεων της 
ΔΟΕ στον εθνικό διάλογο. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα, συνάδελφοι, μάχεται και υποστη-
ρίζει διαχρονικά ένα ενιαίο σχολείο για όλα τα παιδιά. Ένα 
δημόσιο δημοτικό σχολείο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρί-
ες μάθησης και ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων και δε-
ξιοτήτων των μαθητών και θα εξομαλύνει τις εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές ανισότητες. Ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο, 
με προοδευτικό και σταθερό παιδαγωγικό προσανατολισμό. 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για ένα σύγχρονο δημόσιο δη-
μοκρατικό διαπολιτισμικό πολυεπιστημονικό και ολοήμερο 
σχολείο. Το σύγχρονο δημοτικό σχολείο πρέπει να ανταπο-
κρίνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, οφείλει να 
παρέχει τις βασικές γνώσεις, αρχές και αξίες για τη διαμόρ-
φωση ενός κριτικά σκεπτόμενου και μορφωμένου ατόμου. 

Οφείλει να αναδεικνύει την τέχνη, τον πολιτισμό και την τε-
χνογνωσία της εποχής, που συμβάλλουν καθοριστικά στη 
συγκρότηση του μορφωτικού και αξιακού συστήματος των 
ατόμων. Οφείλει να συμβάλλει καθοριστικά στην εξομάλυν-
ση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων που υπάρ-
χουν και αναπαράγονται στη σημερινή τους μορφή. 

Αποτελεί χρέος όλων μας, συνάδελφοι, όλης της εκπαι-
δευτικής και συνδικαλιστικής κοινότητας, η διεκδίκηση για 
την κάλυψη όλων των οργανικών και λειτουργικών θέσε-
ων στις σχολικές μονάδες. Αποτελεί κοινή βάση όλων μας 
ο σταθερός αγωνιστικός προσανατολισμός για τη διεκδίκη-
ση μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση και η σύσταση ορ-
γανικών θέσεων για όλες τις εκπαιδευτικές ειδικότητες στα 
σχολεία της χώρας. 

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., συ-
νάδελφοι, ασχολείται με τον διαρκή αγώνα για ένα δημόσιο 
σχολείο, ασχέτως με το πώς ονομάζεται, που θα ικανοποι-
εί τις μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες όλων των μαθη-
τών, χωρίς εξαιρέσεις. 

Η ανατροπή συνάδελφοι δε θα έρθει μέσα από τον αλληλο-

σπαραγμό μας. 
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Βασίλειος Υφαντής
Σύλλογος Φθιώτιδας 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Επιτρέψτε μου μια μικρή παρένθεση σαν παρατήρηση γιατί 
έρχομαι στην 85η Γενική Συνέλευση, ύστερα από 17 χρό-
νια. Η προηγούμενη συμμετοχή μου ήταν το 1999 και τότε 
ως ανεξάρτητος. Και αυτό για την ιστορία του πράγματος 
γιατί κάποιοι λένε «τι είστε εσείς;» κτλ. «ανεξάρτητοι». Η 
γενική η φιλοσοφία μου είναι ότι δε με ενδιαφέρει το κόμ-
μα. Με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της παιδείας και του 
εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό, λοιπόν, εδώ και 17 χρόνια συνε-
χίζω να είμαι στον ανεξάρτητο χώρο. Αυτό λοιπόν κρατή-
στε το. 

Συγκρίνοντας τις δύο γενικές συνελεύσεις παρατηρώ ότι 
δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Πάλι γίνονται διαξι-
φισμοί και αντεγκλήσεις μεταξύ των παρατάξεων ποια θα 
αντεπιτεθεί η μία στην άλλη, ακούστηκαν και μερικές βερ-
μπαλιστικές τοποθετήσεις για το θεαθήναι δηλαδή ή για 
λόγους εντυπωσιασμού γιατί το μικρόφωνο έχει και μια 
γλύκα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε διαδικαστικά ζητήμα-
τα όπως π.χ. να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση αν κά-
ποιος θα πρέπει να είναι μέλος της ή όχι, πράγμα το οποίο 
θα έπρεπε να είχε απασχολήσει τους τοπικούς συλλόγους. 
Ωστόσο οφείλω να πω πως υπάρχουν πολλά νέα πρόσω-
πα στη φετινή γενική συνέλευση τα οποία διακατέχονται 
από προβληματισμό και παρακολουθούν με αμείωτο ενδι-
αφέρον τις εργασίες της κι αυτό είναι θετικό.

Επίσης ακούγονται πολλές φωνές και θόρυβοι κατά τη δι-
άρκεια των τοποθετήσεων που δείχνουν έλλειψη σεβα-
σμού προς τον ομιλητή. Αυτό είναι πολύ αρνητικό κι ανα-
ρωτιέμαι με τι πρόσωπο θα πάμε εμείς μετά στις γενικές 
συνελεύσεις για να πείσουμε τους συναδέλφους να έρχο-
νται σ’ αυτές, να μιλήσουμε για αγώνες κι απεργιακές κι-
νητοποιήσεις.. Αυτά ως εισαγωγή και έρχομαι στο θέμα.

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
γνωρίζουμε πως έχουν δημιουργηθεί τεράστιες παιδαγω-
γικές, μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες από την εκ-
παιδευτική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, που δια-
μορφώνουν σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων.

Συγκεκριμένα, η βασική διαφορά των σχολείων κλασικού 
προγράμματος είναι πως διέθεταν περιορισμένο αριθμό 
γνωστικών αντικειμένων σε σχέση με τα σχολεία ΕΑΕΠ. 
Παράλληλα μόνο τα σχολεία ΕΑΕΠ μπορούσαν να αξιοποι-
ήσουν πιστώσεις και η χρηματοδότηση των προγραμμά-
των ΕΣΠΑ και όσα αυτά είχαν τη δυνατότητα, γιατί στο δικό 
μου σχολείο δεν είχα τη δυνατότητα και όλα αυτά τα έκανα 
με το Σύλλογο Γονέων και με ένα χρηματικό ποσό το οποίο 
είχε η Σχολική Επιτροπή. 

Αυτό δημιούργησε το φαινόμενο, λόγω των ελάχιστων πι-
στώσεων που υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό, σε 
πολλές μεγάλες σχολικές μονάδες κλασικού προγράμμα-
τος να μην προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί διαφόρων ει-
δικοτήτων. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να δημιουργηθεί ένας 
ενιαίος τύπος σχολείου, με ίσες ευκαιρίες μάθησης και 

ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των μα-
θητών. Ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο με προοδευτικό και 
σταθερό παιδαγωγικό και διεπιστημονικό προσανατολι-
σμό.

Αποτελεί χρέος του συνδικαλιστικού κινήματος η διεκδίκη-
ση για την κάλυψη όλων των απαραίτητων οργανικών και 
λειτουργικών θέσεων που προκύπτουν κάθε χρόνο. Απο-
τελεί χρέος μας ο σταθερός - αγωνιστικός προσανατολι-
σμός για τη διεκδίκηση μόνιμων διορισμών στην εκπαί-
δευση και τη σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ει-
δικότητες στα σχολεία της χώρας.

Το δημόσιο σχολείο καλύπτει μορφωτικές και κοινωνι-
κές ανάγκες από τη γέννησή του. Γιατί, επομένως, στο νέο 
τύπο σχολείου που θεσπίζει το Υπουργείο παραλείπεται η 
ένταξη στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό, η ενισχυτική 
διδασκαλία στα πλαίσια της αντισταθμιστικής αγωγής; Για-
τί η συμμετοχή του παιδιού στο ολοήμερο σχολείο απαιτεί 
ως προϋπόθεση να είναι και οι δύο γονείς εργαζόμενοι; Οι 
άνεργοι έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν και να στέλ-
νουν τα παιδιά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες όταν 
οι ίδιοι βρίσκονται στην ανέχεια, χωρίς την οποιαδήποτε 
πρόνοια από το ίδιο το κράτος; Ένα πραγματικό δημόσιο 
και δωρεάν σχολείο αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, ανεξαιρέ-
τως και παρέχει όλα τα μορφωτικά αγαθά που προσφέρει 
με στόχο την εξομάλυνση των όποιων ανισοτήτων. 

Γιατί στο νέο ολοήμερο δημοτικό σχολείο καταργείται η 
πρωινή ζώνη του ολοήμερου; Γιατί, επίσης, δεν θα υπάρχει 
ένας σταθερός υπεύθυνος δάσκαλος που θα φέρει την ευ-
θύνη του όλου προγράμματος και θα στηρίξει τη λειτουργία 
του; Από πού προκύπτει ότι όλες αυτές οι περικοπές βοη-
θούν παιδαγωγικά; 

Όλες οι αλλαγές, συνάδελφοι, έχουνε γίνει διότι το σχο-
λείο που οραματίζεται η σημερινή κυβέρνηση αποσκοπούν 
σ’ ένα φθηνό σχολείο που δεν κοστίζει τίποτα. Μείωση 
ωρών, μείωση εκπαιδευτικών, απολύσεις, στείρες γνώ-
σεις, είναι κάτι που δεν κοστίζει. 

Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών, πιστεύ-
ει και παλεύει για ένα σύγχρονο, δημόσιο, δημοκρατικό, 
πολυεπιστημονικό, διαπολιτισμικό και ολοήμερο σχολείο. 
Το σύγχρονο δημοτικό σχολείο πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Οφείλει να παρέχει 
βασικές γνώσεις, αρχές και αξίες για τη διαμόρφωση ενός 
κριτικά σκεπτόμενου μορφωτικού ατόμου.

Σήμερα απαιτείται από όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις 
σοβαρότητα, συνέπεια, ενότητα, για τη διαμόρφωση του 
δημόσιου σχολείου που οραματιζόμαστε, που με αγώνες 
και διεκδικήσεις θα επιβάλλουμε. Ένα δημόσιο σχολείο με 
τις ίδιες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ένα σχολείο που θα 
ικανοποιεί μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες όλων των 
μαθητών, χωρίς εξαιρέσεις. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα, οι συνάδελφοι: δάσκαλοι, νηπια-
γωγοί, ειδικότητες, μόνιμοι και αναπληρωτές θα πρέπει να 
παλέψουμε για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που αποτελεί 
νησίδα για τις νέες γενιές. Σας ευχαριστώ.
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Σοφία Καρασαρλίδου
Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ζ΄

Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ προχώρησε σε εξειδί-
κευση του 3ου μνημονίου –τέρατος με την ψήφιση του νέου 
αντιασφαλιστικού νόμου που σημαίνει την κατεδάφιση της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, απίστευτης σκληρότητας μέτρα για την 
άμεση και έμμεση φορολογία των εργαζομένων και φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων. Συνολικά τα μέτρα είναι ύψους 5,4 δις.

Επέκτεινε το μνημονιακό νομοθετικό έργο σε ένα νέο 4ο Μνη-
μόνιο Διαρκείας με τον Αυτόματο Κόφτη δαπανών και το Υπερ-
ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων. Με τον «Κόφτη» σε περίπτωση που 
δεν θα «βγαίνουν» τα υπέρογκα πρωτογενή πλεονάσματα που 
προβλέπονται, θα κόβονται αυτόματα οι δαπάνες για μισθούς 
και συντάξεις, για εκπαίδευση κ.ά. Πρόκειται για μια θεσμοθέ-
τηση του Μνημονίου, που θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα από τη νο-
μοθέτηση στη Βουλή και «μακριά» από τις πιέσεις των κινη-
τοποιήσεων των εργαζομένων. Με το «Υπερταμείο» παρέδω-
σαν κάδε είδους περιουσία και ότι έχει και δεν έχει το δημόσιο 
στους δανειστές για 99 χρόνια. Οι δανειστές ανεξέλεγκτοι και 
έχοντας ασυλία θα αρπάξουν αντί πινακίου φακής όλη τη δη-
μόσια περιουσία, που γενιές και γενιές εργαζομένων δούλε-
ψαν για να την δημιουργήσουν. Επίσης «έλυσαν» το πρόβλημα 
των «κόκκινων», αλλά και των εξυπηρετούμενων δανείων με 
την απελευθέρωση της πώλησής τους από τις τράπεζες στους 
«επενδυτές», τους γνωστούς «γύπες».

Με την ψήφιση νόμων για τα «εργασιακά»- «συνδικαλιστι-
κό», τα οποία είναι προαπαιτούμενα για τη δεύτερη αξιολό-
γηση του Σεπτεμβρίου, η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ 
οριστικοποιεί και τελειοποιεί το μνημονιακό καθεστώς. Με τα 
«εργασιακά» θα σαρώσει τα όποια δικαιώματα άφησαν τα 
προηγούμενα μνημόνια: πλήρης απελευθέρωση απολύσε-
ων, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα, 
πλήρη κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, γενί-
κευση των ατομικών συμβάσεων, δηλ. όσα θέλει ο εργοδό-
της και κυρίως ο ΣΕΒ, περιορισμό έως και κατάργηση του δι-
καιώματος στην απεργία, ειδικά για τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία, κατάργηση της προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης, 
ενδεχόμενα νέα μείωση του βασικού μισθού κ.ά.

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν σε μια κοινωνία που μετά 
από έξι χρόνια μνημόνια βυθίζεται στη φτώχεια και την εξαθλί-
ωση καθώς το 48% των νοικοκυριών έχει εισόδημα κάτω ή 
κοντά στο όριο φτώχειας, το 20,9% αδυνατεί να καλύψει βασι-
κές ανάγκες, ποσοστό που ανεβαίνει στο 43,4% στους ανέρ-
γους. Από την άλλη το 94% των Συλλογικών Συμβάσεων εί-
ναι «επιχειρησιακές» και το 2015 οι προσλήψεις με «ευέλικτες 
μορφές εργασίας» ήταν το 55% του συνόλου. Ακόμη το 50% 
των μισθωτών παίρνει μισθό κάτω από 800 ευρώ, και μόλις 
το 15,7% πάνω από 1.000 ευρώ, ενώ το 73,7% των ανέρ-
γων είναι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από ένα χρόνο).

Γίνεται φανερό ότι το 3ο και 4ο μνημόνιο θα εξαπλώσει σε 
τεράστιο βαθμό την φτώχεια και την εξαθλίωση, με τη διαρ-
κή μείωση μισθών- συντάξεων, τη φορολογική αφαίμαξη, τις 
κατασχέσεις λογαριασμών και σπιτιών, ήδη πραγματοποι-

ούνται 10.000 κατασχετήρια τραπεζικών λογαριασμών την 
ημέρα και τον «κόφτη». 

Στο 3ο μνημόνιο υπάρχει η δέσμευση: «Οι αρχές, σε συνερ-
γασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα 
επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016,την αξιολόγη-
ση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο 
ΟΟΣΑ το 2011.» Θα αξιολογηθεί η «μεταρρύθμιση του νέου 
σχολείου» και θα υπάρξουν προτάσεις σύμφωνα με τις «βέλ-
τιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ».

Με τον «εθνικό διάλογο» για την παιδεία η μνημονιακή κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομιμοποιεί τη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
και επιχειρεί να τη συνεχίσει με την εφαρμογή των δεσμεύ-
σεων της στο 3ο μνημόνιο. Έτσι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
αυτές έως τον Μάιο θα υπάρξει ένα νέο εκπαιδευτικό σχέδιο 
δράσης, που θα εγκριθεί έως τον Ιούλιο για να μπει σε ισχύ 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

 Σε αυτό το πλαίσιο στην Επιτροπή Διαλόγου τέθηκαν ερω-
τήματα σε σχέση με την Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Νηπια-
γωγείο –Δημοτικό –Γυμνάσιο –Λύκειο: ποιο θα είναι το μο-
ντέλο «διακυβέρνησής» της, πώς θα αποκτήσει «αυτονομία» 
η σχολική μονάδα ως προς το πρόγραμμα και τη λειτουργία 
της, σε ποιο βαθμό οι σχολικές μονάδες και σε ποια κλίμακα 
μπορούν να αποκτήσουν οικονομική αυτοδυναμία, από πού 
θα εξευρεθούν οι πόροι (κράτος, ευρωπαϊκοί πόροι, ιδιωτι-
κά ιδρύματα, μορφές συνεργειών), αν μπορεί ένα σχολείο να 
«βγει από την τυποποιημένη ανωνυμία και να αποκτήσει δια-
κριτή φυσιογνωμία». Για τα οικονομικά της εκπαίδευσης θε-
ωρείται δεδομένη η μείωση των δαπανών της κρατικής χρη-
ματοδότησης και προτείνεται η εξεύρεση πρόσθετων πόρων 
και η εξοικονόμηση πόρων. 

Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν στις προηγούμενες νεοφι-
λελεύθερες «μεταρρυθμίσεις», που ο πυρήνας της λογικής 
τους είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Δωρεάν 
Εκπαίδευσης και που σταθερά επιδιώκουν να μεταφέρουν 
το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης στους εργαζόμενους- 
γονείς (βλέπε: εκπαιδευτικό κουπόνι, δίδακτρα, νέοι φόροι 
μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Οδηγούν στην κατηγοριο-
ποίηση των σχολικών μονάδων και των προγραμμάτων τους, 
στο όνομα της «αυτονομίας» τους και του «ανοίγματος στην 
τοπική κοινωνία». Καταργούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση 
και μετατρέπουν την παιδεία από κοινωνικό αγαθό σε εμπό-
ρευμα που μόνο όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να αγοράζει.

Στις δεσμεύσεις περιλαμβάνεται η νομοθέτηση νέου πλαισί-
ου αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων, μαθη-
τών που θα συνδέεται με τις επιδόσεις και την αποτελεσματι-
κότητα. Γι’ αυτό ο Α. Λιάκος πρότεινε ανάμεσα στα άλλα στην 
Επιτροπή Διαλόγου: «Ωστόσο, όπως και να την αποκαλέσου-
με, ως αξιολόγηση, αποτίμηση, λογοδοσία, στάθμιση απόδο-
σης κλπ. είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στην ελληνική εκπαί-
δευση σε όλες τις βαθμίδες της για την βελτίωσή της.» και 
«Αντικείμενο της επιτροπής στο σύνολό της είναι ο προσδιο-
ρισμός των Δεικτών Ποιότητας (Δείκτες διαδικασίας και Δεί-
κτες αποτελέσματος) με τους οποίους θα παρακολουθείται 
και θα αποτιμάται το εκπαιδευτικό έργο μέσα από μια διαμορ-
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φωτική (και όχι τιμωρητική) αξιολόγηση». Είναι φανερό ότι 
η σχολική μονάδα και οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται στο 
κατά πόσο υλοποιούν τους μνημονιακούς στόχους στην εκ-
παίδευση. Δηλαδή κατά πόσο θα αξιοποιούν τις εγκαταστά-
σεις του σχολείου για εξοικονόμηση πόρων, θα διασφαλί-
ζουν τη μεγαλύτερη χρήση ιδιωτικής χρηματοδότησης, θα φέ-
ρουν χορηγούς στα σχολεία, θα έχουν ελκυστικά προγράμμα-
τα για να προσελκύουν μαθητές – πελάτες.

Για τη Δευτεροβάθμια προτείνεται αναδιοργάνωση της σε 
τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο και δύο Λύκειο, που «θα πάψει να 
είναι εξεταστικό κέντρο» και θα δίνει Εθνικό Απολυτήριο. Το 
σημαντικότερο στις αλλαγές που προτείνονται για το πρό-
γραμμα σπουδών στο Λύκειο είναι ότι κάθε μαθητής και μα-
θήτρια θα διαμορφώνει το «δικό» του/ της πρόγραμμα μαθη-
μάτων που θα αντιστοιχεί, σε διεθνείς πιστωτικές μονάδες. 
Η εισαγωγή στα πανεπιστήμια προτείνεται να γίνεται με κρι-
τήρια και εξετάσεις για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση, με κά-
ποια κριτήρια χωρίς εξετάσεις στις σχολές με χαμηλή ζήτηση 
και με το Εθνικό Απολυτήριο για τις σχολές που η ζήτηση ισο-
σταθμίζει την προσφορά. 

