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1. Δαπάνες για την Παιδεία
Το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την Παιδεία
στο ύψος του 5% επί του Α.Ε.Π., ως πρώτο βήμα προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου, ιεραρχείται ως
πρώτο στις διεκδικήσεις μας. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι οι δαπάνες που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για
την Παιδεία έχουν άμεση σχέση με την ποιότητά της.
Η αύξηση των δαπανών για την Παιδεία θα διασφάλιζε
σύγχρονες υποδομές, εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων, καθώς και προγραμμάτων σπουδών, καινοτόμα προγράμματα και στήριξη της έρευνας, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς και προπάντων στήριξη
της Δημόσιας Δωρεάν παρεχόμενης Εκπαίδευσης ως ανταπόδοση της φορολόγησης του Έλληνα πολίτη, καθιστώντας τη χώρα μας κέντρο εκπαίδευσης της ευρύτερης
περιοχής.
Σήμερα η μείωση των δαπανών για την Παιδεία συνεπάγεται τη συρρίκνωση των Πολιτικών Αντισταθμιστικής
Αγωγής (Ολοήμερο Σχολείο, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα
Ένταξης, Ενισχυτική Διδασκαλία, αυξημένη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό κ.λ.π.) και γενικότερα της ποιότητας
της εκπαίδευσης.
Με τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης μειώνεται κατά 100.000.000€ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας.
Μειώνονται κατά 100.000.000€ οι πιστώσεις για νέα
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.
Χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Διεκδικούμε:
• Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του
ΑΕΠ,
• Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.

2. Οικονομικά Εκπαιδευτικών
Το αίτημά μας για οικονομική αναβάθμιση, έτσι ώστε ο

εκπαιδευτικός να ζει με αξιοπρέπεια από το μισθό του και
μόνο, ήταν το κυρίαρχο στις κινητοποιήσεις του 2006
και εξακολουθεί να παραμένει ανικανοποίητο.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών είναι αναντίστοιχες με την προσφορά και το έργο τους. Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο
κρίσιμος χαρακτήρας του στη σημερινή συγκυρία είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Φυσικό είναι, ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται στη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός της Π.Ε. είναι στις τελευταίες θέσεις της μισθολογικής κλίμακας των Δ.Υ. Κι
αυτό γιατί συνεχίζεται το απαράδεκτο και επαίσχυντο καθεστώς των ειδικών λογαριασμών, που έχει ως αποτέλεσμα
ορισμένοι Κλάδοι Δ.Υ. να εισπράττουν μόνο ως επιδόματα, από τους ειδικούς λογαριασμούς, ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ το μισθό του εκπαιδευτικού.
Έχουμε φτάσει στο απαράδεκτο καθεστώς, οι εκπαιδευτικοί – απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – να
αμείβονται, σε πολλές περιπτώσεις πολύ χαμηλότερα από
τους αποφοίτους του Δημοτικού Σχολείου. Φυσικά και
δεν έχουμε τίποτε με τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. Πιστεύουμε, όμως, ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Δεν ζητούμε διαφορετική μεταχείριση. Ζητούμε έμπρακτη αναγνώριση
της προσφοράς και του ρόλου μας.
Η κυβέρνηση με τα μέτρα που εξήγγειλε
• Αναστέλλει τη χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου, χορηγείται μόνο, η μισθολογική ωρίμανση σε όσους τη δικαιούνται.
• Αναστέλλει την (τιμαριθμική) αναπροσαρμογή σε όσα επιδόματα προβλέπεται.
• Τα επιδόματα που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μειώνονται κατά 20%.
• Περικόπτει τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα
και άδειας, μετατρέποντάς τα σε «φιλοδωρήματα».
• Επιβάλει αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 4 μονάδες και αυξήσεις στα καύσιμα, γεγονός που ψαλιδίζει ακόμη
περισσότερο τις αποδοχές μας.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Έτσι με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί:
α) θα έχουν ονομαστική μείωση του μισθού τους από 1850 έως 3500€, χωρίς να συνυπολογίζονται οι απώλειες από τις περικοπές, κατά 20%, στα επιδόματα θέσης
των στελεχών εκπαίδευσης.
β) θα στερηθούν της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης
(που και φέτος θα αυξανόταν σύμφωνα με τον επίσημο ετησιο τιμάριθμο -1,2%, περίπου κατά 4,27€), συνολική ετήσια μείωση 51€.
γ) θα υποστούν όπως και όλοι οι εργαζόμενοι μια παραπέρα μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός τους, και μάλιστα φέτος στην πιο ακραία της μορφή,
μετά το πάγωμα μισθών που έγινε την περσινή χρονιά.
Κυρίαρχος στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η οικονομική σύγκλιση των μισθών μας με αυτούς των Ευρωπαίων συναδέλφων μας, μέσα από ένα πραγματικά Ενιαίο μισθολόγιο που θα αίρει τις αδικίες και θα στηρίζεται σε ενιαίες αρχές.
Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση με τους μισθούς
των Ευρωπαίων συναδέλφων μας. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Έλληνας εκπαιδευτικός
λαμβάνει στα 35 χρόνια υπηρεσίας, μόλις το 51% του
μέσου όρου του μισθού του εκπαιδευτικού των 12 πρώτων χωρών της ευρωζώνης!!
Στη σημερινή συγκυρία, άμεσα, διεκδικούμε:
• 1400 € καθαρά στο νεοδιόριστο
• Καμία σύνδεση μισθού - απόδοσης
• Άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 €, αναδρομικά από το 2002
• Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό
• Διπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων

μα και με δεδομένη και την απόλυτη άρνηση της κυβέρνησης (ούτε 1 € ΔΕΝ θα δώσουμε, είπε ο υπουργός Οικονομικών στην πρόσφατη συνάντησή του με την ΑΔΕΔΥ)
να δοθεί οικονομική στήριξη στα ταμεία μας, που βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης (ΟΠΑΔ-υγειονομική περίθαλψη και ΤΠΔΥ-εφάπαξ), διαμορφώνεται ένα ζοφερό
τοπίο για τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για τη
δημιουργία επαγγελματικών ταμείων και την ιδιωτική
ασφάλιση.
Οι ρυθμίσεις της τελευταίας 15ετίας ήταν αποσπασματικές, δεν έδωσαν λύση στο πρόβλημα και είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ορίων ηλικίας, τη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων.
Όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του
και δεν αντιμετωπίζει ενδελεχώς τα βαθύτερα αίτια της υφέρπουσας κατάστασης, τα προβλήματα θα οξύνονται ακόμη περισσότερο. Είναι σίγουρο ότι οι εργαζόμενοι δε φέρουν καμία ευθύνη για τη δημιουργία τους, αφού επί χρόνια πλήρωναν και πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές
που ορίζουν οι Νόμοι.
Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η κυβερνητική στροφή και συμφωνία με τους κοινωνικούς φορείς για το ξεπέρασμα τη κρίσης, για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική που
θα δίνει δυνατότητες για δίκαιη ανακατανομή των εισοδημάτων.
Είναι ώρα για μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης σύμφωνα με
την οικονομική, φοροδοτική, αγοραστική δύναμη του καθενός. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας των γυναικών θέτει θέμα δομής
του ασφαλιστικού συστήματος και αμφισβήτησης του χαρακτήρα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Την ίδια στιγμή τα ταμεία μας και ειδικότερα το Ταμείο Πρόνοιας είναι στα όρια της κατάρρευσης μετά τη λεηλασία των αποθεματικών τους από το κράτος. Δε μπορεί επίσης να
συνεχισθεί άλλο το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία και η γραφειοκρατία γιατί οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ομηρία.

• Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης
• Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς
(Κ.Π.Ε., περιβαλλοντικής κ.λ.π.), που προσφέρουν
διδακτικό έργο, πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριό τους
Αφορολόγητο ίσο με το μισθό του πρωτοδιόριστου.

3. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά
Με την ανατροπή όλων των παραμέτρων που μέχρι
σήμερα γνωρίζαμε ως κοινωνικό ασφαλιστικό σύστη-



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διεκδικούμε:
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
• Δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση,
• Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώματα για παλιούς και νέους ασφαλισμένους,
• Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αναπληρωτών για
όλους τους μήνες του έτους,
• Κρατική εγγύηση των αποθεματικών των ταμείων.

Το Προεδρείο της Συνέλευσης

• Την επιστροφή των κλεμμένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση συντάξεων, μερισμάτων και εφάπαξ. Όχι στη διάθεση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο

στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού.

• Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες

• Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο
συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο
παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα).

• Κανένα «χαράτσι» στους Δημοσίους Υπαλλήλους για
το Ταμείο Πρόνοιας

• Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση.

• Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.

• Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους.

• Το Κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του καταβάλλοντας στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα χρήματα που τους
οφείλει και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Άμεση
χρηματοδότηση του Ταμείου Πρόνοιας και του
Ο.Π.Α.Δ.
• Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη.
• Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό.

• Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ’ ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο ΙΚΑ. Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο
Αρωγής.
• Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ.
και για το Ταμείο Αρωγής.

• Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30
έτη, με 30/30.

• Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας.

• Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης

• Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών
Ταμείων, να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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• Αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
να καλύπτονται οι γιατροί και όλες οι εξετάσεις των
ασφαλισμένων. Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη
Φαρμακευτική Περίθαλψη.

• Κατάργηση της ωρομισθίας. Να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις για κάθε αναγκαίο εκπαιδευτικό έργο στα
σχολεία και να καλυφθούν με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

• Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας με στόχο
την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης
των μερισμάτων.

• Να μειωθεί το διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο,
στα επίπεδα της δευτεροβάθμιας. Ο κλάδος διεκδικεί, το ωράριο των εκπαιδευτικών να καθορίζεται ενιαία για όλους, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι από τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

• Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
• Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου.
• Χορήγηση πλασματικής τριετίας στους εργαζομένους στην παραμεθόριο.
• Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Ταμείων.

4. Εργασιακές Σχέσεις
Στο πρόγραμμα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προβλέπεται σημαντική μείωση των προσλήψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μονίμων κατά 50%, από 6.000 σε
3.000 και αναπληρωτών κατά 70-80% από 11.000 σε 3 4.000). Αποδεικνύεται και από αυτό, πως ο πραγματικός
λόγος που το Υπ. Παιδείας προωθεί την αλλαγή του συστήματος προσλήψεων είναι η δραματική μείωση των
διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα σχολεία, μεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωρομισθίων, πίεση στα σχολεία για δημιουργία τμημάτων με υπεράριθμους μαθητές και πιέσεις
στο ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών.
Διεκδικούμε:
• Καμιά αλλαγή στον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών (60% ΑΣΕΠ – 40% ενιαίος πίνακας).
• Καμιά μείωση στους διορισμούς των εκπαιδευτικών
• Πρόβλεψη για μόνιμο διορισμό των αποφοίτων των
τμημάτων Ειδικής Αγωγής με βάση το ισχύον σύστημα.
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• Συνεχές και μη ελαστικό ωράριο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίως στο ίδιο σχολείο να μη μετακινείται για συμπλήρωση του ωραρίου σε άλλο σχολείο. Τις υπόλοιπες
ώρες μέχρι την πλήρη συμπλήρωση του υποχρεωτικού
του ωραρίου να τις διαθέτει για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων στο ίδιο σχολείο.
• Ο χρόνος επίβλεψης κατά τη διάρκεια του φαγητού των
μαθητών στα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία θεωρείται ως
χρόνος διδακτικού ωραρίου. Αυτονόητο είναι ότι το μέτρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και στα σχολεία που λειτουργούν με ολοήμερα τμήματα.
• Μείωση στο μισό του διδακτικού ωραρίου των διευθυντών σχολικών μονάδων που είναι ολοήμερα. Ο διευθυντής να διδάσκει από 3 μέχρι 6 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου. Παράλληλα να μειωθεί το ωράριο και
των υποδιευθυντών και ανάλογα με τον τύπο του σχολείου να γίνει από 12 μέχρι 15 ώρες.
• Αποζημίωση των ολιγοθεσιτών συναδέλφων μας για τις
περισσότερες ώρες που εργάζονται και κάλυψη των κενών με υπερωριακή αποζημίωση όπου δεν υπάρχει ο
πρόσθετος δάσκαλος.
• Υπάρχει σαφής διάκριση του εργασιακού από το διδακτικό ωράριο. Η ανάθεση διδασκαλίας πέραν του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του εκπαιδευτικού σε
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται μέσα στην υποχρέωση του εκπαιδευτικού για παραμονή στο σχολείο, προς παροχή άλλων υπηρεσιών. Η οποιαδήποτε δε απασχόληση των μαθητών ανάγεται στο
διδακτικό ωράριο.
• Θέσπιση και στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία γραμματειακής υποστήριξης.
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Η Δευτερολογία του Προέδρου της Δ.Ο.Ε.
Δημήτρη Μπράτη στην 79η Γ.Σ. του Κλάδου
υναδέλφισσες και συνάδελφοι,
πριν ξεκινήσω τη δευτερολογία
μου θα ήθελα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια, πριν
από μερικούς μήνες, λίγες μέρες πριν
από την έναρξη του νέου έτους, του
αείμνηστου τέως Προέδρου της
ΔΟΕ, του Φάνη Τουλούπη. Θα παρακαλέσω Πρόεδρε να σηκωθούμε όλοι όρθιοι.
Για όσους τον γνωρίσατε, ο Φάνης
Τουλούπης υπήρξε ένας συνάδελφος
με απαράμιλλο ήθος και έδωσε όλες
του τις δυνάμεις για την αναβάθμιση
της Δημόσιας Εκπαίδευσης και του
εκ/κού, τόσο από τη θέση του προέδρου της ΔΟΕ, όσο και από τη θέση
του δασκάλου της τάξης. Αιωνία του η
μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει.