Η «κατάργηση» των πανελλαδικών εξετάσεων δεν αποτελεί 
διεύρυνση και κατοχύρωση του δικαιώματος όλων στην μόρ-
φωση. Η επιβολή διδάκτρων είναι προ των πυλών για να λει-
τουργήσουν τα πανεπιστήμια, λόγω της δραματικής περικο-
πής των δαπανών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ήδη 
έχουν επιβληθεί στα μεταπτυχιακά. Έτσι το κοινωνικά άνισο 
σύστημα των πανελλαδικών, θα το αντικαταστήσει ένα ακό-
μα πιο άδικο, δηλ. αν διαθέτεις τα χρήματα για να πληρώνεις. 
Για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση- ΕΠΑΛ προτείνε-
ται τέταρτο έτος μαθητείας που ισοδυναμεί με δουλεία των 
εκπαιδευόμενων, σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα και τις ανά-
γκες της αγοράς εργασίας. 

Τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών μπαίνουν και 
σε αυτό το «διάλογο» στην κλίνη του Προκρούστη. Η εφαρμο-
γή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, δέσμευση της συγκυβέρνη-
σης στο 3ο μνημόνιο μεταφράζεται άμεσα μέσω του «διαλό-
γου» στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας που πρέπει 
να έχουν οι απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, στη δημιουργία 
Σχολών Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών διετούς διάρκειας, 
στη διαρκή επανεκπαίδευση για όλους τους εκπαιδευτικούς, 
που θα παίζει ρόλο στην αξιολόγησή τους. Η αύξηση ωραρί-
ου, η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και η άρση 
της μονιμότητας, η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, οι συγ-
χωνεύσεις τμημάτων και σχολείων συμπληρώνουν την εικό-
να των «μεταρρυθμίσεων». 

Όλες οι παραπάνω «μεταρρυθμίσεις» οδηγούν στην πλήρη 
ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης, στον 
εκφυλισμό της γνώσης σε πληροφορίας μιας χρήσης, στο 
σπάσιμο των ενιαίων αναλυτικών προγραμμάτων, στην πλή-
ρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, 
στην αλλαγή του ρόλου τους σε διαμεσολαβητές- πωλητές 
ελκυστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και μέσα από την 
εκπαίδευση στην μετατροπή των νέων γενιών σε ανειδίκευ-
τους δουλοπάροικους.

Στα σημερινά δεδομένα της βαθιάς οικονομικής κρίσης- χρε-
οκοπίας αυτά τα μέτρα θα σημάνουν καταστροφή τεράστιων 

κομματιών της εκπαίδευσης. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ποιος 
άνεργος, υποαπασχολούμενος ή εργαζόμενος στα όρια της 
φτώχειας θα μπορεί να πληρώνει την εκπαίδευση των παιδιών 
του. Αδιάψευστος μάρτυρας για την καταστροφή κομματιών της 
εκπαίδευσης είναι ο «κόφτης» που θα κλείνει σχολεία, πανεπι-
στήμια για να «βγουν» τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα.

Σε αυτή την κατεύθυνση και πριν τον «κόφτη», πρωτοπόρος 
ο υπουργός Παιδείας επέβαλε τον κόφτη με την υπουργική 
απόφαση για τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχο-
λείου» μείωσε το πρόγραμμα μαθημάτων των μαθητών, για 
να εξοικονομήσει προσωπικό και να απολύσει χιλιάδες ανα-
πληρωτές, ενώ στην ίδια λογική μείωσε και το πρόγραμμα 
των μαθητών στη Δευτεροβάθμια. 

Η ολοκλήρωση της μνημονιακής μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ, η 
έμπρακτη πια αποκάλυψή της, η πλήρης υποταγή και παράδο-
σή του στους ιμπεριαλιστές και τα μνημόνια οδηγεί στην κα-
τάρρευση των αυταπατών για την «αντιμνημονιακή» πολιτική 
του ή για την «ηπιότερη διαχείριση» των μνημονίων που υπο-
σχόταν. Η εφαρμογή του 3ου και 4ου διαρκούς μνημονίου 
θα φέρει πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί και 
οι εργαζόμενοι να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της εκπαίδευ-
σης και τη δική μας.

Οι παλιοί μνημονιακοί και οι παρατάξεις τους στο συνδικα-
λιστικό κίνημα, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΔΑΚΕ-
ΠΑΣΚ, δεν πρέπει να «ανακάμψουν» εκμεταλλευόμενοι τη 
μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε όχι μόνο έβαλαν πλάτη όλα 
τα προηγούμενα χρόνια να περάσουν τα μνημόνια, αλλά και 
τώρα η επιδίωξή τους είναι να φορτώσουν την μνημονική-
νεοφιλελεύθερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στους εργαζόμενους 
και να αποδείξουν ότι τα μνημόνια είναι μονόδρομος, απλώς 
αυτοί ξέρουν να τα εφαρμόζουν καλύτερα! Συμμετέχουν στον 
«εθνικό διάλογο» και καλλιεργούν τις χειρότερες αυταπάτες. 
Καλλιεργούν πνεύμα ηττοπάθειας και αδυναμίας μας να απο-
κρούσουμε την επίθεση που δεχόμαστε, συνεχίζουν να απα-
ξιώνουν τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις περιορίζοντάς 
τες σε απλές διαμαρτυρίες. Τις απεργίες απλώς τις κηρύσ-
σουν, χωρίς ποτέ να τις οργανώνουν. Η πορεία εκφυλισμού 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, με προεξάρχουσα την 
ηγεσία της ΓΣΕΕ με το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα, συνεχίζεται με 
την στάση τους στο ασφαλιστικό, όπου μετά την πετυχημένη 
απεργία στις 4 Φεβρουαρίου «εξαφανίστηκε», κηρύσσοντας 
μια 48ωρη απεργία- φάντασμα στα τέλη Απριλίου.

Όλο και περισσότερο οι δυνάμεις της ρεφορμιστικής αριστε-
ράς με την πολιτική τους δημιουργούν μεγαλύτερη κρίση στο 
συνδικαλιστικό κίνημα και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
ανασυγκρότησής του.

Οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικαλιστικό κίνημα πέρασαν 
πολύ γρήγορα στο ρόλο του ανοιχτού κυβερνητικού συνδικα-
λισμού (βλέπε ΟΛΜΕ), επιχειρούν να «αντιπαρατεθούν» σε 
σημεία της βάρβαρης πολιτικής του 3ου μνημονίου για την 
εκπαίδευση, αγνοώντας το ίδιο το 3ο μνημόνιο, αλλά και καλ-
λιεργώντας αυταπάτες ότι υπάρχουν περιθώρια για κάποιες 
βελτιώσεις της. Το ΠΑΜΕ ακολουθώντας τη διασπαστική πο-
λιτική του, καλλιεργεί τη χειρότερη ηττοπάθεια μπροστά σε 
κάθε αγώνα, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει συνολική ανατρο-
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πή του καπιταλισμού, όλοι οι αγώνες ενάντια στα μνημόνια 
είναι στην καλύτερη περίπτωση μάταιοι. Η πολιτική του αγνο-
εί επιδεικτικά όλες τις προσπάθειες για κινητοποιήσεις και 
αγώνες ενάντια στα μνημόνια, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται 
οι εργαζόμενοι και πάνω από όλα απορρίπτει την ανάγκη για 
την πολιτικοποίηση και οργάνωση αυτών των αγώνων. Αυτό 
αποδεικνύει η στάση του απέναντι στο κίνημα των πλατειών, 
στο δημοψήφισμα, αλλά και στο ασφαλιστικό όπου σε αγα-
στή συνεργασία με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία κήρυξε 
τη 48ωρη απεργία-φάντασμα, αφού πριν φρόντισε να «κλεί-
σει» τον αγώνα των αγροτών στα μπλόκα που έλεγχε. Από 
την άλλη δεν σταματά να επιτίθεται σε όποιο σωματείο, αγω-
νιστή βρίσκεται στα αριστερά του και δίνει αγώνες.

Η πολιτική των Παρεμβάσεων, που είχε στον πυρήνα της την 
πίεση μέσα στα όργανα στις δυνάμεις της ρεφορμιστικής αρι-
στεράς για να ανασυγκροτήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, 
γίνεται όλο και πιο αδιέξοδη, αν δεν έχει αποτύχει και πλή-
ρως. Χρόνια τώρα δεν αναλαμβάνουν το καθήκον να αυτοορ-
γανώσουν τους αγώνες με Επιτροπές Αγώνα και Απεργιακές 
Επιτροπές, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν την υπό-
θεση των προβλημάτων στα χέρια τους. Τις Επιτροπές αγώ-
να τις αντιμετωπίζουν απλά και μόνο σαν συμπληρωματικά 
όργανα κάτω από τον έλεγχο των Δ.Σ. Αυτή η πολιτική τους 
σχεδόν τους αφαίρεσε την δυνατότητα, παρ’ όλη την εκλογική 
τους δύναμη, να κινητοποιούν τη βάση του κλάδου.

Συναδέλφοι, -ισσες 

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών θεωρεί ότι όσο πιο γρή-
γορα ξεπεράσουμε την αίσθηση της ματαιότητας, που δημι-
ούργησε η μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πιο γρήγορα ξεπε-
ράσουμε το σοκ που δημιουργεί η άθλια εικόνα του «συμπα-
γή λόχου» ΣΥΡΙΖΑ, που με ελάχιστη πλειοψηφία, περνά αυτά 
τα θηριώδη μέτρα, προσφέροντας μια ανεκτίμητη υπηρεσία 
στα παλιά μνημονιακά κόμματα και τους δανειστές, τόσο πιο 
γρήγορα θα μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις 
μας και θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. 

Άμεσα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να καταργηθεί η 
υπουργική απόφαση και όλες οι διατάξεις που «κόβουν» τμή-
ματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Άμεσα πρέπει: α) να μην 
αφήσουμε κανένα νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης και κατα-
στροφής της δημόσιας εκπαίδευσης, που θα «προκύψει» από 
τον «εθνικό διάλογο», να περάσει, β) να παλέψουμε για αύξη-
ση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών πιστεύει ότι πρέπει να υι-
οθετήσουμε αιτήματα και πολιτικές που θα καθιστούν δυνα-
τή την επιβίωση μας και τη σωτηρία της δημόσιας εκπαίδευ-
σης. Αυτά δεν είναι άλλα από: 1) την κατάργηση των μνημονί-
ων, τη διαγραφή του χρέους, του οποίου η συνέχιση της πλη-
ρωμής σημαίνει καταστροφή της παιδείας, της υγείας, των 
πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, την κατα-
στροφή των νέων γενιών. 2) Την έξοδο από το ευρώ - εθνι-
κό νόμισμα τώρα, την έξοδο από την Ε.Ε., καθώς το ευρώ 
σημαίνει μνημόνια και η Ε.Ε. δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 
μια οικονομική και πολιτική δικτατορία πάνω στους εργαζό-
μενους στην Ευρώπη. 3) Την εθνικοποίηση όλων των τομέ-
ων κλειδιών της οικονομίας και τη λειτουργία τους κάτω από 
εργατικό έλεγχο, που είναι και ο μόνος τρόπος για την επα-

νεκκίνηση της οικονομίας από τη βαθιά κρίση που την βυθί-
ζουν οι ιδιώτες επιχειρηματίες. Οι οποίοι έκλεισαν και κλεί-
νουν εργοστάσια και επιχειρήσεις, κερδοσκοπούν με τα κέρ-
δη που έβγαλαν και βγάζουν από το αίμα των εργαζομένων, 
τους χαρίζεται όλος ο δημόσιος πλούτος για να κερδοσκοπή-
σουν ακόμα περισσότερο, χωρίς να δημιουργούν παραγωγι-
κές επενδύσεις, που θέλουν να επιβάλουν εργασιακές σχέ-
σεις του δουλοπάροικου, που δεν εξασφαλίζουν την αναπα-
ραγωγή της κοινωνίας με σύγχρονους όρους. 

Ο μόνος τρόπος για να ανασυγκροτήσουμε το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα είναι η ενεργοποίηση μας, και η ανάληψη των αγώ-
νων μας από μας τους ίδιους. Με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις, 
με Επιτροπές Αγώνα να προχωρήσουμε σε έναν Αγώνα Δι-
αρκείας με διαδηλώσεις, απεργίες και Απεργία Διαρκείας. Με 
εκλογή Απεργιακών Επιτροπών και Κεντρικής Απεργιακής Επι-
τροπής που θα μας εκπροσωπούν. 

Να δουλέψουμε στην κατεύθυνση ενός Πανεκπαιδευτικού 
Μετώπου για τη σωτηρία της Δημόσιας Εκπαίδευσης με γο-
νείς, μαθητές, φοιτητές. Να καλέσουμε τους εργαζόμενους 
σε κοινό αγώνα και Γενική Πολιτική Απεργία Διαρκείας ενά-
ντια στα μνημόνια, για την καταδίκη παλιών και νέων μνημο-
νιακών και για πτώση της άθλιας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Παλεύουμε για:
•	 Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν 12χρονο Σχολείο για όλους. Δί-

χρονη προσχολική αγωγή.
•	 Αύξηση δαπανών στο 5% του Α.Ε.Π άμεσα! 
•	 Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Επαναφορά ωραρίου. Κα-

τάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Μονιμοποίηση 
όλων των αναπληρωτών-ωρομισθίων. 

•	 Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και Δωρεάν Ιατροφαρμα-
κευτική Περίθαλψη για όλους. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρό-
νια υπηρεσίας, ή στα 55 στις γυναίκες και στα 60 στους άν-
δρες. Κατάργηση του νέου αντιασφαλιστικού νόμου.

•	 Κατάργηση του νέου μισθολογίου. Ακώλυτη Μισθολογική 
Εξέλιξη. Επαναφορά μισθών-συντάξεων.

•	 Καμία «αξιολόγηση» - απόλυση. Καμία σύνδεση μισθού-
αξιολόγησης. 

•	 Κατάργηση του αντιδημοκρατικού Πειθαρχικού Δικαίου. Κα-
τάργηση του κράτους Έκτακτης Ανάγκης. 

•	 Καμία σύμπτυξη τμημάτων, συγχώνευση – κατάργηση σχο-
λείου. 

•	 Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Φο-
ρολόγηση του κεφαλαίου και των μεγάλων εισοδημάτων. 
Πάγωμα χρεών για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊ-
κά στρώματα.

•	 Έξω οι ιμπεριαλιστές από την Συρία. Να σταματήσει κάθε βο-
ήθεια της ελληνικής κυβέρνησης στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις. Άσυλο σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Γιώργος Πάζαλος
Σύλλογος «ΑΘΗΝΑ»

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είμαι ο Γιώργος ο Παζάλος, 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος απ’ την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστι-
κή Πρωτοβουλία του Συλλόγου «ΑΘΗΝΑ», και καταθέτω την 
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κοινή ενυπόγραφη τοποθέτηση 17 ανεξάρτητων αντιπροσώ-
πων της 85ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου:
Να πούμε ξανά το μεγάλο ΟΧΙ 
στο μνημονιακό καθεστώς της κοινωνικής λεηλασίας
Δε συναινούμε στο σχολείο των ειδικών συνθηκών
Απαντάμε με ΜΕΤΩΠΟ, παλεύουμε για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

To τελικό αποτέλεσμα της εικοσάχρονης νεοφιλελεύθερης πο-
λιορκίας στο χώρο Παιδείας, δεν ικανοποιεί το μνημονιακό κα-
θεστώς που, μέσω της έκθεσης του ΟΟΣΑ, μιλά από το 2011 
για μεγάλες ιδιαιτερότητες και σοβαρές «ανορθογραφίες» του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η επέλαση των δυνάμε-
ων της αγοράς στο χώρο της εκπαίδευσης, ακόμα και στα χρό-
νια των μνημονίων τελικά δεν ήταν περίπατος.

Για αυτό στις μέρες μας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο 
Υπουργός Παιδείας Ν.Φίλης κρατούν γερά τη σκυτάλη των 
νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων. Την πήραν συνειδητά, 
υπέγραψαν και δεσμεύτηκαν για αυτές με το τρίτο μνημόνιο, 
όπως και για όλη την τη βαρβαρότητα και τους κόφτες που το 
συνοδεύει, ορκίζονται στα αντιεκπαιδευτικά θέσφατα της ερ-
γαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, τις υποχρεώσεις στους δανειστές, τα 
πλεονάσματα του 4,5% που στάζουν αίμα και στις «δημοσι-
ονομικές δυνατότητες» της χώρας. Συνεπείς στις υπογραφές 
τους, νομοθετούν για την εκπαίδευση, καταστρέφουν, εγκα-
ταλείπουν, συρρικνώνουν εκπαιδευτικές δομές του δημόσι-
ου σχολείου, εγκαινιάζοντας την εποχή της ολοκληρωτικής 
απόσυρσης του κράτους από την υποστήριξη του μορφωτι-
κού αγαθού. 

Από το Νηπιαγωγείο ως το Δημοτικό κι από το Γυμνάσιο έως 
το Λύκειο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της θεαματικής 
αποδόμησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης, η συρρίκνωση του 
εκπαιδευτικού έργου, η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού και η ραγδαία επιδείνωση των εργασιακών του όρων:
•	 Με αιφνιδιαστική τροπολογία, καταργήθηκε στην πράξη, 

μέσω της αλλαγής του ρόλου τους, το σύνολο των τμημά-
των ένταξης, βασική δομή της εκπαίδευσης ισότητας. Κύ-
ριος στόχος, οι απολύσεις χιλιάδων αναπληρωτών της πα-
ράλληλης στήριξης.

•	 Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν μέσα στο Πάσχα αυξάνεται 
λογιστικά μέχρι διπλασιασμού ο κατώτατος αριθμός των νη-
πίων για τη λειτουργία τμημάτων στο δημόσιο νηπιαγωγείο 
με αποτέλεσμα 1500-2000 νηπιαγωγεία ή τμήματα νηπια-
γωγείων να βρίσκονται στη διακεκαυμένη ζώνη που οδηγεί 
στην κατάργησή τους. Κοινωνικά, μορφωτικά και εργασιακά 
δικαιώματα νηπίων και νηπιαγωγών οδηγούνται στον αυτό-
ματο κόφτη. Πληθωρικά τμήματα, αναμόρφωση της λειτουρ-
γίας του νηπιαγωγείου με περιστολή των ωρών και των λει-
τουργιών του, εξαναγκασμένη στροφή στην ιδιωτική προ-
σχολική εκπαίδευση, απολύσεις αναπληρωτών, υπεραριθ-
μίες, ομηρία και κινητικότητα των νηπιαγωγών είναι τα πα-
ρεπόμενα δεδομένα της διάταξης αυτής.

•	  Η αιφνιδιαστική Υ.Α για το νέο ενιαίο τύπου Ολοήμερου 
σχολείου, φέρνει το σχολείο των περικοπών μαθημάτων, 
εκπαιδευτικών και ολόκληρων δομών το οποίο στελεχώ-

νεται από όποιους εκπαιδευτικούς διατίθενται και δομείται 
πάνω στην παρατεινόμενη απουσία μόνιμων διορισμών και 
στην άθλια μεθόδευση απόλυσης χιλιάδων αναπληρωτών 
που δεν θα επαναπροσληφθούν λόγω της εξάντλησης των 
ΕΣΠΑ. Κατά μ.ο, πάνω από δυο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
και πάνω από ένας δάσκαλος δε θα χωράνε στο σχολείο 
που θα αντικαταστήσει τα ΕΑΕΠ που χτίστηκαν στην κινού-
μενη άμμο των ΕΣΠΑ την εποχή της Διαμαντοπούλου. Δε 
συστήνονται οργανικές θέσεις για τους εκπαιδευτικούς ει-
δικοτήτων, ενώ την επόμενη χρονιά σχεδιάζονται οργανικοί 
υποβιβασμοί και συγχωνεύσεις.

•	 Όλες οι αριθμητικές μελέτες δείχνουν ότι του χρόνου, θα 
υπάρξουν αρκετά μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών, που το κίνημα πρέπει να τις αντιμετωπίσει ως 
απολύσεις (με ό,τι αυτό συνεπάγεται) και ένα μεγάλο μέρος 
πλεοναζόντων, πλαστά υπεραρίθμων και ομήρων εκπαιδευ-
τικών στο βάλτο της μνημονιακής εκπαίδευσης. Χιλιάδες τε-
λικά εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αδιόριστοι θα βρίσκονται στο 
μάτι του κυκλώνα.

•	 Για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, νομοθετήθηκε η συμπλήρω-
ση ωραρίου εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ στα Δημοτικά, η κι-
νητικότητα των κοινών ειδικοτήτων Π.Ε και Δ.Ε, η κατάρ-
γηση της τρίωρης μείωσης για τους υπεύθυνους εργαστη-
ρίων Φυσικής και Πληροφορικής, ενώ θέσπισε την υπο-
χρεωτική αναχρονιστική και αντιδραστική μαθητεία και την 
αλλαγή στη δομή των ΕΠΑΛ και γενικότερα στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση συρρίκνωση του εκπαιδευτικού έργου, 
μέσω αναμόρφωσης των ωρολογίων προγραμμάτων, αλ-
λαγής των αναθέσεων και κύκλους στα διδασκόμενα μαθή-
ματα σε Γυμνάσιο-Λύκειο, μείωση των ωρών διδασκαλίας 
στο Γυμνάσιο.

•	 Είναι επίσης φανερό ότι προετοιμάζεται το έδαφος για μια 
σύγχρονη νεοφιλελεύθερη εκδοχή του δόγματος Αρσέ-
νη (Ν 2525) που πέταξε 60.000 παιδιά έξω από το ενιαίο 
Λύκειο, του ελιτίστικου Λυκείου του Διεθνούς Απολυτηρί-
ου (Ι.Β.) που οδηγεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην 
πρώιμη απόρριψη και ταξική επιλογή της μεγαλύτερης μά-
ζας των μαθητών, που δε θα διαβαίνει το κατώφλι του. Τα 
συγκεκριμένα σχέδια ταιριάζουν απόλυτα και με την αύξη-
ση κατά ένα έτος της Τεχνικής Εκπαίδευσης, όπου το πρώτο 
έτος θα είναι γενικής Παιδείας, για να υποδεχτεί στο δεύτε-
ρο όσους δε χώρεσαν στη λέσχη των εκλεκτών του Ι.Β. και 
όλοι μαζί στο τέταρτο έτος να δοθούν ως προσφορά «μαθη-
τείας» στους εργοδότες και το Κεφάλαιο.

Με την ολοκλήρωση αυτού του δικτύου των εκτεταμένων πε-
ρικοπών στη Γενική Εκπαίδευση, η Κυβέρνηση ολοκληρώ-
νει ένα μεγάλο κεφάλαιο των μνημονιακών δεσμεύσεων που 
περιγράφονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ, το κεφάλαιο δηλαδή 
της ανατροπής της δαπανηρής (ανά μαθητή) υποχρέωσης του 
κράτους και του Γ.Κ .Π για τη λειτουργία της Δημόσιας Εκπαί-
δευσης. Προσηλωμένη σε αυτό με θρησκευτική ευλάβεια, η 
Κυβέρνηση δημιουργεί τους όρους για το φθηνό σχολείο των 
πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% που θα αλέσει κυριο-
λεκτικά μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα για την εξυπη-
ρέτηση του απεχθούς χρέους, προκαλώντας κοινωνικό, μορ-
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φωτικό και εργασιακό σοκ στην Δημόσια Εκπαίδευση, ίσως 
μάλιστα και κατά πολύ μεγαλύτερο των περιόδων του 2525, 
του 3848, του 152 και της διαθεσιμότητας.

Για τα υπόλοιπα κεφάλαια της νεοφιλελεύθερης ατζέντας, οι 
κυβερνώντες σύμφωνα με την προσφιλή τακτική όλων των 
κυβερνήσεων θα ανακοινώσουν και άλλα πορίσματα τους 
κατά τον Ιούνιο, ντάλα καλοκαίρι. Άλλωστε, κάτω από την πί-
εση και την αγωνιστική στάση των αναπληρωτών και έχο-
ντας εναλλακτική για τη μείωση του αριθμού τους την επό-
μενη χρονιά, απέσυραν την τροπολογία για τις προσλήψεις 
αναπληρωτών, δίνοντας προσωρινά τέλος σε ένα επεισόδιο, 
που αποκάλυψε την απατηλή ρητορεία γ ια 20.000 μόνιμους 
διορισμούς, αλλά και μέρος των επόμενων κινήσεών τους, 
που θα είναι η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η πα-
γίωση της ελαστικής εργασίας και το προσοντολόγιο, έναντι 
του «αναχρονισμού» της προϋπηρεσίας και των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από το βασικό πτυχίο.

 Κρίσιμο μέγεθος στη στρατηγική τους είναι ο σχεδιασμός της 
αποσωλήνωσης της εκπαίδευσης απ΄ τον κρατικό αναπνευ-
στήρα, όπως ομολογεί ο κ. Λιάκος, που σημαίνει τη διασωλή-
νωσή της με τη χορηγία, την αγορά, τους δήμους και την εξα-
σφάλιση πόρων επί αντιπαροχή: οικονομική, μορφωτική, πο-
λιτιστική, ιδεολογική. Το αγοραίο σχολείο της επιχειρηματικής 
λειτουργίας ανακοινώνεται, όπως ήταν φυσικό ως πόρισμα 
του «κοινωνικού διαλόγου» και η αξιολόγηση έπεται, για να 
χειραγωγεί και να προσαρμόζει σχολεία και εκπαιδευτικούς 
στο φθηνό και ευέλικτο σχολείο της αγοράς. 

Όλα τα παραπάνω δικαιώνουν, για τη στάση τους στον εθνι-
κό διάλογο, το εκπαιδευτικό κίνημα και τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία κι όχι τις συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΟΛΜΕ-ΔΟΕ που 
μέχρι πρόσφατα παρίσταναν τις πρόθυμες, αλλά ακάλεστες 
γλάστρες σε ένα διάλογο-οπερέτα. Τα σωματεία, που δεν τσί-
μπησαν στην φιέστα που έστησε ο κ. Φίλης για να παίξει το 
θέατρο της «δημοκρατικής μεταρρύθμισης», ενόσω νομοθε-
τούσε και νομοθετεί το σχολείο των περικοπών και οργανώ-
νει τη μόνιμη παράδοση της εκπαίδευσης στις ορέξεις των 
δανειστών και τις νεοφιλελεύθερες επιταγές τους. Η πολιτική 
τους είναι κάθε λέξη του ΟΟΣΑ και το εκπαιδευτικό κίνημα εί-
ναι κάθε λέξη από τους αγώνες και τα ιστορικά του αιτήματα. 
Μας χωρίζει χάος δηλαδή, κι από την κυβέρνηση κι από τον 
κυβερνητικό συνδικαλισμό, παλιό και νέο!

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επέλεξε το δρόμο της βαθιάς 
σύγκρουσης στο χώρο της εκπαίδευσης την ίδια περίοδο που 
σφυροκοπά την κοινωνία με την υλοποίηση των βάρβαρων 
μέτρων του τρίτου μνημονίου, την κατεδάφιση της κοινωνι-
κής ασφάλισης, τη φοροεπιδρομή και την εγκαθίδρυση του 
μόνιμου μηχανισμού περικοπών στο διηνεκές, του «κόφτη» 
διαρκείας, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Δε χωρά 
αμφιβολία λοιπόν, πως η κυβερνητική επίθεση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με στόχο την αποδόμηση της Δημόσιας Παιδείας απο-
τελεί οργανικό μέρος της ενιαίας στρατηγικής του μνημονια-
κού μπλοκ για την οικονομική υποδούλωση-εξαθλίωση της 
εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας και την βίαιη αφαίρε-
ση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών και κατακτήσεων. 

Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα μεμονωμένο επεισόδιο, για 
ένα κύμα εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων που μπορεί το κί-
νημα να μπλοκάρει, έξω από την προοπτική της πολιτικής και 
κοινωνικής ανατροπής.

Από την άποψη αυτή, οι αντιστάσεις κι οι αγώνες που θα ανα-
πτυχθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ούτε θα πρέπει να ανα-
ζητούν στη «δευτέρα παρουσία» τη νίκη και την ανατροπή 
όλων των αντιεκπαιδευτικών μέτρων που θεσπίζει η μνημο-
νιακή κυβέρνηση, όπως τις απολύσεις, τις περικοπές, τις με-
τακινήσεις ούτε να εξελίσσονται έξω από τη συνολική πάλη 
για την κοινωνική και πολιτική ανατροπή. Όπως το εκπαιδευ-
τικό κίνημα βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή των λαϊκών 
αγώνων, έτσι και σήμερα μπορεί να αποτελέσει πεδίο, αλλά 
και σπίθα μιας πραγματικής λαϊκής αντεπίθεσης απέναντι στη 
βαρβαρότητα που βιώνουμε.

Δε θα περάσουν τα μέτρα ! Ένα ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ πρέπει να 
ρίξει τώρα αυτό το σύνθημα που δεν πρέπει να μείνει στα 
χαρτιά και τις ανακοινώσεις. Μέτωπο που θα συνενώσει τους 
πάντες στην εκπαίδευση: Μόνιμους, αναπληρωτές, δασκά-
λους, ειδικότητες, νηπιαγωγούς, καθηγητές. Εκπαιδευτικούς 
και γονείς. Μέτωπο αντιμνημονιακό και αντικυβερνητικό. Που 
θα μπλοκάρει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό σε όλες τις εκ-
φάνσεις του, όπως και την υπονομευτική του δράση. Που θα 
συνενώσει όλες τις δυνάμεις του αγώνα και τα πολιτικοσυν-
δικαλιστικά τους ρεύματα σε ένα μεγάλο μπλοκ ανατροπής. 
Που θα συνενώσει τα διάσπαρτα και μεμονωμένα αγωνιστι-
κά επεισόδια και τα σπαράγματα ακτιβίστικης δράσης, σε μια 
μεγάλη ενιαία δύναμη πυρός. Που θα γεμίσει τις αίθουσες 
των Συνελεύσεων και θα αφαιρέσει τη διαχείριση των αγώ-
νων από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Που, μέσα σε ένα 
γενικότερο σχέδιο σύγκρουσης, θα μπλοκάρει μαζικά στην 
πράξη πλευρές της αναδιάρθρωσης (π.χ θα επιβάλλει τις εγ-
γραφές όλων των παιδιών στις δομές που αποκλείονται και 
θα μπλοκάρει τις υπεραρθμίες ).

Που ενιαία, αποφασιστικά, δυναμικά, θα προβάλει, θα απαι-
τεί, θα διεκδικεί:
•	 Την απόσυρση όλων των αντιεκπαιδευτικών μέτρων και πε-

ρικοπών (σε Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Ειδική Αγωγή) Την υπε-
ράσπιση της δουλειάς κάθε αναπληρωτή- καμιά απόλυση.

•	 Τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς και το διορισμό όλων 
των αναπληρωτών. Την κατάργηση του 3848 και του προ-
σοντολογίου και προσλήψεις με βάση την προϋπηρεσία και 
το χρόνο λήψης πτυχίου.

•	  Να μη γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και να δοθούν 
οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτή-
των στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

•	 Δωδεκάχρονο σχολείο για όλους, κατάργηση των εξετα-
στικών φραγμών, Δίχρονο νηπιαγωγείο, Δημόσια Δωρεάν 
παιδεία χωρίς αποκλεισμούς .

•	 Γενναία Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, για κάλυψη όλων 
των πραγματικών αναγκών, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, 
υποδομές και ανάγκες των σχολείων.

•	 Κατάργηση της αξιολόγησης κάθε είδους και κάθε μορφής. 
•	 Δημοκρατικό σχολείο, όλη την εξουσία στους συλλόγους δι-

δασκόντων, ξήλωμα του μηχανισμού των αξιολογητών και 
των συμβούλων–επιθεωρητών.
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•	 Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, νέα και σύγχρονα, που 
θα προάγουν την κριτική σκέψη, την ολόπλευρη γνώση και 
την κοινωνική χειραφέτηση. Απόσυρση των ιδιωτών, των 
χορηγών, της επιχειρηματικότητας, του ΟΟΣΑ και της εργα-
λειοθήκης του από το Δημόσιο σχολείο. 

•	 Μισθό αξιοπρεπή για ζωή αξιοβίωτη, αποκατάσταση των 
απωλειών του εισοδήματος της τελευταίας εξαετίας, ανα-
τροπή των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων.

Ενημερώσεις σε σχολεία και γειτονιές, συσκέψεις, συλλαλη-
τήρια, καταλήψεις παντού, είναι η άμεση απάντηση στην επίθε-
ση που δέχεται σήμερα η μαχόμενη εκπαίδευση. Η μάχη πρέ-
πει να δοθεί από νωρίς, ακόμα και τις επόμενες μέρες της Γ.Σ 
του κλάδου, αλλά και από την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, σε 
όλα τα ΠΥΣΠΕ και τις Διευθύνσεις, ώστε με διαμαρτυρίες, συ-
γκεντρώσεις καταλήψεις, μπλοκαρίσματα συνεδριάσεων από 
τους εκπαιδευτικούς συλλόγους να μην καθοριστεί το τοπίο, τα 
κενά και τα πλεονάσματα με βάση την Υ.Α και τα μέτρα Φίλη. 
Να μπλοκαριστούν οι συνεδριάσεις για τις υπηρεσιακές με-
ταβολές, τις υπεραριθμίες και τις μετακινήσεις συναδέλφων, 
όπως και οι κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ για τη διά-
θεση και μετακίνηση των εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτή-
των ΠΕ και ΔΕ. Κανείς αιρετός-ή να μη συμμετέχει σε συνε-
δριάσεις που θα οδηγήσουν εκπαιδευτικούς στην ανεργία και 
στις μετακινήσεις και οι σύλλογοι διδασκόντων με την κάλυ-
ψη της συνολικής αγωνιστικής απόφασης της 85Ης ΓΣ να αρ-
νηθούν τη δεύτερη ανάθεση μαθημάτων, αντί των εκπαιδευτι-
κών ειδικοτήτων.

Μπορούμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αγωνιστικής ανά-
τασης να κάνουμε σε όλες τις κινηματικές διαδικασίες τα με-
γάλα βήματα στη συγκρότηση του αγωνιστικού Μετώπου. Για 
αυτό προτείνουμε στην 85η ΓΣ, με απόφασή της, να κηρύξει, 
να οργανώσει και να σχεδιάσει το συνολικό και πολύμορφο 
αγώνα που απαιτείται και, ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση, 
να θέσει τον κλάδο σε τροχιά απεργιακής σύγκρουσης μέσα 
στο Σεπτέμβρη, που θα έχει τα χαρακτηριστικά της διάρκειας 
και των επαναλαμβανόμενων μορφών και να συγκαλέσει τις 
ΓΣ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη για να καθο-
ρίσουν τον ακριβή χρόνο εκδήλωσης και το είδος των επα-
ναλαμβανόμενων μορφών, δίνοντας το λόγο στους μάχιμους 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που ασφυκτιούν στο 
μνημονιακό βάλτο, αγωνιούν για την ανάταση του κινήματος, 
απογοητεύονται από τις παραταξιακές στρατηγικές, τις κομ-
ματικές περιχαρακώσεις, την πεπατημένη επετειακή «δράση» 
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και βλέπουν την ελπίδα 
στο μέτωπο των πραγματικών αγώνων και της ανατροπής.

Όταν, η νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πιστή 
υπηρέτης του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου των ΕΕ και 
ΔΝΤ, αφαιμάζει το λαϊκό εισόδημα, κατεδαφίζει την κοινω-
νική ασφάλιση, εκτοξεύει την ανεργία, ξεπουλά το δημόσιο 
πλούτο, υποθηκεύει τη χώρα για 99 χρόνια, συρρικνώνει τα 
κοινωνικά αγαθά της Υγείας και της Παιδείας και αποδέχεται 
μνημόνια διαρκείας, μόνο μια ευρεία κοινωνική και πολιτική 
συμμαχία για την ανατροπή των μνημονίων είναι η απάντηση 
της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα αλλά και συλλογικότητες, συ-
νελεύσεις, επιτροπές αγώνα, άλλες εκφράσεις αυτοοργάνω-

σης της κοινωνικής πλειοψηφίας πρέπει να συντονιστούν και 
να οργανώσουν τον αγώνα. Με σχέδιο σχέδιο μάχης, κεντρι-
κές και τοπικές διαδηλώσεις, μπλοκαρίσματα κυβερνητικών 
εκδηλώσεων, καταλήψεις, μπλόκα, συλλαλητήρια που δημι-
ουργούν εξεγερτικό κλίμα και ξεσηκωμό τον οποίο δεν πρό-
κειται να αναλάβει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αν δεν πιε-
στεί, ή αν δεν ξεπεραστεί από ένα ευρύ κοινωνικοπολιτικό μέ-
τωπο ρήξης και ανατροπής κι ένα αποφασισμένο εργατικό κί-
νημα. Ο καυτός Σεπτέμβρης με τις αλλαγές στα εργασιακά, τις 
νέες περικοπές, τη συνέχιση της κοινωνικής λεηλασίας αλλά 
και την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών πρέπει να 
σημάνει πραγματικό συναγερμό για πραγματικούς αγώνες και 
στόχο τη νίκη. Η πρότασή μας για την απεργιακή σύγκρουση 
στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα στο Σεπτέμβρη σε ένα τέτοιο 
συνολικό αγωνιστικό σχεδιασμό του εργατικού κινήματος μπο-
ρεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη.

Ένα μέτωπο, που θα στοχεύει στην ανατροπή της Κυβέρνη-
σης και της πολιτικής των μνημονίων, τη ρήξη και την έξο-
δο από την ΕΕ και την ΟΝΕ, την εκδίωξη της τρόικα και του 
κουαρτέτου, την ακύρωση όλων των μνημονίων και των 
συμβάσεων που υπογράφτηκαν μαζί τους, τη μη αναγνώρι-
ση-διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση των τραπε-
ζών, την επανάκτηση όλου του κλεμμένου κοινωνικού πλού-
του για τη στήριξη του εισοδήματος και των κοινωνικών αγα-
θών: την Παιδεία, την Υγεία, την Ασφάλιση, το δικαίωμα για 
σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους. Για την ανατρο-
πή και τη νίκη!

Οι αντιπρόσωποι της 85ης Γ.Σ της ΔΟΕ :

Αρβανίτης Βασίλης, Βαγενά Αλεξάνδρα, Γιάντσιου Σταμα-
τία, Γκότζος Παύλος, Γκίλη Μαρία, Ζάικου Ιωάννα, Καμπού-
ρης Δημήτρης, Κεσόγλου Μιχάλης, Κοκκινομηλιώτης Γιώρ-
γος, Κωνσταντακόπουλος Περικλής, Παζάλος Γιώργος, Πα-
ναγιωτακόπουλος Δημήτρης, Πριμηκύρης Δημήτρης, Σκαρ-
τσίλας Σωτήρης, Σταυριανός Αντώνης, Χατζηθωμάς Βαγγέ-
λης, Χατζησσάβας Παναγιώτης

Παναγιώτης Χατζησάββας
Σύλλογος Ημαθίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία απάντη-
ση στο συνάδελφο του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νίκο Φα-
σφαλή, ο οποίος το πρωί είπε ότι «η δική του παράταξη δεν 
είχε καλέσει ποτέ τους εκπαιδευτικούς σε συγκεντρώσεις 
στήριξης της διαπραγματευτικής προσπάθειας της Κυβέρνη-
σης πέρσι το καλοκαίρι». 