Σ

Η στάση μας στη ΔΟΕ,
στάση ευθύνης
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αντιπρόσωποι, σήμερα
εδώ έχουμε ένα σοβαρό καθήκον απέναντι στους χιλιάδες
συναδέλφους που εκπροσωπούμε. Γιατί νομίζω, θα είμαστε
κατώτεροι των περιστάσεων αν, οχυρωνόμενος ο καθένας
πίσω από τη δική του αλήθεια, αντί να γκρεμίζει τοίχους από τα αυτιά του συναδέλφου του, προσπαθεί να ορθώσει
κι άλλους. Δεν ήρθαμε να κάνουμε αυτό εδώ μέσα απόψε,
εδώ ήρθαμε να συνεννοηθούμε. Να βρούμε κοινή
γραμμή πλεύσης. Να βρούμε τον τρόπο να συμφωνήσουμε και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΑ να προχωρήσουμε
στους νέους αγώνες.
Έχουμε φτάσει όλοι τη ΔΟΕ σε ένα επίπεδο που, πραγματικά, αν εμείς το Σεπτέμβριο πούμε ότι μπαίνουμε μπροστά και δείξουμε την ίδια αποφασιστικότητα, όπως το 2006,
να είστε σίγουροι ότι με την αξιοπιστία που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, και ιδιαίτερα το 2006, θα μας πιστέψουν πολ-