Είναι αλήθεια αυτό, γιατί οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι της 
ΔΗΣΥ όπως και της ΔΑΚΕ ήταν στις συγκεντρώσεις του «μέ-
νουμε Ευρώπη», είναι υποστηρικτές του «ευρώ πάση θυσία». 
Και αναρωτιέμαι γιατί σήμερα διαμαρτύρονται, γιατί σήμερα 
τους ενοχλεί ο Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας; Τις δικές τους 
εκκλήσεις άκουσε και τις δικές τους πολιτικές εφαρμόζει. 
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, που αφορά τους συναδέλ-
φους της ΕΡΑ, αλλά δεν είναι παρόντες στην αίθουσα, αλλά 
θα το πω για να γραφεί στα πρακτικά. Πέρσι από αυτό εδώ το 
βήμα είχα χαιρετίσει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κι 
ένοιωθα υπερηφάνεια που εκπροσωπούσα αυτή την παρά-
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ταξη. Σήμερα το μόνο που έχω να πω είναι ότι νοιώθω μια 
απέραντη λύπη, γιατί κάποτε ήλπιζα μαζί τους και έπεισα και 
αρκετούς συναδέλφους να ελπίζουμε μαζί με αυτούς. 
Για την κυβέρνηση της δήθεν αριστεράς δυο λόγια. Βολεύ-
ει τη ΔΑΚΕ και τη ΔΗΣΥ να μιλάει για Κυβέρνηση της Αριστε-
ράς, τους βολεύει αφάνταστα γιατί έτσι σπιλώνουν την έννοια 
της Αριστεράς. Αλήθεια, για ποια Κυβέρνηση της Αριστεράς 
μιλάνε, την Αριστερά των μνημονίων, του ΕΝΦΙΑ, του ξεπου-
λήματος του δημόσιου πλούτου, των πλειστηριασμών, της ερ-
γασίας ως τα βαθειά γεράματα; 
Εγώ, συνάδελφοι, δεν βλέπω καμία αριστερά να κυβερνά-
ει. Το μόνο που βλέπω είναι μερικούς εξουσιολάγνους που, 
προκειμένου να μείνουν μερικούς μήνες παραπάνω στην κα-
ρέκλα της εξουσίας, δε διστάζουν να ψηφίζουν αμάσητα όσα 
οι δανειστές τους επιτάσσουν. 
Δύο λόγια για τα ΕΑΕΠ, επειδή μπαίνει ένα ερώτημα «αν εί-
στε με τα ΕΑΕΠ ή με το νέο σχολείο Φίλη». Όσοι σήμερα 
ασκούμε κριτική για το σχολείο του Φίλη - κι εγώ μαζί – το κά-
νουμε όχι γιατί υπερασπιζόμαστε τα ΕΑΕΠ, αλλά γιατί προτάσ-
σουμε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα όλων 
των συναδέλφων μονίμων και αναπληρωτών που θίγονται. 
Φαίνεται ότι κάποιες παρατάξεις εδώ μέσα ή κάποιους συνα-
δέλφους αυτά δεν τους ενδιαφέρουν.
Για τον εθνικό διάλογο, σας τα είπε το πρωί και ο συνάδελφος 
Δημήτρης Μαριόλης. Σε τι ωφέλησε τον κλάδο η συμμετοχή 
μας στον εθνικό διάλογο; Ερχόσαστε τώρα, μετά την υπουρ-
γική απόφαση μέσα στο Πάσχα, να παριστάνετε τις απατημέ-
νες συζύγους. 
Κάτι τελευταίο για να μη σας κουράζω, γιατί ήδη το Σώμα εί-
ναι πολύ κουρασμένο. 
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όσο βαθαίνει η 
κρίση και όσο η κατάσταση χειροτερεύει στην καθημερινό-
τητά μας στο σχολείο και στις οικογένειές μας, γίνεται όλο 
και πιο φανερό ότι οι ζωές μας, το σχολείο που ονειρευόμα-
στε και η θέση μας στον εκπαιδευτικό κλάδο, οι ανάγκες και 
τα όνειρά μας δεν μπορεί να δικαιωθούν όσο η χώρα παρα-
μένει δεμένη στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα είναι 
σίγουρο: οι Κυβερνήσεις θα αλλάζουν, αλλά τα μνημόνια και 
η λιτότητα θα είναι εδώ, θα παραμένουν και θα μας εξαθλι-
ώνουν. Μόνο μια πολιτική ρήξης με την Ευρωζώνη και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο ελπίδας 
στη χώρα, στο λαό και στον κλάδο μας. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ

Αντώνιος Σταυριανός
Σύλλογος Νάξου - Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων

Καλησπέρα, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Αντώνης Σταυ-
ριανός από Σύλλογο Νάξου Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων 
και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. 

Θα σας διαβάσω μία δήλωση που θεωρούμε ότι αποτελεί 
αδήριτη αναγκαιότητα να ακουστεί δημόσια από το μικρόφω-
νο και όχι μόνο να μοιραστεί κάτω στο σώμα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ 85η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

Οι μεγάλες ελπίδες που γεννήθηκαν στον ελληνικό λαό ότι θα 
ανοίξει ο δρόμος για την απαλλαγή της χώρας μας απ’ τα μνη-
μόνια και την επιτροπεία εξανεμίσθηκαν. Τη θέση τους πήρε η 
απογοήτευση μετά την πλήρη μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την μετατροπή του υπερήφανου “ΟΧΙ” του ελληνικού 
λαού σε ταπεινωτικό “ΝΑΙ”, μετά την υπογραφή και ψήφιση 
του 3ου μνημονίου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 
των άλλων μνημονιακών κομμάτων αμαυρώνοντας την ιδέα 
της Αριστεράς, και περνώντας το εγκληματικό μήνυμα ότι όλοι 
το ίδιο είναι και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ !!! Ότι οι ακο-
λουθούμενες πολιτικές είναι μονόδρομος και εμείς πρέπει να 
σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτούμε τη μοίρα μας.

Στο χώρο της Εκπαίδευσης, οι εξελίξεις είναι δυσμενείς σε ερ-
γασιακό, παιδαγωγικό, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ένα 
συνδικαλιστικό κίνημα μαχητικό και ριζοσπαστικό έχει την πολι-
τική και ηθική υποχρέωση, όχι μόνο να υπερασπιστεί τα δικαι-
ώματα μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρεμβαίνο-
ντας πρωτίστως στα εργασιακά ζητήματα, αλλά και να διευρύνει 
τα όρια παρέμβασής του μέσα στην κοινωνία, να έρθει σε επα-
φή και με άλλες κοινωνικές ομάδες και κινήματα, να οικοδομή-
σει τους όρους και τις προϋποθέσεις για ανατροπή των μνημο-
νιακών πολιτικών κι όσων κυβερνήσεων τις υλοποιούν.

Πιστεύουμε ότι η δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να 
είναι ακηδεμόνευτη και ταξικά προσανατολισμένη. Δεν μπο-
ρεί σήμερα να είμαστε εγκλωβισμένοι στις δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος, απ΄ τη μια στον κυβερνητικό και εργοδο-
τικό συνδικαλισμό με τις μειωμένες προσδοκίες, την ανάθε-
ση, το συμβιβασμό και απ΄ την άλλη στον παραταξιακό πατρι-
ωτισμό στην αμηχανία και στην χαιρέκακη αυτάρεσκη παρα-
κολούθηση μιας κοινωνίας που υποφέρει. Το συνδικαλιστι-
κό κίνημα μπορεί και οφείλει να διεκδικήσει την ιδεολογική 
του χειραφέτηση με γνώμονα τα συμφέροντα και τις ανάγκες 
τόσο των εργαζομένων όσο και της κοινωνίας.

Οι παρακάτω υπογράφοντες και υπογράφουσες, εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι από τους Συλλόγους μας πανελλαδικά, δηλώ-
νουμε ότι είμαστε έμπλεοι με τα πολιτικά διακυβεύματα που 
θέτει το συγκεκριμένο πλαίσιο και είμαστε ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πολιτικοσυνδικαλιστικό σχηματισμό από τους 
υπάρχοντες στην 85η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ. Σταθεροί 
στις αξίες και τα προτάγματά μας δηλώνουμε παρόντες στη 
συλλογική δράση καλώντας όποιον/όποια θεωρεί ότι μπορεί 
να υπάρξει διέξοδος για τη χώρα μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και Ευρωζώνης κι εντός πλαισίων ενός ακηδεμόνευτου και 
με ταξικό προσανατολισμό συνδικαλιστικού κινήματος, να συμ-
βάλει στην προσπάθειά μας αυτή. Καλή δύναμη σε όλους και 
όλες και καλές εργασίες στην 85η ΓΣ του Κλάδου μας. 

Οι υπογράφοντες/υπογράφουσες: Πριμηκύρης Δημήτρης, Χα-
τζησσάβας Παναγιώτης, Κωνσταντόπουλος Περικλής, Παναγιω-
τακόπουλος Δημήτρης, Χατζηθωμάς Βαγγέλης, Γιάντσιου Στα-
ματία, Γκίλη Μαρία, Ζάικου Ιωάννα, Κεσόγλου Μιχάλης, Βαγε-
νά Αλεξάνδρα, Κοκκινομηλιώτης Γιώργος, Σταυριανός Αντώνης

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
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Βασίλης Παληγιάννης
Αιρετός ΚΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες,  
συνάδελφοι.

Θέλω κατ’ αρχήν να ευχηθώ 
καλή επιτυχία στις εργασίες 
της Γενικής μας Συνέλευσης.

Μιας συνέλευσης που πραγμα-
τοποιείται σε μια χρονική περί-
οδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την 
εκπαίδευση, τους εκπαιδευτι-
κούς, για ολόκληρη την ελληνι-
κή κοινωνία.
Σήμερα βιώνουμε την πιο βάρ-

βαρη, την πιο ανελέητη επίθεση σε βάρος των δικαιωμά-
των μας και της ζωής μας.
Είναι δε τόσο καταιγιστικά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, 
ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, που πολλές φορές δεν 
προλαβαίνουμε να συνειδητοποιούμε τις αλλαγές που 
επήλθαν και εξακολουθούν να επέρχονται στη ζωή μας, 
στη ζωή όλων μας.
Ζούμε όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις μέσα σε ένα 
θολό, ρευστό και αβέβαιο πολιτικό, οικονομικό κοινωνικό 
και εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Σήμερα στην Ελλάδα διαθέτουμε για δεύτερη φορά αριστε-
ρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που ναι μεν δεν κατάργη-
σε τα προηγούμενα μνημόνια, που ναι μεν πρόσθεσε και το 
δικό της τρίτο μνημόνιο, το αριστερό, αλλά επειδή είναι αρι-
στερό, εκτός από το παράλληλο πρόγραμμα έχει και κόφτη.
Το Γ΄ μνημόνιο έφερε «αριστερή» δυστυχία και η δυστυχία 
κι άλλο κοινωνικό χάος.
Δυστυχώς συναδέλφισσες και συνάδελφοι σήμερα τα πά-
ντα γύρω μας καταρρέουν και τη θέση της ελπίδας πήρε η 
απογοήτευση. Tα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν, φορολογικό, 
συνταξιοδοτικό, εκπαιδευτικά, οδηγούν στην κατάρρευση 
της πραγματικής οικονομίας, στην φτωχοποίηση των πολι-
τών, στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η ομολογουμένως καθολική αποτυχία της κυβέρνησης της 
αριστεράς σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, αποτέλε-
σε για πολλούς μια αποκάλυψη και για άλλους μια απομυ-
θοποίηση της κυβερνώσας αριστεράς.
Έδειξε ότι πίσω από τα φιλόδοξα οράματα υπήρχαν μόνο 
παρωχημένες ιδεοληψίες και κραυγαλέες ανεπάρκειες.
Τα δύο αυτά στοιχεία χαρακτηρίζουν και την πολιτική που 
ακολουθήθηκε και συνεχίζει να ακολουθείται στο Υπουρ-
γείο Παιδείας.

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΗΚΕ, Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΕΥΤΕΛΙΣΤΗΚΕ.

Ως εκπαιδευτικοί παρακολουθούσαμε και παρακολουθού-
με με ανησυχία τις εξελίξεις ιδιαίτερα στην παιδεία, όπου 
επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατεί το απόλυτο αλα-
λούμ.

Άλλωστε όλοι σας γνωρίζετε πως η σχολική χρονιά 2015-
2016 ξεκίνησε με χιλιάδες κενά πάνω από 15.000, με 
κλειστά δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία.

Είναι αλήθεια πως υπήρξε μια πλήρης αδιαφορία από Μπαλ-
ντά, Χασάπη, Κουράκη για την λειτουργία των σχολείων. Οι 
άνθρωποι είχαν ως μοναδικό τους μέλημα τον έλεγχο της 
διοίκησης της εκπαίδευσης και αρκέστηκαν στο να αερολο-
γούν να ψευδολογούν και να διαλύουν την εκπαίδευση.

Η έλλειψη προγραμματισμού, υπεύθυνης σοβαρής πολιτι-
κής και η απύθμενη ανευθυνότητά τους είχε ως αποτέλε-
σμα την αδικαιολόγητη καθυστέρηση όλων των υπηρεσια-
κών μεταβολών. 

Η χρονιά είχε ξεκινήσει κι εμείς ως Κ.Υ.Σ.Π.Ε. κάναμε ακό-
μη μεταθέσεις -αποσπάσεις - μετατάξεις και ταυτόχρονα οι 
προσλήψεις αναπληρωτών γινόντουσαν με ρυθμούς χελώ-
νας αφού δεν είχαν διασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώ-
σεις. Οκτώβριο μήνα και χιλιάδες Δ.Σχ νηπιαγωγεία, ειδικά 
σχολεία, τμήματα ένταξης παράλληλη στήριξη υπολειτουρ-
γούσαν ή δε λειτουργούσαν.

Άλλωστε καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους με το 
σταγονόμετρο προσλαμβάνανε αναπληρωτές, για να κλεί-
σει το έτος με πάνω από 2.500 κενά.

Το δημόσιο σχολείο αντιμετωπίστηκε ως ένα ελεύθερο πε-
δίο πειραματισμού νεόκοπων μεταρρυθμιστών και οιστρή-
λατων νεωτεριστών, που δυστυχώς λειτούργησαν ως επι-
κίνδυνοι μαθητευόμενοι μάγοι.

Μετά τις εκλογές η νέα πολιτική ηγεσία Φίλης και Σία ακο-
λούθησε την πολιτική της υποσχεσιολογίας του ψέματος 
και του άκρατου λαϊκισμού.

Υπόσχονταν στους πάντες τα πάντα.

Χιλιάδες διορισμούς, σαρωτικές αλλαγές με στόχο την 
αναβάθμιση της εκπαίδευσης κτλ.

Μάλιστα για την επίτευξη του στόχου εξήγγειλε διάλογο. 
Συγκρότησε επιτροπές απόλυτα ελεγχόμενες ευτελίζοντας 
κάθε έννοια διαλόγου ώστε να νομιμοποιεί κάθε πρόχει-
ρη, ατεκμηρίωτη κι αποσπασματική ρύθμιση που υποβάθ-
μιζε το δημόσιο σχολείο.

Όλες δε οι ρυθμίσεις πιστοποιούν την πρόθεση της πολιτι-
κής ηγεσίας να περιορίσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών, 
αδιαφορώντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης.

Συγκεκριμένα:

Η ρύθμιση για την Ειδική Αγωγή στην ουσία «καταργεί» τα 
Τμήματα Ένταξης, μετατρέποντας τους εκπαιδευτικούς ου 
υπηρετούν σ’ αυτά κάτι ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς Τμημά-
των Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης με στόχο την εξοι-
κονόμηση εκπαιδευτικών, αφού οι πιστώσεις ΕΣΠΑ για την 
Παράλληλη Στήριξη εξαντλούνται.

Η ρύθμιση για το νέο τύπο Ολοήμερου Σχολείου καταργεί 
τα ΕΑΕΠ, μειώνει τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας, κα-
ταργεί την πρωινή ζώνη και θέτει ως βασική προϋπόθε-
ση (14 μαθητές) συμμετοχής των μαθητών στο ολοήμερο 
να εργάζονται και οι δυο γονείς. Στόχος η εξοικονόμηση 
4.000 έως 5.000 εκπαιδευτικών.

Η ρύθμιση για τα νηπιαγωγεία προβλέπει την αύξηση του 
ελάχιστου αριθμού των νηπίων από τα 7 στα 14 ανά τμήμα 
και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα για τα ολοήμερα, 
θα οδηγήσει σε κύμα κατάργησης εκατοντάδων τμημάτων.

Στόχος η εξοικονόμηση τουλάχιστον 1.000 νηπιαγωγών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
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Από μόνες τους αυτές οι ρυθμίσεις διαμορφώνουν ένα εφι-
αλτικό τοπίο, διαλύουν την εκπαίδευση και καταδικάζουν σε 
ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κι έχουν σοβαρές επιπτώ-
σειςστις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Ναι οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι μια αυταπάτη του Τσίπρα. 
Είναι μια πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις αυτές πιστοποιούν 
το λόγο του Αλεξιάδη (Τα άσχημα τελειώνουν έρχονται τα 
χειρότερα).

Είναι σίγουρο πως αν εφαρμοστούν οι παραπάνω ρυθμί-
σεις θα «εξοικονομηθούν» πάνω από 7000 εκπαιδευτικοί.

Η κυβέρνηση βεβαίως υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας, 
προσπαθεί να μας πείσει πως οι ρυθμίσεις αυτές αποσκο-
πούν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Επιμένει στο ψέμα και στον άκρατο λαϊκισμό διαστρεβλώ-
νοντας την πραγματικότητα.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, συνεχίζω την τοποθέτησή 
μου με συντομία στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαι-
δευτικών. Το διδακτικό έτος 2015 – 2016 τελείωσε με 
τουλάχιστον 2.500 κενά αν και φέτος είχαν προσληφθεί 
13.866 εκπαιδευτικοί από τους οποίους 5.258 ΠΕ 70, 
1.707 ΠΕ60, 3.268 στην Ειδική Αγωγή και 3.633 ειδικό-
τητες. (Συνολικά 10.598 στη Γενική εκπαίδευση και 3.633 
στην Ειδική Αγωγή).

Ο αριθμός των αναπληρωτών δικαιολογείται απόλυτα 
αφού τα τελευταία 6 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν 10.000 
εκπαιδευτικοί και στο αντίστοιχο αυτό διάστημα είχαμε μό-
λις 272 μόνιμους διορισμούς. Η πολιτική ηγεσία αδυνα-
τώντας να καλύψει τα κενά άρχισε την υποσχεσιολογία για 
15.000 και για 20.000 διορισμούς. Έπαιξε με την αγωνία 
χιλιάδων νέων συναδέλφων. Έπαιξε και συνεχίζει να παίζει 
με χιλιάδες νέους εκπαιδευτικούς, όμηρους μιας απαράδε-
χτης κατάστασης αφού κάθε χρόνο βρίσκονται αντιμέτωποι 
με πρόχειρες και ενίοτε αλόγιστες νομοθετικές ρυθμίσεις 
που γκρεμίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες τους. Οι περισσό-
τεροι αναπληρωτές εργάζονται για 5, 10 έως 17 χρόνια 
στη δημόσια εκπαίδευση. Κάθε χρόνο σε διαφορετική πε-
ριοχή μακριά από τις οικογένειές τους. 

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι απογοητευμένοι από τον εμπαιγ-
μό της υποσχεσιολογίας Φίλη, θα βρεθούν αντιμέτωποι και 
με τον εφιάλτη της ανεργίας, λόγω των πρόσφατων σαρω-
τικών αλλαγών. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών οφείλει και 
πρέπει να προτάξει στο διεκδικητικό του πλαίσιο τα προ-
βλήματα των αναπληρωτών. Οφείλουμε να αναδείξουμε 
και να διεκδικήσουμε μόνιμους διορισμούς και ταυτόχρονα 
σταθερό και ξεκάθαρο εργασιακό καθεστώς για τους ανα-
πληρωτές.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Το 2015 υποβλήθηκαν 5.404 αιτήσεις κι οι μεταθέσεις 
πραγματοποιήθηκαν με απίστευτη αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. Το ποσοστό ικανοποίησης ανήλθε στο 38%. Φέ-
τος έχουν υποβληθεί 4.742 αιτήσεις μετάθεσης. Με βάση 
την εκτίμησή μου οι μεταθέσεις μετά την αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση έκδοσής τους θα γίνουν με βάση τα δεδομέ-
να που έχουμε μέχρι σήμερα θα είναι ελάχιστες. Πιστεύω 

πως ίσως θα είναι οι λιγότερες όλων των εποχών. Το πι-
θανότερο είναι να μην πραγματοποιηθεί ούτε μια μετάθε-
ση στη Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και σε άλλες 
περιοχές. 

Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας οφείλεται 
στον τρόπο υπολογισμού των κενών με βάση τις νέες ρυθ-
μίσεις και στην τελική απόφαση για σύσταση οργανικών 
θέσεων ειδικοτήτων. Με τις νέες ρυθμίσεις παντού βγά-
ζουν πλεονάσματα.

Παρά ταύτα επιτρέψτε μου να τονίσω την αδήριτη ανάγκη 
αλλαγής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Πρέπει 
άμεσα να υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 13, Π.Δ.50/96 
για την επαναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών 
όρων και ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης 
βαρύτητας με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.

Είναι απαράδεκτο να εντάσσεται στην ειδική κατηγορία ένας 
συνάδελφος με 25% αναπηρία λόγω ασθένειας CROHN, 
αλλά με 80% αναπηρία του ίδιου λόγω κινητικών προβλη-
μάτων ή με 95% αναπηρία λόγω γενικευμένης υποτονίας 
κορμού και κάτω άκρων να μην εντάσσονται.
•	 Αντιμετώπιση της ισχύουσας νομοθεσίας για Διαπολιτι-

σμικά Μειονοτικά σχολεία με ξεκάθαρα κριτήρια.

•	 Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων.

•	 Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης για 
μια πιο δίκαια, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μορι-
οδότηση.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των μετα-
θέσεων φέτος θα έχει ως αποτέλεσμα και την καθυστέρη-
ση της πραγματοποίησης των αποσπάσεων για το 16- 17.

 Το 2015 η πρώτη φάση των αποσπάσεων πραγματοποι-
ήθηκε στις 27-8-2015 αφού στις 26-8-2015 ανακοινώ-
θηκαν οι μεταθέσεις των ειδικοτήτων. Το ποσοστό ικανο-
ποίησης των αποσπάσεων ήταν ικανοποιητικό 88%. Αυτό 
οφείλεται στην προεκλογική περίοδο.

Φέτος υποβλήθηκαν 4.454 αιτήσεις και κατά τη γνώμη 
μου οι αποσπάσεις πιθανόν να πραγματοποιηθούν στο τέ-
λος Αυγούστου. Αυτό που έχει σημασία είναι πως το ποσο-
στό ικανοποίησης των αιτήσεων απόσπασης θα είναι χα-
μηλό. Εκατοντάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν για 
πρώτη φορά μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από 
τον τόπο συμφερόντων τους. Και για τις αποσπάσεις πρέ-
πει να γίνουν αλλαγές.

•	 Αναμοριοδότηση των κριτηρίων απόσπασης.

•	 Επανεξέταση των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων.

•	 Οι αποσπάσεις σε Διευθύνσεις, φορείς Πανεπιστήμια, 
Κ.Υ. να πραγματοποιούνται με μοριοδότηση από το ΚΥΣ-
ΠΕ.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταθέσεων και αποσπά-
σεων θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα του προσωπικού και οικογενειακού 
προγραμματισμού του κάθε εκπαιδευτικού αλλά και του κα-
λύτερου προγραμματισμού λειτουργίας του σχολείου.
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ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Είναι γνωστό πως παρά την υποσχεσιολογία για επίλυση 
του θέματος οι συνάδελφοι ειδικοτήτων παραμένουν όμη-
ροι της αναποφασιστικότητας της αναβλητικότητας και της 
έλλειψης πολιτικής βούλησης. 

Αυτό που έχει σημασία είναι η λύση του προβλήματος. 
Λύση χωρίς τη σύσταση οργανικών θέσεων δεν είναι δυ-
νατόν να υπάρξει.

Πρέπει επιτέλους να υπάρξει δικαίωση όλων όσων υπηρε-
τούσαν στην Π.Ε. αλλά και των μεταταγμένων. Ενημερωτι-
κά σας αναφέρω πως σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικα-
σία του ορισμού των 1686 οργανικών θέσεων με βάση τις 
οποίες έγιναν οι περσινές μεταθέσεις καθώς επίσης και η 
σύσταση οργανικών θέσεων των μη κοινών ειδικοτήτων. 
Σε εκκρεμότητα παραμένουν και οι αιτήσεις μετάταξης εκ-
παιδευτικών σε διοικητικές θέσεις.

Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/
θμιας σε προσωρινές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων για 
σοβαρούς λόγους υγείας.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Φέτος είχαμε τις λιγότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης της 
τελευταίας 50ετίας.

Υποβλήθηκαν 550 αιτήσεις. Ανακλήθηκαν 131. Οι 419 
συνταξιοδοτήσεις πιστοποιούν την ανησυχία των εκπαι-
δευτικών για το μέλλον.

Υπενθυμίζω πως:

Η αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού μας 
συστήματος που οδηγεί σε δραματική μείωση των συντά-
ξιμων αποδοχών, στην κατάργηση επί της ουσίας των επι-
κουρικών, στην κατάργηση του ΕΦΑΠΑΞ και στην ουσια-
στική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έχει ως 
αποτέλεσμα την υποχρεωτική παραμονή των εργαζομένων 
στην υπηρεσία.

Ως αιρετός με ανακοίνωσή μου στις 22/4 ζήτησα να γίνει 
αποδεκτό το δίκαιο αίτημα των εκπαιδευτικών για τη συ-
νταξιοδότησή τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κάτι 
που ως γνωστό έγινε δεκτό, αφού οι εκπαιδευτικοί απο-
τελούν τη μόνη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
δεν μπορούν να επιλέξουν πότε θα παραιτηθούν.

Αντιμετωπιζόμαστε ως Β΄ κατηγορίας υπάλληλοι.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
•	 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια 
ιδιαίτερη αναφορά στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης. 
Η κυβέρνηση με το Ν. 4342/15 έθεσε υπό τον απόλυτο 
έλεγχο τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Της προσπάθειας ελέγχου των συμβουλίων προηγήθηκε 
η επιλογή των 13 Περιφερειακών Διευθυντών όπου θρι-
άμβευσε ο κομματισμός, η ημετεροκρατία, η αναξιοκρατία 
και η παρεοκρατία. Η προσπάθεια κομματοποίησης συνεχί-
στηκε με τις επιλογές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, όπου 
επικράτησε η σκληρή παραταξιακή λογική και η κομματική 
σκοπιμότητα.

Με αυτές τις επιλογές οι μόνοι που δικαιούνται να πανηγυ-
ρίζουν είναι οι αρνητές της αξιοκρατίας.

Η ολοκλήρωση της επιλογής στελεχών απομυθοποίησε την 
πολλά υποσχόμενη περί αξιοκρατίας κυβερνώσα αριστερά.

Αυτή η αριστερά προκαλεί αδίστακτα και τους ίδιους τους 
ψηφοφόρους της, που αφελώς πίστεψαν πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
υπηρετούσε με τα ως φαίνεται κάλπικα οράματά του την 
αξιοκρατία.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη τη δυσπιστία των 
εκπαιδευτικών για την εγκυρότητα και την αξιοκρατία των 
επιλογών στελεχών εκπαίδευσης καθίσταται αναγκαία η 
συμβολή όλων μας στην καθιέρωση ενός νέου αντικειμε-
νικού και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής στελεχών.

n ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κανείς δε γνωρίζει πότε και πώς τελικά θα γίνουν οι επιλο-
γές Σχολικών Συμβούλων.

Η πρώτη φορά «αριστερά» ψάχνεται. Μάλιστα δε αδιαφο-
ρώντας για πολλά θέματα που απασχολούν την εκπαίδευ-
ση, προχώρησε ύστερα από 14 μήνες μετά τη λήξη της θη-
τείας του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων στη 
συγκρότηση νέου συμβουλίου ενώ γνώριζε ότι «λίμναζαν» 
εκατοντάδες αιτήματα Σχολικών Συμβούλων και το κυριό-
τερο όμως όλων ήταν πως δεκάδες περιοχές παρέμεναν 
χωρίς Σχολικούς Συμβούλους.

n ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι επιλογές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κα-
λοκαιριού.

314 συνάδελφοι διεκδίκησαν 11 θέσεις συντονιστών εκ-
παίδευσης.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων και της σύνταξης του τε-
λικού αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων ο υπουργός δεν 
ήθελε να κυρώσει τους πίνακες γιατί σε κάποιες των περι-
πτώσεων δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μιλούμε για θεσμική εκτροπή και παγκόσμια πρωτοτυπία. 
Αναγκαστήκαμε ως αιρετοί να καταγγείλουμε την πρωτο-
φανή στα εκπαιδευτικά χρονικά ενέργεια του Υπουργού κ. 
Μπαλτά και για να κατανοήσετε ότι οι άνθρωποι είναι αδί-
στακτοι. Στο σχέδιο επιλογής των συντονιστών έθεσαν 
εκτός Συμβουλίου τους αιρετούς με τη δικαιολογία ότι βά-
ζουν μεγάλους βαθμούς.

Οι ενέργειες αυτές δεν έχουν προηγούμενο. Πρόκειται για 
τη χειρότερη κυβέρνηση. Επιμένουν στο ψέμα, στον άκρα-
το λαϊκισμό, στην υποσχεσιολογία. Θριαμβολογούν, δια-
στρέφουν την πραγματικότητα, φοβερίζουν προκειμένου να 
ελέγξουν τα πάντα.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ

Όπως καταλάβατε ο αιρετός είναι εμπόδιο στην άσκηση αντι-
εκπαιδευτικών πολιτικών. Γιατί ο αιρετός αποτελεί θεσμό 
πάλης και αλληλεγγύης και όχι προέκταση της διοίκησης.

Ο αιρετός είναι ένας θεσμός που επιβλήθηκε με αγώνες 
από τον κλάδο, ένας θεσμός ο οποίος υφάνθηκε με τα ορά-
ματα και τους αγώνες των εκπαιδευτικών. Σήμερα που ο 
θεσμός βάλλεται από την κυβέρνηση πρέπει η Δ.Ο.Ε. και 
όλος ο κλάδος να τον προστατεύσει.
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Προσωπικά πιστεύω πως ο κλάδος των 80.000 εκπαιδευ-
τικών με ομοφωνία και ομοψυχία στηρίζει το θεσμό. Είναι 
αυτό που εισπράττω καθημερινά μέσω της επικοινωνίας 
μου με τους συναδέλφους μου, με όλα τα συνδικαλιστικά 
στελέχη και ίσως αυτό να ενοχλεί κάποιους.

Εξ’ άλλου κι εγώ αντλώντας δύναμη από όλους αυτούς και κυ-
ρίως από τα μέλη της ΔΑΚΕ που με την ψήφο τους υπηρετώ το 
θεσμό, συνεχίζω να αγωνίζομαι με αίσθημα ευθύνης, αποφα-
σιστικότητα και συνέπεια για την ισονομία, ισοπολιτεία, αξιο-
κρατία και διαφάνεια στη λήψη όλων των αποφάσεων.

Πιστεύω δε πως ο λόγος μου, η στάση μου, οι ενέργειές 
μου, η συμπεριφορά μου πιστοποιούν τη βούλησή μου να 
είμαι αιρετός όλου του κλάδου. 

Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι πά-
ντα στη διάθεσή σας, πάντα κοντά στον κάθε συνάδελφο 
και ταυτόχρονα θα συνεχίσω να παλεύω μαζί σας ώστε το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα να χαράξει μια νέα πορεία, να απο-
κτήσει κύρος, αξιοπιστία, ζωντάνια και κυρίως αποτελε-
σματικότητα. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα μπορεί και πρέπει 
να συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, να συμ-
βάλλει ώστε να αποκτήσουμε το σχολείο που οραματιζόμα-
στε. Μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην επιστροφή της 
ελπίδας στις ζωές μας. 

Και κλείνω με τα λόγια του Παπανούτσου σε παρόμοια Γε-
νική Συνέλευση του κλάδου: «Είστε ο νους, η καρδιά και το 
αίσθημα της πατρίδας. Έλληνα δάσκαλε, σε σένα, στα χέρια 
σου το μέλλον του τόπου».

Δημήτρης Μπράτης
Αιρετός ΚΥΣΠΕ

Απολογισμός της λειτουρ-
γίας και της δράσης μου, 
ως αιρετός στο ΚΥΣΠΕ,  
τη συνδικαλιστική χρονιά 
2015-16

Αγαπητοί συνάδελφοι του 
Προεδρείου της 85ης Γενι-
κής Συνέλευσης

Συνάδελφοι του Δ.Σ. της 
Δ.Ο.Ε.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αντιπρόσωποι

Συμπληρώνονται φέτος 90 ακριβώς χρόνια από τότε που 
πρωτοκαθιερώθηκε – το 1926 - ο θεσμός των αιρετών εκ-
προσώπων των εκπαιδευτικών στο Εκπαιδευτικό Συμβού-
λιο, όπως λεγόταν τότε το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
των Εκπαιδευτικών. Εκείνη τη περίοδο, όπως διαβάζει κα-
νείς στο Δ.Β. της εποχής, ο κλάδος νιώθει ότι τα μέλη του 
βρίσκονται κυριολεκτικά στο έλεος της διοίκησης, έχουν 
ανάγκη «προστασίας» και η προστασία αυτή έπρεπε να πα-
ρέχεται εκεί όπου κρίνονταν τα καίρια εκπαιδευτικά του ζη-
τήματα, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Έτσι η διοίκηση της 
Δ.Ο.Ε., έθεσε επιτακτικά το αίτημα για «αιρετή εκπροσώ-
πηση των δασκάλων στο εκπαιδευτικό συμβούλιο – αυτο-
διοίκηση».

Η διεκδίκηση αυτή αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης 
στη Θ’ Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, όπου έγιναν σφοδρές 
αντιπαραθέσεις που είναι δηλωτικές των πολιτικών ρευμά-
των της εποχής, που διαπερνούσαν τις παρατάξεις. 

•	 Από τη μια η «Προοδευτική παράταξη» - σοσιαλιστές, 
κομμουνιστές, φιλελεύθεροι και δημοκράτες του κέ-
ντρου - κι από την άλλη η εθνικά υγιής, όπως αποκαλού-
νταν η «Συντηρητική παράταξη» που διαφωνούσε με το 
αίτημα του κλάδου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «πρό-
κειται για αναρχική διεκδίκηση που δεν μπορεί να εφαρ-
μοσθεί, λόγω του μειωμένου κύρους των δασκάλων». 

Παρά τις αντιδράσεις, όμως, το αίτημα ψηφίζεται από τη Θ’ 
Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. και το σχετικό διάταγμα εκδί-
δεται στις 24/10/26 και προέβλεπε, πέραν των διορισμέ-
νων μελών στο εκπαιδευτικό συμβούλιο, μετέχουν δυο αι-
ρετοί (με δυο αναπληρωματικούς) εκπρόσωποι των δασκά-
λων. Οι εκλογές ορίζονται για το Δεκέμβριο του 1926 και 
σ’ αυτές παίρνουν μέρος 8000 δάσκαλοι. Πρώτοι αιρετοί 
εκλέγονται ο Αριστείδης Ρουχωτάς και ο Γ. Γιαννικόπου-
λος με τριετή θητεία. Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 
στο οποίο μετείχαν οι αιρετοί είχε πολύ σημαντικές αρμο-
διότητες όπως: έγκριση βιβλίων, αναλυτικών προγραμμά-
των, έγκριση νομοσχεδίων του Υπουργείου Παιδείας, κλπ. 
Να σημειώσω εδώ ότι από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, αιρε-
τούς είχαν μόνο οι εκπαιδευτικοί. Η υπόλοιπη Δημόσια Δι-
οίκηση απέκτησε, 60 χρόνια μετά, το 1986.

Από την καθιέρωση του θεσμού συνάδελφοι, μέχρι σήμε-
ρα, υπήρξαν πολλά σκαμπανεβάσματα στο θεσμό. Ο πρώ-
τος αιρετός Αρ. Ρουχωτάς καθαιρέθηκε γιατί αρνούνταν να 
υπογράψει απόλυση συναδέλφων του που κατηγορούνταν 
ως δημοτικιστές και κομμουνιστές και οι δυο αιρετοί με 
απόφαση του τότε Υπουργού Νικολούδη έγιναν ένας. Ένας 
ήταν ο αιρετός μέχρι το 1986, οπότε ξανάγιναν δυο. 

Αν προσπαθήσει κάποιος να περιγράψει σε δυο γραμμές 
το πώς ήθελε ο κλάδος τους αιρετούς στο Συμβούλιο νομί-
ζω πως το Δ.Β. 329/29-11-56 το αποδίδει καίρια: «…να 
έχει πλούσια συνδικαλιστική δράση και να διακρίνεται για 
την αγωνιστική του διάθεση…να είναι επαναστάτης, δηλ. να 
είναι οπλισμένος με τέτοιο ψυχικο σθένος, ώστε να ανατα-
ράζει τα σαθρά πατώματα του Υπουργείου Παιδείας και να 
χρησιμοποιεί γλώσσα πυγμής την οποία σε καμιά περίπτω-
ση δεν θα μπορούν να αγνοούν οι αρμόδιοι…».

Συνάδελφοι,

Έκανα αυτή την ιστορική αναδρομή μόνο και μόνο για να 
συνδέσω, με αφορμή τα 90 χρόνια, το τότε με το σήμερα. 
Πώς έβλεπε τότε ο κλάδος τον θεσμό και πώς τον βλέπει 
σήμερα. Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες και η παρέμβαση του 
αιρετού τότε και ποια είναι σήμερα.

Δυστυχώς, ο θεσμός του αιρετού στην εποχή μας απαξιώ-
νεται διαρκώς. Μετά την αφαίρεση σημαντικών αρμοδιοτή-
των του (το 1998 από τον Γ. Αρσένη), συνεχώς αφαιρού-
νται και άλλες αρμοδιότητες με αποτέλεσμα απλά να έχει 
περιοριστεί ο ρόλος του σε τυπικές αρμοδιότητες. Η άπο-
ψη που κυριαρχεί στις διοικητικές υπηρεσίες του υπουργεί-
ου – την οποία έχουν μεταφέρει και στις εκάστοτε πολιτι-
κές ηγεσίες – είναι ότι δεν χρειάζονται τα υπηρεσιακά συμ-
βούλια και οι αιρετοί. «Μια χαρά τα κάνει όλα η διοίκηση». 
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ΕνημΕρωση ΑιρΕτων

Αυτό, συνάδελφοι, είναι πεποίθηση και στη σημερινή πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου, η οποία όχι μόνο δεν έκανε 
τίποτα για την ενδυνάμωση του θεσμού, αλλά το αντίθετο, 
έκανε τα πάντα για την αποδυνάμωσή του. Αλήθεια πού εί-
ναι η καθιέρωση των τριών αιρετών που ήταν προεκλογική 
δέσμευση; Η κατάργηση των αιρετών από τις διαδικασίες 
επιλογής δεν είναι αποδυνάμωση του θεσμού; Η μη θεσμι-
κή συμμετοχή τους στην επιτροπή για τις μεταθέσεις – απο-
σπάσεις τι είναι αλήθεια; Είναι χαρακτηριστικό ότι με εντο-
λή της πολιτικής ηγεσίας δεν δίνονται στοιχεία στους αι-
ρετούς, τα οποία εκ του ρόλου τους πρέπει να γνωρίζουν. 
Π.χ. στοιχεία για τις οργανικές θέσεις, τις προσλήψεις, κλπ. 
Θέλω δε να τονίσω ότι η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου 
αρνούνταν επί μέρες να μας δώσει τα στοιχεία των παραι-
τήσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε., την ίδια στιγμή που τα 
στοιχεία της Δ.Ε. ήταν δημοσιευμένα στο διαδίκτυο από αι-
ρετούς της Β/θμιας. 