λοί κλάδοι εργαζομένων και θα μας ακολουθήσουν. Για να
γίνει όμως αυτό χρειαζόμαστε όλοι και ιδιαίτερα εκείνοι
που το 2006 μπήκαν μπροστά και αγωνίστηκαν και μάτωσαν. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν απευθυνόμαστε σε αυτή τη μεσαία πτέρυγα, στους συναδέλφους
αντιπροσώπους της μεγαλύτερης σε δύναμη παράταξης
που πραγματικά βρίσκεται σήμερα σε μια δύσκολη θέση,
παρά το γεγονός ότι ουδέποτε στήριξε μια κυβερνητική
πολιτική σαν αυτή που εξελίσσεται, που είναι πέρα και έξω
από αυτά που υποστήριξε, που πίστεψε και ψήφισε, εντούτοις όμως τηρεί μια στάση τέτοια η οποία όχι μόνο είναι
αξιοπρεπής, αλλά είναι αγωνιστικότατη. Και θα σας το
αποδείξω με στοιχεία και θα ξεκινήσω μ’ αυτό τη δευτερολογία μου, παρά το γεγονός ότι δεν είχα σκοπό να την
ξεκινήσω έτσι.
Διάβασε ένας συνάδελφος, ένα παραπολιτικό δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, η οποία έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Δε θα ξαναδιαβάσω το πρώτο κομμάτι γιατί το ανέφερε. Θα διαβάσω το δεύτερο: «…Ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Δημήτρης Μπράτης,
αποφάσισε να σαμποτάρει την αυτοαξιολόγηση του διδακτικού έργου της σχολικής μονάδας». Προσέξτε: Όχι
η ΔΟΕ αποφάσισε, αλλά ο Πρόεδρος, και συνεχίζει:
«Σε σχετική ανακοίνωση της ΔΟΕ», «… αφού αναφέρει τις γνωστές δικαιολογίες για την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου, ο κ. Μπράτης…», πάλι εγώ, όχι η ΔΟΕ
«καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν να
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που αποφάσισε η κα Άννα Διαμαντοπούλου, καλεί δηλαδή
σε ανυπακοή. Απορεί κανείς ποια είναι η νοοτροπία
που ευθύνεται για την αδιαμφισβήτητη εγκατάλειψη
του δημόσιου σχολείου;». Αυτά λέει το δημοσίευμα,
προσπαθώντας να στοχοποιήσει τον πρόεδρο της
ΔΟΕ, και να ακυρώσει την όποια παρέμβασή του.
Συνάδελφοι, αυτό που πόνεσε την πολιτική εξουσία, ήταν ότι δεν μπόρεσε να περάσει την πολιτική της. Και την
πολιτική της, χωρίς τη στήριξη αυτής της μεγάλης παράταξης δε θα την περάσει ποτέ. Αυτή η παράταξη αρνήθηκε
την αυτοαξιολόγηση, γι’ αυτό και δεν πέρασε. Όχι γιατί είμαστε αντίθετοι επί της ουσίας στην αυτοαξιολόγηση αλλά γιατί είμαστε αντίθετοι να γίνεται αυτό, χωρίς κανένα
διάλογο με την εκ/κή κοινότητα. Και βέβαια ξέρουν πάρα
πολύ καλά ότι εμείς δε στηρίξαμε ούτε θα στηρίξουμε ποτέ πολιτικές οι οποίες είναι αντίθετες με τα συμφέροντα
του κλάδου, ποτέ μα ποτέ. Ποιος λοιπόν αντέδρασε πρώτα στα μέτρα της κ.Διαμαντοπούλου; Αυτή η μεγάλη
παράταξη αντέδρασε. Θα σας θυμίσω συνάδελφοι της
ΔΑΚΕ, που λέτε για το σύστημα πρόσληψης, ότι αργήσατε.
Στις 12 του Νοέμβρη έκανε τις ανακοινώσεις της η κα Διαμαντοπούλου, στις 12:30 το μεσημέρι. Εγώ ήμουν στο αεροπλάνο, η πρώτη μου δήλωση ξέρετε ποια ήταν; «Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πειραματόζωα για να πειραματίζεται ο κάθε Υπουργός Παιδείας. Το σύστημα πρόσληψης στην Π.Ε. είναι αντικειμενικό, αδιάβλητο και
δεν υπάρχει καμία ανάγκη αλλαγής του.
Συνάδελφοί μου, καλοπροαίρετα ρωτώ, στην απεργία
του 2006 φέρτε μου μία δήλωση της παράταξής σας, οποιουδήποτε στελέχους σας, που να καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τότε. Τα έψαξα όλα,
δεν υπάρχει ούτε μία. Αυτή συνάδελφοι είναι η διαφορά
μας. Εμείς δε στηρίζουμε πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί
ο κλάδος. Πρώτοι αντιδράσαμε και τότε στην κ.Γιαννάκου,
πρώτοι αντιδράσαμε και τώρα στην κ.Διαμαντοπούλου.
Και, βέβαια πέρα από τη δική μου αντίδραση, την ίδια
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μέρα (στις 12.11.09) υπάρχει και ανακοίνωση της παράταξης
που καταδικάζει κάθε αλλαγή στο σύστημα πρόσληψης.
Εσείς, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, ξέρετε πότε εκδώσατε ανακοίνωση; Μια βδομάδα μετά, στις 19/11. Για ποια ολιγωρία μιλάτε, αλήθεια;
Τώρα άκουσα προτείνετε 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες από το Σεπτέμβρη. Καλοδεχούμενοι όλοι στους
αγώνες του κλάδου, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, αλλά σημασία
έχει πως όταν προτείνετε από αυτό το βήμα 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι θα
κληθείτε και σεις να τις υλοποιήσετε και πρέπει να γνωρίζετε π.χ. ότι τα παραμύθια περί δικαιωμάτων του απεργού
και του απεργοσπάστη τέλειωσαν. Θα κληθείτε να περιφρουρήσετε τα σχολεία το Σεπτέμβριο, θα κληθείτε να μην
αφήσετε κανέναν να μπει στην τάξη. Αλλιώς τι απεργία θα
κάνουμε; Θα απεργούμε εμείς εδώ και τα Δ.Σ. και οι άλλοι,
δήθεν, θα είναι ελεύθεροι να λειτουργούν τα σχολεία; Η απεργία δε γίνεται από τις ηγεσίες, γίνεται από τη βάση και
στη βάση έχετε περίπου το 35% των συναδέλφων. Αυτό θα
πρέπει να το πείσετε να απεργήσει, αλλιώς να μην προτείνετε πενθήμερες. Εμείς όταν προτείναμε πενθήμερες, το
2006 είχαμε αποφασίσει ότι θα αγωνιστούμε, θα ματώσουμε για να πετύχουν.
Η στάση μας, συνάδελφοι, αυτή τη χρονιά στο Δ.Σ. της
ΔΟΕ ήταν στάση ευθύνης και αγωνιστικότητας, γιατί εμείς
δεν έχουμε φιλοκυβερνητικά ή αντικυβερνητικά σύνδρομα. Αντιπαλεύουμε τις αντιεκπαιδευτικές και αντιλαϊκές πολιτικές από οπουδήποτε κι αν προέρχονται και το αποδείξαμε και στις 12 του Νοέμβρη και σ’όλες τις κινητοποιήσεις
της φετινής χρονιάς.