Είναι προφανές, συνάδελφοι, ότι την εκάστοτε πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου την «ενοχλούν» οι αιρετοί, την 
«ενοχλεί» η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η ισονομία γιατί δεν 
μπορεί να κάνει εύκολα τις παρεμβάσεις της. 

Αν δε με ρωτήσετε σ’ αυτά τα περίπου 6 χρόνια ποια ήταν 
η σημαντικότερη παρέμβασή μου ως αιρετός θα σας έλεγα 
ανεπιφύλακτα συνάδελφοι: Η μοριοδότηση των αποσπάσε-
ων το 2011 και η ανακοίνωσή τους άμεσα. Τόσο των απο-
σπάσεων όσο και των μεταθέσεων, πριν από την υπογρα-
φή τους από την πολιτική ηγεσία. Ήταν αυτό που έκοψε τον 
ομφάλιο λώρο του πελατειακού κράτους μεταξύ πολιτικών 
και συνδικαλιστικών παραγόντων με τον απλό συνάδελφο 
της βάσης. 

Κι ενώ, συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 
«ενοχλείται» από τη δράση των αιρετών, θα μου επιτρέψετε 
να πω πως και ο κλάδος τα τελευταία χρόνια δεν έχει δεί-
ξει και ιδιαίτερη θέρμη στην υπεράσπιση του θεσμού. Θα 
έλεγα, μάλιστα, πως ενώ ιστορικά φαίνεται από το κείμε-
νο που σας διάβασα, η «Προοδευτική παράταξη» ήταν αυτή 
που έδωσε μάχη για την καθιέρωση του θεσμού, σήμερα 
είναι αυτή που διατυπώνει επιφυλάξεις, έχει ενστάσεις και 
δυστυχώς θα έλεγα υποβαθμίζει το ρόλο του βοηθώντας, 
άθελά της ίσως, στην υλοποίηση των σχεδίων της πολιτι-
κής ηγεσίας που δεν είναι άλλα παρά η κατάργηση του θε-
σμού. 

Πιστεύω πως ο κλάδος θα πρέπει να ξανακάνει μια συζήτη-
ση ουσιαστική για το ρόλο των αιρετών στη σημερινή επο-
χή, πριν τα σχέδια της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου 
υλοποιηθούν και καταργηθεί, όπως καταργήθηκαν άλλες 
και άλλες κατακτήσεις τα τελευταία χρόνια. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά τις παραπάνω επισημάνσεις μου για το ρόλο του αιρε-
τού έρχομαι τώρα στα κύρια θέματα που απασχόλησαν το 
ΚΥΣΠΕ, τη χρονιά που μας πέρασε. Να τονίσω εξαρχής ότι 
οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου ήταν ελάχιστες και τα θέ-
ματα με τα οποία ασχολήθηκε ήταν τα παρακάτω:

1. Μεταθέσεις

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβλήθηκαν φέτος κανονικά το 
Νοέμβρη, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Οι μετα-

θέσεις του 2016 δεν έχουν εξετασθεί ακόμη κι αυτό για-
τί καθυστέρησαν οι μεταβολές των σχολικών μονάδων - 
ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί - η σύσταση των οργα-
νικών θέσεων των μη κοινών ειδικοτήτων (ακόμη δεν έχει 
γίνει), καθώς και η αποστολή της εγκυκλίου για τον υπολο-
γισμό των οργανικών κενών, η οποία απεστάλη, τελικά, την 
περασμένη Παρασκευή. Ο τρόπος υπολογισμού των κενών 
με βάση τον «νέο τύπο ολοήμερου σχολείου», είναι βέβαιο 
ότι θα δώσει πολλά πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες 
των εκπαιδευτικών και γι’ αυτό το λόγο οι μεταθέσεις του 
2016 θα είναι ελάχιστες. Σε ορισμένες περιοχές της Βό-
ρειας Ελλάδας θα είναι μηδενικές. Υπενθυμίζω ότι την περ-
σινή χρονιά υποβλήθηκαν 5.404 αιτήσεις μετάθεσης και 
ικανοποιήθηκαν οι 2.048, ποσοστό 38%. 

Οι αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν φέτος έχουν ως 
εξής:

Συνολικά υποβλήθηκαν 4746 αιτήσεις. Εξ αυτών οι 4486 
στη Γενική Αγωγή και οι 164 στην Ειδική Αγωγή. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:
•	 Να γίνει αναμοριοδότηση, εξαρχής, όλων των σχολικών 

μονάδων.

•	 Να καταργηθεί η υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής 
θέσης για ένα χρόνο, προκειμένου, ο εκπαιδευτικός, να 
έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση. Δηλα-
δή, να μπορεί να υποβάλει κάθε χρόνο αίτηση, και ανά-
λογα με τον αριθμό των μορίων του να μετατίθεται ή όχι.

•	 Να γίνει αλλαγή στη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρί-
ων (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, 
συνυπηρέτηση, κλπ).

•	 Να αναπροσαρμοσθεί το άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 για 
τις ειδικές κατηγορίες και να ενταχθούν σ΄αυτό κι άλλες 
ασθένειες

•	 Να καταλήξει, επιτέλους, η επιτροπή μεταθέσεων – απο-
σπάσεων σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα νομοθετη-
θούν και θα άρουν τις αδικίες. 

•	 Να δίνονται μεταθέσεις στις ειδικές κατηγορίες, ανεξαρ-
τήτως οργανικών θέσεων

•	 Να αναπροσαρμοσθεί η νομοθεσία και οι μεταθέσεις να 
ανακοινώνονται τέλος Μαϊου και όχι Μαρτίου, για να υπο-
λογίζονται και τα κενά των παραιτήσεων. 

2. Αποσπάσεις

Τη χρονιά που μας πέρασε ικανοποιήθηκε πολύ μεγάλος 
αριθμός αιτήσεων απόσπασης που σε ορισμένες ειδικότη-
τες έφτασε το 95% (ΠΕ06, ΠΕ70). Αυτό έγινε γιατί δεν 
υπήρξε καμία παρέμβαση, από πλευράς πολιτικής ηγεσίας, 
στα κενά που έδωσαν οι Δ/νσεις Π.Ε. 

Συνολικά οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν 3073 και ικα-
νοποιήθηκαν οι 2078, ποσοστό 88,12%. Επίσης, έγιναν 
και 797 αποσπάσεις σε Δ/νσεις και φορείς, οι οποίες δεν 
περνούν από το ΚΥΣΠΕ. Φέτος οι αιτήσεις είναι 4454. 

Κατά την εκτίμησή μου οι αιτήσεις απόσπασης που θα ικανο-
ποιηθούν φέτος θα είναι κατά πολύ λιγότερες σε σχέση με 
πέρυσι κι αυτό λόγω των πλεονασμάτων που θα υπάρξουν. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
•	 Η μοριοδότηση των αποσπάσεων, από το 2011 και μετά, 

αποτέλεσε μεγάλη τομή στις υπηρεσιακές μεταβολές των 
εκπαιδευτικών. Το σύστημα έγινε αντικειμενικό και έχει 
την αποδοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών. Μεγάλη 
πληγή, όμως, παραμένουν οι αποσπάσεις σε φορείς και 
γραφεία. Χρειάζεται πλήρης μοριοδότηση κι αυτών των 
αποσπάσεων, έτσι ώστε να μη γίνονται με ρουσφετολο-
γικά, αλλά με διαφανή κριτήρια. 

•	 Χρειάζεται επανεξέταση της μοριοδότησης των επιμέρους 
κριτηρίων, έτσι ώστε να διορθωθούν οι αδικίες που δια-
πιστώθηκαν κατά την πεντάχρονη εφαρμογή του συστή-
ματος μοριοδότησης. 

•	 Χρειάζεται η ένταξη στις ειδικές κατηγορίες – κατά προτε-
ραιότητα αποσπάσεις- και άλλων κατηγοριών ασθενειών 
όπως π.χ. αναπηρίας πάνω από 80%, κλπ.

•	 Πρέπει να καταργηθούν οι κατά προτεραιότητα αποσπά-
σεις συζύγων ενστόλων κλπ., που οι σύζυγοί τους έχουν 
το αμετάθετο. Οι μόνες κατά προτεραιότητα αυτών των κα-
τηγοριών πρέπει να είναι των στρατιωτικών, οι οποίοι με-
τακινούνται χωρίς αίτησή τους. Σε διαφορετική περίπτω-
ση, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η κατά προτεραιότητα από-
σπαση συζύγων εκπαιδευτικών και άλλων κατηγοριών.

3. Μετατάξεις

Παρά το ότι πέρασαν τρία χρόνια από τις υποχρεωτικές με-
τατάξεις του 2013 το θέμα παραμένει ανοιχτό. Η περσινή 
ανακοίνωση της πρόθεσης του Υπουργείου στην κοινή επι-
τροπή ότι θα ανακαλέσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις 
των υποχρεωτικών μετατάξεων δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το 
μόνο που έγινε πέρυσι ήταν η δημιουργία 1686 θέσεων 
των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ 06,11,16) που ήταν μια θε-
τική εξέλιξη. Όμως, παραμένει σε εκκρεμότητα η δημιουρ-
γία των 2198 οργανικών θέσεων των μη κοινών ειδικοτή-
των, καθώς και η αποκατάσταση της αδικίας που έγινε στις 
κοινές ειδικότητες της Π.Ε. Να τονίσω βέβαια ότι υπάρχουν 
και έρχονται συνεχώς δικαστικές αποφάσεις που δικαιώ-
νουν συναδέλφους, που προσφεύγουν στα δικαστήρια, για 
τις μετατάξεις. Η μια αφορά συνάδελφο της Π.Ε. – δεν είχε 
πάρει μετάθεση – η οποία ήδη μετατέθηκε στη Θεσσαλονί-
κη και οι άλλες συναδέλφους της Β/θμιας που είχαν περισ-
σότερα μόρια απ’ αυτούς που μετατάχθηκαν. Παρά το γεγο-
νός ότι πέρυσι ο κ. Κουράκης ζήτησε έλεγχο όλων των δη-
λώσεων και των στοιχείων των μεταταγμένων, τώρα δεν 
έχει γίνει τίποτα. Για τις μετατάξεις τόνισα πέρυσι τα εξής:

«Η όλη διαδικασία αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας, προχει-
ρότητας και ρουσφετιού. Άλλαζαν τις αποφάσεις κάθε μέρα 
προσθέτοντας και σβήνοντας ονόματα. 

Φυσικά και δεν φταίνε σε τίποτα οι συνάδελφοι της Β/θμιας 
και είναι λάθος να στρέφεται κάποιος εναντίον τους. Δεν 
ξεκίνησαν ένα πρωί και ήρθαν να «καταλάβουν» τις θέ-
σεις της Α/θμιας. Τους υποχρέωσαν για να μην απολυ-
θούν. Όμως η όλη διαδικασία όφειλε να γίνει με στοιχειώ-
δεις όρους δικαιοσύνης. 

Μετατάξεις γίνονταν και πριν το Ν.4172 και προβλέπονταν 
στους Νόμους: 1566/85, 1586/86, 1824/88, 3260/04, 
3528/07, 3809/09. Οι διαδικασίες όμως ήταν συγκεκρι-
μένες. Διενεργούνταν πρώτα οι μεταθέσεις και στη συνέ-
χεια οι μετατάξεις στις περιοχές όπου υπήρχαν οργανικά 
κενά. Αυτό έπρεπε να γίνει και τώρα. Και δεν θα υπήρχε 
κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί συνάδελφοι ειδικοτήτων της 

Α/θμιας που έχουν 20 και 25 χρόνια να πάνε στον τόπο 
συμφερόντων τους να βλέπουν να πηγαίνουν εκεί άλλοι με 
λιγότερα μόρια. Βέβαια, έχουν γίνει δεκάδες προσφυγές 
σε Διοικητικά δικαστήρια γι’ αυτό και πιστεύω πως οι με-
τατάξεις αυτές θα πέσουν. Πιστεύω, όμως, πως το Δ.Σ. της 
Δ.Ο.Ε. έπρεπε να έχει κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύ-
νου γι’ αυτό το θέμα, όπως έκανε και για τις μεταθέσεις». 
Σε ό,τι αφορά στις μετατάξεις που συζητήθηκαν φέτος στο 
ΚΥΣΠΕ πρέπει να σας πω ότι ως αιρετός διαφώνησα με 
την απόφαση του Συμβουλίου (4-1) να μην δοθεί το δι-
καίωμα μετάθεσης σε μεταταγμένους συναδέλφους, με 
την κανονική διαδικασία, επειδή, το σχετικό ΦΕΚ εκδόθη-
κε στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ έγι-
νε στις 29 Αυγούστου. Επίσης, διαφώνησα, με την απόφα-
ση του ΚΥΣΠΕ να μην αποδεσμεύσει συνάδελφο σε θέση 
ψυχολόγου στο Υπουργείο Υγείας, με το σκεπτικό ότι δεν 
είναι σε υπηρεσία της εκπαίδευσης. Διαφώνησα, επίσης, 
με την εισήγηση του Προέδρου να μη δεχθεί την ανάκλη-
ση μετάταξης συναδέλφου από διοικητική σε θέση ΠΕ70 
την ίδια στιγμή που για μη μετάταξη συναδέλφου ΠΕ70 
σε θέση ψυχολόγου επικαλέστηκε το έλλειμμα δασκάλων. 
Πρέπει εδώ να τονίσω συνάδελφοι, ότι οι μετατάξεις μετά 
τον 4024/2011 γίνονται με μεταφορά πίστωσης και θέ-
σης. Αυτό σημαίνει ότι η οργανική θέση αυτών που μετα-
τάσσονται χάνεται, πλέον, από την Π.Ε. Εξετάστηκαν, επί-
σης, 58 αιτήσεις συναδέλφων για μετάταξη σε διοικητικές 
θέσεις και εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 57. Εκκρεμούν, 
όμως, συνάδελφοι, άλλες 5 αποφάσεις του Συμβουλίου, με 
τις οποίες έχουν αποδεσμευθεί συνάδελφοι, οι οποίες δεν 
συζητήθηκαν ακόμα από το ΚΥΣΔΙΠ. 

4. Μόνιμοι διορισμοί – προσλήψεις αναπληρωτών

α. Μόνιμοι διορισμοί
Τη χρονιά που μας πέρασε κανένας μόνιμος διορισμός δεν 
έγινε τόσο στην Α/θμια, όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση 
και ούτε φέτος θα γίνει παρά τις κατά καιρούς ανακοινώ-
σεις του κ. Φίλη.
Η ανυπαρξία μόνιμων διορισμών, λόγω των μνημονιακών 
πολιτικών, για την κάλυψη των οργανικών κενών έχει δημι-
ουργήσει εκρηκτική κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Τα κενά καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών, συνή-
θως μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όλα αυτά έχουν 
ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση της Δημόσιας 
Εκπαίδευσης και την πλήρη καταστρατήγηση των εργασια-
κών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Ο νέος Υπουργός Παι-
δείας κ. Φίλης παίζει καθημερινά με την αγωνία 150.000 εκ-
παιδευτικών, ανακοινώνοντας κάθε τόσο 20.000 μόνιμους 
διορισμούς, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει ούτε έναν. 
Φυσικά καμία πρόοδος δεν έχει γίνει ούτε για το θέμα του 
τρόπου πρόσληψης, αφού το Υπουργείο δεν έχει καταθέσει 
ως τώρα καμία πρόταση.
β. πρόσληψη αναπληρωτών
Τη φετινή χρονιά 2015-16 ο συνολικός αριθμός των προ-
σλήψεων των αναπληρωτών έφτασε στους 13.866. Πέρσι 
ήταν 12.056. Δηλαδή φέτος έχουμε αύξηση κατά 15% πε-
ρίπου. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών φέτος έγιναν στα 
τέλη του Σεπτέμβρη – 27 Σεπτέμβρη - για πρώτη φορά στα 
εκπαιδευτικά χρονικά. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργεί-
ου (Μπαλτάς – Κουράκης) με τον ανεκδιήγητο Γ.Γ. Χασάπη 
αποδείχθηκε ανίκανη να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη λειτουρ-
γία των σχολείων, από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο κ. Μπαλτάς δήλωσε ότι χρειάζονται 13.000 
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αναπληρωτές, ο κ. Χασάπης 17.000 και τελικά χρειάστηκαν 
22.000. Είναι, πράγματι, αδιανόητο να υπάρχουν πιστώσεις 
για προσλήψεις κι αυτές να μη γίνονται, λόγω ανικανότητας 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. 

Τη χρονιά 2015-2016 προσλήφθηκαν 13.866.

Εξ αυτών 1856 από κρατικό προϋπολογισμό, 7345 από 
ΕΣΠΑ και 4665 από ΠΔΕ. 

Με τις ρυθμίσεις για το «νέο» τύπου ολοήμερο σχολείο, δυ-
στυχώς οι αναπληρωτές στην Π.Ε. θα μειωθούν του χρό-
νου σημαντικά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
•	 Χρειάζεται να γίνουν μόνιμοι διορισμοί ΤΩΡΑ για να κα-

λυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στην 
Π.Ε. Κανείς διαγωνισμός του ΑΣΕΠ δεν απαιτείται γι’ 
αυτό.

•	 Οι προσλήψεις των αναπληρωτών πρέπει να γίνονται σε 
μια φάση για να μην δημιουργούνται αδικίες, αφού τα 
κενά είναι δεδομένα από την αρχή και τα λίγα που δη-
μιουργούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να 
καλύπτονται εύκολα με ελάχιστες πιστώσεις. 

•	 Να υπάρχει δυνατότητα συνυπηρέτησης αναπληρωτών 
και αμοιβαίας απόσπασής τους, όπως γίνεται και στους 
μόνιμους εκπαιδευτικούς. 

•	 Να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο τοποθετήσεων με κριτήρια, 
μέσω των ΠΥΣΠΕ, για τους αναπληρωτές. 

5. Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών

Οι συνολικές παραιτήσεις στην Π.Ε. κατά τη διάρκεια του 
σχ. Έτους 2015-16 ανέρχονται σε 536. Εξ αυτών οι 415 
με την κανονική διαδικασία και οι 121 μέσω ΚΥΣΠΕ. 

Είναι οι λιγότερες παραιτήσεις στα εκπαιδευτικά χρονικά, 
από τη μεταπολίτευση και μετά. 

6. Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Στην περσινή Γενική Συνέλευση είχα τοποθετηθεί για το ζή-
τημα της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και είχα προβλέ-
ψει ότι ορισμένες διατάξεις του Ν.4327/15 θα κριθούν 
από τα δικαστήρια ως αντισυνταγματικές. Πράγματι αυτό 
έγινε από το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας 
και αναμένεται εντός του καλοκαιριού η οριστική απόφα-
ση, η οποία, αν είναι ίδια με του τμήματος θα αποφέρει με-
γάλη αναστάτωση στα σχολεία. Ο κ. Φίλης έχοντας υπόψη 
του την αντισυνταγματικότητα των συγκεκριμένων διατά-
ξεων τροποποίησε τον Ν.4327/15 καταργώντας τον απο-
κλεισμό όσων δεν παίρνουν το 20% των ψήφων και επα-
νέφερε τη συνέντευξη – την οποία η προηγούμενη πολιτική 
ηγεσία (Μπαλτάς – Κουράκης) είχε καταργήσει ως αναξιο-
κρατική και πελατειακή. 