Τα πεπραγμένα της ΔΟΕ –
Η συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ
Μερικοί αντιπρόσωποι από την παράταξή σου, συνάδελφε Γ.Γραμματέα, δεν κατάλαβαν ότι υπάρχουν πεπραγμένα. Τοποθετήθηκαν λέγοντας πως είναι ανύπαρκτα τα πεπραγμένα. Ποιος έχει δίκιο τελικά; Εσύ που τα διάβασες
χθες επί δύο ώρες ή αυτοί που είπαν ότι δεν υπάρχουν; Αν
είναι έτσι, τότε γιατί, αλήθεια, συμμετέχετε στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ; Εγώ συνάδελφοι
για ένα πράγμα χαίρομαι. Στην περσινή Γ.Σ. είχα προτείνει
τη διαπαραταξιακή συγκρότηση του Δ.Σ. Διαπαραταξιακή,
αναλογική συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ. Δεν το δεχόσασταν τα προηγούμενα χρόνια, ούτε εσείς συνάδελφοι της
ΔΑΚΕ. Πραγματικά, ειλικρινά χαίρομαι που η παράταξη της
ΔΑΚΕ το δέχτηκε φέτος. Αυτό συμβάλλει στην αναβάθμιση του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά όταν συμμετέχε-
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τε στη συγκρότηση, έχετε ψηφίσει όλες τις αποφάσεις του
Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν μπορεί να λέτε ότι δεν υπάρχουν πεπραγμένα. Πεπραγμένα υπάρχουν και τα διάβασε χθες ο
Γ.Γραμματέας της ΔΟΕ.
Συνάδελφοι των ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ, λυπάμαι πάρα πολύ
που, παρά την κρισιμότητα των στιγμών που λέτε ότι ζούμε και θέλετε την ενότητα, αυτό που κάνετε στα πρωτοβάθμια σωματεία, δεν το κάνετε στη ΔΟΕ.
Πραγματικά εγώ έχω δει εδώ μέλη σας, του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΟΕ, να συμμετέχουν στη συγκρότηση
των τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων με αξιώματα. Π.χ. Δύο
μέλη του σημερινού Δ.Σ. της ΔΟΕ ένα από τη ΔΑΚΕ και ένα από τις «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ» συμμετείχαν στη συγκρότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου εκ/κών Π.Ε. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
της Αθήνας. Στη ΔΟΕ γιατί αρνείστε αλήθεια τη συμμετοχή; Τι είναι η ΔΟΕ και δε θέλετε εκεί την ενότητα;
Εσείς συνάδελφοι από την ΕΣΑΚ, γιατί αρνηθήκατε τη
συμμετοχή σας στη συγκρότηση του Δ.Σ. Γιατί θέσατε ως
όρο τη συμμετοχή όλων; Ετεροκαθορίζεστε;
Στις 8 του Μάρτη που είχαμε Ολομέλεια Προέδρων
πρότεινα να πάμε σε 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες και έθεσα το ζήτημα της ομοφωνίας, για να προχωρήσουμε. Τότε η ΕΣΑΚ είπε, «δεν κατανοούμε αυτό το ζήτημα της ομοφωνίας που βάζει ο Πρόεδρος». Εσείς, συνάδελφοι, της
ΕΣΑΚ θέσατε ζήτημα ομοφωνίας για τη συγκρότηση του
Δ.Σ. της ΔΟΕ και δεν κατανοήσατε το ζήτημα ομοφωνίας
που έθεσε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ για πενθήμερες επαναλαμβανόμενες;
Συνάδελφοι πρέπει να δώσουμε από την κορυφή το μήνυμα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ συμμετέχοντας όλοι στη συγκρότηση
του Δ.Σ.για να μπορούμε να πάμε σε ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ.
Η μη συμμετοχή σας στη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν
είναι στάση ευθύνης και δε βοηθά στην ΕΝΟΤΗΤΑ, που έχουμε ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ.