Τα αποτελέσματα από την Επιλογή Δ/ντών Εκπαίδευσης εί-
ναι γνωστά και δεν θα αναφερθώ περισσότερο. Θα ανα-
φερθώ όμως σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο Νομό 
Αχαΐας,, όπου κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ανετρά-
πη διαφορά 4 μορίων για να επιλεγεί ο δεύτερος, τη στιγ-
μή που ο πρώτος είχει πάρει στις εκλογές και τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των συναδέλφων. Είναι αυτό χαρακτηριστι-
κό της νοοτροπίας που εξακολουθεί να υπάρχει και στη ση-
μερινή κυβέρνηση. Θεωρούν την εξουσία λάφυρο το οποίο 
θέλουν να μοιράσουν στους εκλεκτούς τους. 

Εκείνο στο οποίο, όμως, θέλω να σταθώ είναι το γεγονός 
ότι η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου δεν έχουν 
σχέδιο συγκεκριμένο για το ρόλο των στελεχών και για τον 
τρόπο επιλογής τους. Γι’ αυτό και νομοθετούν αποσπασμα-
τικά και κατά πώς τους συμφέρει κάθε φορά. 

Έτσι, αλλιώς επέλεξαν τους συντονιστές εξωτερικού (με 
συνέντευξη), αλλιώς τους Δ/ντες Σχολείων (με ψηφοφο-
ρία), αλλιώς τους Δ/ντές εκπαίδευσης (ψηφοφορία και συ-
νέντευξη) και κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα επιλεγούν 
νέοι σχολικοί σύμβουλοι, η θητεία των οποίων έχει λήξει κι 
έχει ανανεωθεί δυο φορές ως τώρα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αυτή ήταν η κατάσταση, σχετικά με τις υπηρεσιακές μετα-
βολές των εκπαιδευτικών, τη φετινή χρονιά. Φέτος δε βιώ-
σαμε απλά τα γνωστά προβλήματα του παρελθόντος. Λόγω 
της πρωτοφανούς ανικανότητας και της έλλειψης στοιχει-
ώδους προγραμματισμού τα σχολεία έμειναν για ένα μήνα 
χωρίς αναπληρωτές. Η απελθούσα πολιτική ηγεσία, είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για τις χιλιάδες διδακτικές ώρες 
που χάθηκαν. Κανένας διάλογος με την εκπαιδευτική κοι-
νότητα δεν έγινε για σημαντικά ζητήματα που νομοθετή-
θηκαν. Ο Υπουργός Παιδείας επικαλείται δήθεν το διάλο-
γο για το νέο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα ψηφίζει ρυθμίσεις 
που το υποβαθμίζουν (Ειδική Αγωγή – νηπιαγωγεία – νέος 
τύπος Ολοήμερου). Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν τραγικές 
επιπτώσεις στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτι-
κών (μεταθέσεις – αποσπάσεις), καθώς και στις προσλή-
ψεις αναπληρωτών. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, ότι 
από τα 350.000.000 ευρώ που υπάρχουν από το ΕΣΠΑ 
μέχρι το 2020-21 για προσλήψεις αναπληρωτών έχει εξα-
ντληθεί το 40% δηλ. 140.000.000 € και μένουν άλλα 5 
χρόνια ακόμα. Από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εί-
ναι φανερό πως όχι μόνο λείπει το ΟΡΑΜΑ για το σχολείο 
που έχει ανάγκη ο τόπος μας, αλλά και το στοιχειώδες σχέ-
διο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερι-
νότητας. Οι αλληλοσυγκρουόμενες προτάσεις για τους δι-
ορισμούς, τις μετατάξεις, τις υπηρεσιακές μεταβολές δημι-
ουργούν κλίμα σύγχυσης και κρατούν σε ομηρεία δεκάδες 
χιλιάδες συναδέλφους που με αγωνία αναμένουν να μά-
θουν που θα υπηρετούν τη νέα σχολική χρονιά. Είναι βέ-
βαιο πως τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε σοβαρές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό και τα σχολεία θα ξεκινήσουν με πολλά 
κενά. Γι’ αυτό ο κλάδος θα πρέπει να παρέμβει και να απαι-
τήσει άμεσα μόνιμους διορισμούς σε οργανικά κενά. Αν δε 
γίνουν μόνιμοι διορισμοί, συνάδελφοι, το σύστημα θα κα-
ταρρεύσει. Ήδη, τη χρονιά που μας πέρασε, ο αριθμός των 
αναπληρωτών ανήλθε στο 20% του συνολικού εκπαιδευ-
τικού δυναμικού της Π.Ε. Ένας στους 5 είναι αναπληρω-
τής. Πλέον έχουμε φτάσει στο θεσμό του «μόνιμου» ανα-
πληρωτή. 

Μ’ αυτές τις σκέψεις, συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να σας 
ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να ευχαριστήσω τον 
Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη συνεργασία, 
τους Αιρετούς των ΑΠΥΣΠΕ και των ΠΥΣΠΕ, τα μέλη του 
Δ.Σ. των Συλλόγων και τους χιλιάδες συναδέλφους που 
εκπροσωπούμε.

Σας ευχαριστώ
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα κι από μένα. 
Σκέφτομαι λίγο να πρωτοτυπήσω και να μην κάνω εισα-
γωγές περίτεχνες και μακροσκελείς, αλλά να μπω κατευ-
θείαν στο θέμα και να παρουσιάσω τον Οικονομικό Απο-
λογισμό της Ομοσπονδίας για την περασμένη διοικητική 
χρονιά.

Έναν Απολογισμό που όπως θα δείτε στα έντυπα που σας 
έχουν ήδη μοιραστεί, διαφέρει σε αρκετά σημεία απ’ όλους 
τους προηγούμενους. Δεν δε θα αναλωθώ στην ανάγνω-
ση ποσών, κάτι που είναι πολύ κουραστικό. Άλλωστε τα 
έχετε μπροστά σας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το κομμάτι της οικονο-
μικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας και των αποφάσεων 
πάνω στις οποίες αυτή έχει βασιστεί, έχει αποτελέσει κατά 
καιρούς σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, εντάσεων, κα-
τηγοριών, διαφωνιών, αντιθέσεων, σε επίπεδο συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διαδικασιών Γενι-
κών Συνελεύσεων. 

Επειδή είμαστε κάποιοι παλιοί εδώ μέσα θυμόμαστε τα 
περί προνομίων των συνδικαλιστών, περί παραγοντισμού 
και συνδικαλιστικής αριστοκρατίας, περί πελατειακών 
σχέσεων, περί μη σεβασμού των κανόνων και ούτω καθ’ 
εξής. Ώρες πολλές έντονων συζητήσεων έχουν χαθεί εδώ 
μέσα και έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που τελικά δεν 
καταφέραμε να πάρουμε αποφάσεις. 

Χαρακτηριστική ήταν και η τελευταία συνέλευση, η 84η, η 
οποία δεν κατέληξε σε ψήφιση Προϋπολογισμού και εξου-
σιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να τον συντάξει. 
Αυτό έγινε αμέσως μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε σώμα, με αποτέλεσμα οι όποιες αποφά-
σεις πάρθηκαν να ισχύσουν και να τεθούν σε εφαρμογή 
από την 1/12/2015. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι πολύ κρίσιμο και 
οφείλω να το θυμίσω σε όλους, ότι κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων Γενικών Συνελεύσεων, με εισήγηση - και από 
την πλευρά του εκάστοτε Ταμία της Ομοσπονδίας - έχουν 
γίνει γενναίες μειώσεις στη συνδρομή των συναδέλφων 
προς τη ΔΟΕ. 

Τονίζω ότι η καθαρή συνδρομή από τα 31 ευρώ που ήταν 
μέχρι την 81η Γενική Συνέλευση (τριάντα τέσσερα ευρώ 
(34€) μείον δύο ευρώ (2€) για τη συνδρομή μας προς την 
ΑΔΕΔΥ, μείον ένα ευρώ (1€) για την Εκπαιδευτική Διε-
θνή), έχει κατέβει, σε δυο φάσεις, στα δεκαεννέα ευρώ 
(19€). Είκοσι τέσσερα ευρώ (24€) που είναι μείον δύο 
ευρώ (2€) για τη συνδρομή μας προς την ΑΔΕΔΥ, μείον 
ένα ευρώ (1€) για την Εκπαιδευτική Διεθνή και μείον δύο 
ευρώ (2€) για τη στήριξη των διωκομένων συναδέλφων. 
Μια μείωση που ξεπερνά το 38% τα τελευταία 5 χρόνια. 
Και δεν αναφέρομαι στη μείωση συνδρομής στα δεκαπέ-
ντε ευρώ (15 €) για τους αναπληρωτές. 

Πέρα όμως από τη σημαντική αυτή μείωση, δεν πρέπει να 
παραβλέπουμε και τις προσπάθειες που έκαναν όλοι οι 
προηγούμενοι Ταμίες και αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Τρι-
αντάφυλλο Οικονόμου και στον Νίκο Φασφαλή, σ’ ένα μή-
κος κύματος συγκεκριμένο.

Σε αυτό το συγκεκριμένο μήκος κύματος, σ’ αυτή την ίδια 
κατεύθυνση της εκλογίκευσης και περαιτέρω περιστολής 
των δαπανών, αλλά και στο πνεύμα της πλήρους διαφά-
νειας και απόλυτης εναρμόνισης με τη νομιμότητα, είμαστε 
αποφασισμένοι και εγώ ως Ταμίας και όλο το Διοικητικό 
Συμβούλιο να κινηθούμε αυτή τη διετία.

Πριν προχωρήσω λοιπόν στη γνωστοποίηση των αποφά-
σεων πάνω στην οποία κινήθηκε η λειτουργία της Ομο-
σπονδίας, επιτρέψτε μου να σταθώ στις τυπικές υποχρεώ-
σεις που έχει η Ομοσπονδία απέναντι στο νόμο για το κομ-
μάτι που αφορά στην οικονομική διαχείριση και λειτουρ-
γία. 

Με βάση λοιπόν συνάδελφοι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρό-
τυπα και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα-
γών, η ΔΟΕ ως μη ασκούσα επιχειρηματική δραστηριότη-
τα δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων παρά μόνο Βι-
βλίου Ταμείου. 

Όπως όμως επισημαίνεται και στην Έκθεση Διαχειριστικού 
ελέγχου της Ορκωτής Λογίστριας, που για πρώτη φορά γί-
νεται στη ΔΟΕ, και σας έχει ήδη μοιραστεί, παρ’ ό,τι βάσει 
της νομοθεσίας δεν έχουμε αυτή την υποχρέωση, εν τού-
τοις η Ομοσπονδία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου τηρεί διπλογραφικά αρχεία για τη σωστή απεικόνιση και 
καταγραφή τόσο για το Ταμείο της όσο και για την παρακο-
λούθηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της με βάση 
το ισχύον λογιστικό σχέδιο. 

Επίσης έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
νόμο περί φορολογίας εισοδήματος και όλους τους νό-
μους που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό που έχει 
σχέση εργασίας με τη ΔΟΕ. 

Τρεις ακόμα σημαντικοί παράγοντες που έχουν επιβάλλει 
το νέο μοντέλο οικονομικής λειτουργίας της Ομοσπονδίας. 

Πρώτον είναι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Το 
ποσό των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420€) την εβδομά-
δα που μπορεί να κάνει ανάληψη η ΔΟΕ δεν φτάνει ούτε 
καν στο ελάχιστο για να καλύψει τις ανάγκες της με μετρη-
τά όπως γινόταν στο παρελθόν.

Δεύτερον, ακόμη κι αν αυτό επιτρεπόταν και μπορούσα-
με να έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε την υποχρέωση 
για την πραγματοποίηση όλων των πληρωμών πάνω από 
πεντακόσια ευρώ (500€) να γίνονται αποκλειστικά μέσω 
Τραπέζης. Κι επειδή με τη ΔΟΕ συναλλάσσονται οι Σύλλο-
γοι γιατί αυτοί είναι μέλη μας και όχι τα φυσικά πρόσωπα, 
το όριο αυτό υπερβαίνεται σε κάθε συναλλαγή. Και ο δεύ-
τερος, αυτός, παράγοντας είναι εξίσου σημαντικός. 

Από τον Ταμία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ΜΑΝΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ο.Ε. 
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Τρίτον, είναι η αυστηροποίηση της φορολογικής νομοθεσί-
ας ακόμη και για Οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς. 

Έχοντας λοιπόν υπ’ όψιν μας αυτά που ανέφερα προηγου-
μένως προχωρήσαμε σε μια αναδιοργάνωση των Οικονο-
μικών Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας μετά και την συνταξιο-
δότηση του κ. Κωστιδάκη, ο οποίος που για χρόνια προσέ-
φερε στην Ομοσπονδία από τη θέση του λογιστή. Το κομ-
μάτι της λογιστικής αποτύπωσης το έχει αναλάβει πλέον η 
κα Μαρία Καζαντζή, την οποία νιώθω την ανάγκη να ευχα-
ριστήσω και από αυτό το βήμα για τη συνέπεια και την ερ-
γατικότητά της καθώς και εξωτερικός συνεργάτης - λογι-
στής που παρακολουθεί την ορθή αποτύπωση της οικονο-
μικής λειτουργίας. 

Για τους κανόνες αυτής της οικονομικής λειτουργίας κα-
τόρθωσε το Διοικητικό Συμβούλιο φέτος για πρώτη φορά 
μετά από πάρα πολλά χρόνια και αναγνωρίζω ότι στην κα-
τεύθυνση αυτή συνέβαλλαν όλες οι παρατάξεις που συμ-
μετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατέληξε σε ομόφω-
νες, το τονίζω, ομόφωνες αποφάσεις που αφορούν στις 
δαπάνες της Ομοσπονδίας.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι πλέον για την αποζημίωση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αιρετών για 
έξοδα κίνησης υπάρχει πλαφόν και η καταβολή της γίνε-
ται μόνο με κατάθεση συγκεκριμένων κατηγοριών αποδεί-
ξεων. 

Η χιλιομετρική αποζημίωση μειώθηκε κατά 25%. Για τα 
έξοδα διαμονής στις εκτός έδρας μετακινήσεις των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει το ίδιο ακριβώς πλα-
φόν που ισχύει για τους Προέδρους που συμμετέχουν στις 
Ολομέλειες των Προέδρων και τους Αντιπροσώπους των 
Γενικών Συνελεύσεων και η καταβολή τους γίνεται με την 
υποβολή του αντίστοιχου παραστατικού. 

Για την καταβολή των εξόδων στέγασης των εξ επαρχί-
ας μελών (ενοίκιο και υπόλοιπα έξοδα κατοικίας όπως 
ΔΕΗ, ύδρευση, κοινόχρηστα κτλ.), το κάθε μέλος οφείλει 
να προσκομίσει συμβόλαιο κατοικίας της ΔΟΕ ή τιμολόγια 
ξενοδοχείων ότι διαμένει στην Αθήνα. 

Υπήρξε επαναφορά της αποδελτίωσης του Τύπου, με νέες 
προσφορές όπως είχαμε δεσμευτεί, που έχει αποφέρει 
σημαντική μείωση του κόστους. Και φυσικά για όλες τις 
εργασίες που γίνονται στην Ομοσπονδία και για τις ημερί-
δες που έχουν γίνει και για τις εργασίες συντήρησης υπάρ-
χουν για όλα προσφορές. 

Αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι ομόφωνες αποφάσεις 
πάνω στις οποίες στηρίχθηκα εγώ ως Ταμίας για την οικο-
νομική λειτουργία της Ομοσπονδίας. Υπάρχει όμως κι άλλο 
ένα κομμάτι που υπήρχε σημαντική βελτίωση σε σχέση με 
το παρελθόν. Θυμηθείτε όλοι πόσο γρήγορα έγινε χτες η 
οικονομική τακτοποίηση των συλλόγων. Δείτε ακόμα πως 
έχουν αλλάξει οι κατηγορίες των εσόδων και των δαπα-
νών για πιο εύκολη παρακολούθηση. 

Τελειώνοντας και για να μη σας κουράσω άλλο, επιτρέψτε 
μου να σταχυολογήσω δυο - τρία μόνο αριθμητικά στοιχεία 
από τον Οικονομικό Απολογισμό. 

Η μείωση συνάδελφοί μου των συνολικών δαπανών σε 
6μηνιαία βάση ξεπερνά το 35%. Για να μη δημιουργείται 
καμία λάθος εντύπωση στο α’ εξάμηνο ήταν και η αποζημί-
ωση της περσινής Γενικής Συνέλευσης και σε ετήσια βάση 
υπολογίζουμε ότι η μείωση θα είναι της τάξεως του 30%. 

Να σημειώσω τέλος ότι τα οικονομικά της Ομοσπονδί-
ας ελέγχονται από διαπαραταξιακή Οικονομική Επιτροπή, 
εγκρίνονται κάθε μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγ-
χονται πλέον από εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και φυσι-
κά από την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση. 

Θέλω να τονίσω ότι η φετινή οικονομική διαχείριση μας 
δίνει και κάτι καινούργιο και μπορούμε να εντάξουμε στον 
επόμενο Προϋπολογισμό που θα παρουσιάσω αύριο και 
κάποιο σημαντικό κομμάτι κοινωνικών ανταποδοτικών πα-
ροχών για τα μέλη των Συλλόγων που αφορά σε κατασκη-
νώσεις παιδιών συναδέλφων. 

Υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για συζήτηση του θέματος αυτού στη Γενική Συνέλευση και 
περισσότερα θα σας πει ο Πρόεδρος της ΔΟΕ στην ομιλία 
του. Αυτό που έχω εγώ να τονίσω από πλευράς μου είναι 
ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό αν τηρήσουμε τον Προϋπολογι-
σμό που έχει συνταχθεί για την επόμενη σχολική χρονιά.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ και τα μέλη 
της Ελεγκτικής Επιτροπής για τη συνεργασία τους. 

Τέλος επιτρέψτε μια ιδιαίτερη αναφορά στον κ. Κωστιδάκη 
για την πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά του στην Ομο-
σπονδία από τη θέση του λογιστή.

Κλείνοντας σας καλώ όλους να υπερψηφίσετε τα οικονο-
μικά πεπραγμένα της Ομοσπονδίας. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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ΕΚΘΕΣΗ
Επί του Διαχειριστικού ελέχου εισπράξεων-πληρωμών  της περιόδου από 

1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31η Μαίου 2016 Της «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
Της  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ξενοφώντος 15Α 
105 57 Αθήνα Χαλάνδρι, 15 Ιουνίου 2016

1. Εντολή έλεγχου

Ο έλεγχός μας, επί των ταμειακών κινήσεων της περιόδου  1/1/2016– 31/05/2016, διενεργήθηκε με  βάση την από 9 Ιουνί-
ου 2016  επιστολή σας.

2. Νομικό πλαίσιο

Η Δ.Ο.Ε. είναι Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης ή Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών που είναι σήμερα μέλη της ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και θα 
γίνουν μέλη της και που έχουν μέλη τους δασκάλους και νηπιαγωγούς και όποιους άλλους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας (όπως ενδεικτικά: μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Δ.Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1922.

3. Διοίκηση της Ομοσπονδίας

Τη Δ.Ο.Ε. διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο 11μελές που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του κλάδου με 2ετή θητεία, η οποία αρ-
χίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τηρούμενα αρχεία 

Η Δ.Ο.Ε., παρότι βάσει της νομοθεσίας δεν έχει υποχρέωση για τήρηση λογιστικών αρχείων, τηρεί διπλογραφικά αρχεία για την 
ορθή απεικόνιση και καταγραφή των ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων και την παρακολούθηση των απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεών της. Συνεπώς τηρεί Ισοζύγιο Γενικού και αναλυτικών καθολικών και  αναλυτικά καθολικά όλων των λογαριασμών με 
βάση το ισχύον λογιστικό σχέδιο.

5. Ταμειακός έλεγχος εισπράξεων-πληρωμών 1/1/2016-31/5/2016

Παραθέτουμε την ταμειακή κίνηση της ελεγχόμενης περιόδου:

Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου 1.039.247,19
Αναλύονται σε:
Ταμείο 8.147,69
Καταθέσεις όψεως 1.031.099,50
Πλέον: Εισπράξεις περιόδου 1/1-31/5/2016 611.656,70
Μείον: Πληρωμές περιόδου 1/1-31/5/2016  (512.980,33)
Ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου 1.137.923,56
Αναλύονται σε:
Ταμείο 4.577,43
Καταθέσεις όψεως 633.346,13
Προθεσμιακές καταθέσεις 500.000,00

Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδεται Γραμμάτιο είσπραξης και ένταλμα πληρωμής αντίστοιχα. 

Στην παρούσα περίοδο έχουν εκδοθεί τα παρακάτω ταμειακά παραστατικά:
•	 Γραμμάτιο είσπραξης ανευ σειράς από 1/5.1.2016 έως 130/31.5.2016
•	 Γραμμάτιο είσπραξης σειρά Α 1/16.3.2016 -5/27.5.2016
•	 Γραμμάτιο είσπραξης σειρά Β 1/11.1.2016
•	 Ενταλμα πληρωμής  ανευ σειράς από 1/7.1.2016 έως 696/31.5.2016
•	 Ενταλμα πληρωμής  σειρά Α 3/30.4.2016

Διαπιστώσαμε την συνεχή και αύξουσα αρίθμηση των ταμειακών παραστατικών.

6. Ταμείο

Την 13 Ιουνίου 2016, κατά την διάρκεια του ελέγχου, διενεργήσαμε καταμέτρηση των μετρητών του ταμείου της ομοσπονδίας. 
Απο την καταμέτρηση δεν προέκυψε διαφορά με το λογιστικό υπόλοιπο του ταμείου. 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ
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7. Λογαριασμοί όψεως και προθεσμιακοί

Η ομοσπονδία τηρεί τους παρακάτω  λογαριασμούς όψεως:

1/1/2016 31/5/2016
ALPHA BANK λογ/σμός ταμιευτηρίου 120002101040191 194.219,88 362.902,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/σμός ταμιευτηρίου 6017101591494 836.879,62 270.443,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Προθεσμιακή κατάθεση 0,00 500.000,00

Σύνολο 1.031.099,50 1.133.346,13

Διενεργήσαμε συμφωνία του υπολοίπου έναρξης και του υπολοίπου λήξης των παραπάνω λογαριασμών με τα αντίγραφα λογα-
ριασμών των τραπεζών και δεν προέκυψαν διαφορές.

8. Εισπράξεις περιόδου 1/1-31/5/2016

Οι εισπράξεις της περιόδου ανέρχονται σε Ευρώ 611.656,70 και αναλύονται ως εξής:

Αιτιολογία Ποσό
Συνδρομές συλλόγων και μελών € 612.254,00
Μείον: κάλυψη δικαστικών δαπανών € -2.510,00
Επιστροφές από συμμετοχές σε δράσεις και λοιπές επιστροφές € 1.912,70

Σύνολο εισπράξεων € 611.656,70

Ελέγξαμε τις  εισπράξεις συλλόγων και μελών και διαπιστώσαμε ότι έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς όψεως της διδασκα-
λικής ομοσπονδίας.

9. Πληρωμές περιόδου 1/1-31/5/2016

Οι πληρωμές της περιόδου αναλύονται ανά κατηγορία δαπάνης ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Ποσό
Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες € 23.710,03
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και φόρος μισθωτών υπηρεσιών € 34.269,82
Καταβολή υπολοίπου αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου € 24.059,24
Αμοιβές σε συνεργάτες € 11.293,19
Παροχές τρίτων € 29.328,21
Διάφοροι φόροι € 7.256,96
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών € 209,32
Αγορές παγίων € 1,676,19
Συνδρομές σε πρωτοβάθμια όργανα εσωτερικού και εξωτερικού € 210.454,00
Εξοδα μετακίνησης σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια € 83.421,89
Εξοδα στέγασης και μετακινήσεων μελών ΔΣ και αιρετών συμβούλων € 38.025,53
Διδασκαλικό βήμα (Ηλεκτρονικό αρχείο) € 7.416,90
Λοιπά διάφορα εξοδα γραφείου € 41.859,05

Σύνολο € 512.980,33

Για την πληρωμή όλων των παραπάνω δαπανών έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής, στα οποία επισυνάπτοναι τα παρα-
στατικά της δαπάνης που αφορούν.

Ελέγχθηκαν οι παραπάνω δαπάνες ως προς την ύπαρξη των δικαιολογητικών, την νομιμότητά τους, την ακρίβεια, τον συ-
σχετισμό παραστατικού και εντάλματος πληρωμής καθώς  και την έγκρισή τους απο τα αρμόδια όργανα της ομοσπονδίας.

Οι υποχρεώσεις για πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών ταμείων έχουν διενεργηθεί εμπρόθεσμα για την περίοδο που 
αφορούν. 

10. Συμπεράσματα ελέγχου

Διενεργήσαμε τον έλεγχο για τις εισπράξεις και πληρωμές της περιόδου 1/1-31/5/2016 και δεν προέκυψαν διαφορές ως προς 
την ορθή αποτύπωση των ταμειακών κινήσεων. Οι εισπράξεις καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς όψεως της ομοσπονδίας και 
οι πληρωμές που διενεργήθηκαν στηρίζονται σε νόμιμα παραστατικά. 

Τελειώνοντας την παρούσα Έκθεση θεωρούμε υποχρέωσή μας να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στη Διοίκηση και στο προσω-
πικό της ομοσπονδίας για τη βοήθεια που μας παρείχαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αφορά την παρούσα έκθεση.

Για την HLB Hellas AE  Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30)  Ορκωτή /Νόμιμη Ελέγκτρια Λογίστρια

(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ  15491 / 1144)
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο 
(25 –26 Ιανουαρίου 2016)

Θέμα: «Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε.»

Παρόντες: Παπαποστόλου Δημήτριος, Αγαπητός Θανάσης, Κέγκος Φίλιππος, Ζαπάντης Νίκος, Τραμπάκουλος Ηλίας, δηλ. όλα τα μέλη της Ε.Ε. 
της Δ.Ο.Ε.

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, συνεδρίασε, ύστερα από πρόσκλη-

ση του Προέδρου Παπαποστόλου Δημήτριου, η Ελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε.με θέμα: 

« Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε.,  
για το χρονικό διάστημα από 3/6/2015 έως 31/12/2015».

Η Eλεγκτική Επιτροπή, αφού μελέτησε την Έκθεση του Ελεγκτή Λογιστή κ. Κων/νου Χουλιάρα, ζήτησε διευκρινίσεις, τόσο από τον Ταμία της 
ΔΟΕ, όσο και από τους υπαλλήλους του Λογιστηρίου.

Οι διευκρινίσεις δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. 

Μετά από πλήρη έλεγχο όλων των παραστατικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλιάρια καταθέσεων, τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμών είναι θεωρημένα από τα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της ΔΟΕ. 

Τα δεδομένα της Ταμειακής Κατάστασης, έχουν ως εξής: 

Α. Υπόλοιπο 2/6/2015 673.020,11 ευρώ

 Β. Εισπράξεις (3/6 – 31/12/2015) 1.512.511,71 ευρώ

Συνδρομές Συλλόγων-Μελών 1.368.590,57 ευρώ

Έσοδα Κεφαλαίων 2.851,80 ευρώ

Αχρεωστήτως εισπραχθέντα 
Επιχορηγήσεις Δωρεές 

 137.994,90 ευρώ 
3.074,44 ευρώ

 

Σύνολο Εσόδων 2.185.531,82 ευρώ

Γ: Πληρωμές (3/6-31/12/2015) 1.146.284,63 ευρώ

Διάφορα Έξοδα 700.260,54 ευρώ

Παροχές Τρίτων 38.259,54 ευρώ

Έξοδα Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής & Αιρετών 76.590,31 ευρώ

Αμοιβές Προσωπικού 53.454,22 ευρώ

Αμοιβές στους Συνεργάτες & Τρίτους 8.945,55 ευρώ

Δαπάνες Εκδόσεων 8.870,00 ευρώ

Αγορά Παγίων & Τεχν. Εξοπλ.  1.881,12 ευρώ

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Ι.Κ.Α.)  28.969,82 ευρώ

Υποχρεώσεις από Φόρους –Τέλη 13.813,83 ευρώ

Διάφοροι Φόροι - Τέλη 27.261,70 ευρώ

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 187.978,00 ευρώ

Υπόλοιπο 1.039.247,19 ευρώ

Το υπόλοιπο αυτό αναλύεται ως εξής:

Alpha Bank - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου Νο 120-002101-040191

Τράπεζα Πειραιώς - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου 6017-101591-494

Ταμείο

ΣΥΝΟΛΟ

194.219,88 ευρώ

836.879,62 ευρώ

8.147,69 ευρώ

1.039.247,19ευρώ

Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όλων των παραστατικών στοιχείων και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης του κλά-
δου, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου, το λόγο πήραν όλα τα μέλη της Ε.Ε. και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε: 

1)  Όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που καταγράφονται, είναι σύμφωνες με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην 84η Γ.Σ. του κλά-
δου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

2)  Τηρούνται με σχολαστικότητα όλα τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο και είναι θεωρημένα από τα αρμόδια όρ-
γανα.
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3)  Δεν διαπιστώθηκε καμιά παρατυπία, ατασθαλία ή συγκεκριμένη σπατάλη πέρα του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του κλάδου 
ή του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

4)  Επισημαίνουμε την ηθική στάση αλλά και την ευσυνείδητη - ορθή διαχείριση και εργασία των υπαλλήλων του Λογιστηρίου και της 
Γραμματείας της Δ.Ο.Ε.

Ο παραπάνω οικονομικός έλεγχος υπερψηφίζεται από τους α) Παπαποστόλου Δημήτριο (Πρόεδρος) β) Κέγκο Φίλιππο (Γεν. Γραμμα-
τέα) και γ) Τραμπάκουλο Ηλία, ενώ ο συνάδελφος Αγαπητός Θανάσης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, ενώ καταψηφίζει ο συνάδελφος Ζαπάντης Νίκος.

Ψηφίζουν με επιφύλαξη για το ένταλμα πληρωμής Νο. 80 που αφορά στην αγορά κινητού τηλεφώνου και το Γραμμάτιο είπραξης Νο.316 
που αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα του ποσού των 5.005 ευρώ, τα μέλη της Ε.Ε. της Δ.Ο.Ε. Κέγκο Φίλιππο και Τρα-
μπάκουλο Ηλία. 

Τα μέλη της Ε.Ε. Άγαπητός Θανάσης Ζαπάντης Νίκος θα καταθέσουν εντός 30 ημερών έκθεση για τον οικονομικό έλεγχο που θα επισυ-
ναφθεί στο παρόν πρακτικό Επίσης, έκθεση θα καταθέσει και το μέλος Τραμπάκουλος Ηλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.5 του κατα-

στατικού της Δ.Ο.Ε. εγκρίνεται ο οικονομικός έλεγχος.  

Το παρόν πρακτικό γράφτηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται:

 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γεν. Γραμματέας
  Παπαποστόλου Δημήτρης Αγαπητός Θανάσης Κέγκος Φίλιππος
  Ζαπάντης Νικόλαος
  Τραμπάκουλος Ηλίας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο 
(16 – 17 Ιουνίου 2016)

Θέμα: «Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε.»

Παρόντες: Παπαποστόλου Δημήτριος, Κέγκος Φίλιππος, Αγαπητός Θανάσης, Ζαπάντης Νίκος, και Τραμπάκουλος Ηλίας.

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ.Ο.Ε. την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, συνεδρίασε, ύστερα από πρόσκλη-

ση του Προέδρου Παπαποστόλου Δημήτριου, η Ελεγκτική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε.με θέμα: 

« Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε.,  
για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016 ».

Η Eλεγκτική Επιτροπή, αφού μελέτησε την Έκθεση της Ορκωτού Λογίστριας κ. Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου, ζήτησε διευκρινίσεις, τόσο από τον 
Ταμία της ΔΟΕ.

Οι διευκρινίσεις δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. 

Μετά από πλήρη έλεγχο όλων των παραστατικών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Τα λογιστικά βιβλία, τα βιβλιάρια καταθέσεων, τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Εντάλματα Πληρωμών είναι θεωρημένα από τα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της ΔΟΕ. 

Τα δεδομένα της Ταμειακής Κατάστασης, έχουν ως εξής: 

Α.Υπόλοιπο 31/12/2015 1.039.247,19 ευρώ

 Β: Εισπράξεις (1/1 – 31/5/2016) 611.656,7 ευρώ

Συνδρομές Συλλόγων-Μελών 612.254,00 ευρώ

Μείον: Κάλυψη δικαστικών δαπανών -2.510,00 ευρώ

Επιστροφές από συμμετοχές σε δράσεις 1.912,70 ευρώ

Σύνολο 1.650.903,89 ευρώ

Γ: Πληρωμές (1/1-31/5/2016) 512.980,33 ευρώ

Αμοιβές προσωπικού 23.710,03 ευρώ

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ΦΜΥ 34.269,82 ευρώ

Καταβολή υπολοίπου αποζημίωσης συνταξ. 
υπαλλήλου

24.059,24 ευρώ

Αμοιβές σε συνεργάτες 11.293,19 ευρώ

Παροχές Τρίτων 29.328,21 ευρώ

Διάφοροι φόροι 7.256,96 ευρώ

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών 209,32 ευρώ

Αγορές Παγίων 1.676,19 ευρώ

Συνδρομές σε Α/θμια όργανα εσωτερικού και 
εξωτερικού

210.454,00ευρώ
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Έξοδα μετακίνησης σε εκδηλώσεις, ημερίδες, 
συνέδρια

83.421,89 ευρώ

Έξοδα στέγασης και μετακινήσεων μελών Δ.Σ. 
και αιρετών

38.025,53 ευρώ

Διδασκαλικό Βήμα (ηλεκτρονικό) 7.416,90 ευρώ

Λοιπά διάφορα έξοδα γραφείου 41.859,05 ευρώ

Υπόλοιπο 1.137.923,56 ευρώ

Το υπόλοιπο αυτό αναλύεται ως εξής:

Alpha Bank - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου Νο 120-002101-040191

Τράπεζα Πειραιώς - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου 6017-101591-494

Τράπεζα Πειραιώς – Προθεσμιακή κατάθεση

Ταμείο

ΣΥΝΟΛΟ

362.902,24 ευρώ

270.443,89 ευρώ

 500.000,00 ευρώ

4.577,43 ευρώ

1.137.923,56 ευρώ

Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος όλων των παραστατικών στοι-
χείων καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέ-
λευσης του κλάδου, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της 
Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά την εισήγηση του Προέδρου, το λόγο πήραν όλα τα μέλη της 
Ε.Ε. και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε: 
1)  Όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που καταγράφονται, είναι 

σύμφωνες με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην 84η Γ.Σ. 
του κλάδου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

2)  Τηρούνται με σχολαστικότητα όλα τα παραστατικά στοιχεία που 
προβλέπονται από το νόμο και είναι θεωρημένα από τα αρμό-
δια όργανα

3)  Δεν διαπιστώθηκε καμιά παρατυπία, ατασθαλία ή συγκεκριμέ-
νη σπατάλη πέρα του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του 
κλάδου ή του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

4)  Επισημαίνουμε την ηθική στάση αλλά και την ευσυνείδητη - 
ορθή διαχείριση και εργασία των υπαλλήλων του Λογιστηρίου 
και της Γραμματείας της Δ.Ο.Ε.

5)  Επισημαίνουμε ότι για πρώτη φορά υπάρχει έκθεση ορκωτού 

λογιστή για την ταμειακή κίνηση της περιόδου από 1/1/2016-

31/5/2016

 Ο παραπάνω οικονομικός έλεγχος υπερψηφίζεται από τους α) Πα-

παποστόλου Δημήτριο (Πρόεδρος) β) Κέγκο Φίλιππο (Γεν. Γραμμα-

τέα) και γ) Τραμπάκουλο Ηλία, ενώ καταψηφίζεται από τους κ.κ. 1) 

Αγαπητό Αθανάσιο και 2) Ζαπάντη Νικόλαο.

Παρατήρηση: Τα μέλη της Ε.Ε. προτείνουν στο Δ.Σ. της Ομοσπονδί-

ας, πριν από κάθε συνεδρίαση τους, να καταθέτουν τις αποφάσεις 

που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση.

Τα μέλη της Ε.Ε. Αγαπητός Αθανάσιος, Ζαπάντης Νικόλαος και 

Τραμπάκουλος Ηλίας θα καταθέσουν μέχρι 21 Ιουνίου 2016, έκ-

θεση για τον οικονομικό έλεγχο που θα επισυναφθεί στο παρόν 

πρακτικό.  

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.5 του καταστατικού της ΔΟΕ εγκρί-

νεται ο Οικονομικός έλεγχος. 

Το παρόν πρακτικό γράφτηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται:

 Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γεν. Γραμματέας
  Παπαποστόλου Δημήτρης Αγαπητός Θανάσης Κέγκος Φίλιππος
  Ζαπάντης Νικόλαος 
  Τραμπάκουλος Ηλίας 



οΡισΤικη ημΕΡησια ΔιαΤαΞη
ΘΕμαΤα
ΘΕμα 1ο: 
n  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Τροποποίηση του καταστατικού

ΘΕμα 2ο:  
n  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ–ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

n  Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. 
n  Οικονομικός απολογισμός οικον. έτους 2015-16 - Προϋπολογισμός χρήσης 

οικον. έτους 2016 – 2017
n Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

n Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.

ΘΕμα 3ο: 
n  ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2016-2017

 A. ΔιΕκΔικηΤικο Πλαισιο
I. Οικονομικά

 i. Δαπάνες για την Παιδεία
 ii. Οικονομικά Εκπαιδευτικών

II. Το σχολείο που βιώνουμε, το σχολείο που οραματιζόμαστε
ΙΙΙ.  Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά–

επαγγελματικά) 
 i. Διορισμοί – εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών
 ii. Ασφαλιστικά

IV. Προσχολική Αγωγή
V. Ειδική Αγωγή
VI. Επιμόρφωση

 Β. ΠΡογΡαμμα ΔΡασησ

Τηλεφωνικό κέντρο Δ.Ο.Ε.
Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα
210 3236 547, 210 3245 375, 210 3221 316
FAX  Δ.Ο.Ε.:  210 3221 314 

 Πρόεδρος : Κικινής Θανάσης
   κιν. 6974 114103
   τηλ. 210 3312793 
  

 Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Εκδόσεων : Πετράκης Σταύρος
   κιν. 6973 832828
   τηλ: 210 3312791 

 Γενικός Γραμματέας : Φασφαλής Νίκος 
   κιν. 6975 303105
   τηλ: 210 3242171
 Ταμίας- Ειδικός Γραμματέας- 
 Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων : Ανδρουλάκης Μάνος
   κιν. 6972 679767
   τηλ: 210 3255576

 Οργανωτικός Γραμματέας -  
 Υπεύθυνος Υλικού Βιβλιοθήκης : Οικονόμου Τριαντάφυλλος
   κιν. 6973 425944
   τηλ: 210 3219653

 Μέλη : Τσαγκαράτου Αιμιλία
   κιν. 6975 308409
   τηλ: 210 3242144 
 
   Καλλώνης Σταύρος
   κιν. 6974 750410
   τηλ: 210 3228891

   Δριμάλα Θεοδώρα
   κιν. 6983 117770
   τηλ: 210 3313717
 
   Μαρίνης Σπύρος
   κιν. 6972 699983
   τηλ: 210 3233662 
 
   Καλόγηρος Νίκος
   κιν. 6980 11047
   τηλ: 210 3312794

   Τρούλης Γιώργος
   κιν. 6981 636188
   τηλ: 210 3312795 

                                                                                       ΑΠΟ ΤΗ



ΔιΔασκαλικο Βημα
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