Οι απεργίες της φετινής χρονιάς –
Η απεργία στις 16 Δεκέμβρη 2009
Είχα πει σ’εκείνη την ολομέλεια, στις 8 του Μάρτη, ότι σε
πενθήμερες απεργίες το Μάρτη, ο κλάδος μας μόνο με ομόφωνη απόφαση μπορεί να πάει. Γιατί έχει πάρα πολλούς
κινδύνους στη συγκυρία, γιατί είναι πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά που αφορούν όλους τους εργαζόμενους και ζήτησα
για ένα τόσο μεγάλης σημασίας θέμα, την ομοφωνία.
Δυστυχώς δεν την πετύχαμε. Κι αυτό γιατί ούτε οι συνάδελφοι των ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ούτε της ΕΣΑΚ την ψήφισαν. Είπατε ότι δεν το πιστεύαμε. Κάνατε δίκη προθέσεων.

Ενός λεπτού σιγή εις μνήμη Φάνη Τουλούπη

Εσείς ας παίρνατε το γάντι και ας μας καταγγέλλατε ότι δεν
το πιστεύουμε. Δεν τολμήσατε να το πάρετε, αλλά οχυρωθήκατε πίσω από τις 24ωρες και τις απεργιακές βδομάδες,
συνάδελφοι των ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ. Λέγατε τότε για απεργιακή βδομάδα δράσης, χωρίς καν να προσδιορίζετε συγκεκριμένη απεργία.
Κάνατε κριτική για την απεργία στις 16 του Δεκέμβρη,
συνάδελφοι της ΕΣΑΚ. Μου κάνει εντύπωση, η στάση σας.
Πριν τις εκλογές της 4ης του Οκτώβρη 2009 και μετά. Τι
φοβερή μεταστροφή ήταν αυτή.
Συνάδελφοι της ΕΣΑΚ, 6 χρόνια στη ΔΟΕ με τα 5 μέλη
της ΠΑΣΚ, δε συμφωνήσατε σε πλαίσιο ούτε μία φορά. Σε
2 μήνες, μετά τις εκλογές έχω εδώ τα χειρόγραφά σας, μας
κάνατε και έγγραφη αίτηση για έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο οι 6, ΕΣΑΚ – ΔΑΚΕ και Συσπειρώσεις, συμφωνήσατε στο πλαίσιο για απεργία στις 16 Δεκέμβρη. Πού είναι αλήθεια, η συνεπής σας στάση; Έξι χρόνια τι κάνατε; Γιατί δεν
συμφωνήσατε ποτέ; Απλά τώρα εξυπηρετούσατε τη συγκεκριμένη απεργία του ΠΑΜΕ στις 17 Δεκέμβρη και δώσατε γη και ύδωρ στη ΔΑΚΕ, προκειμένου να σας βγει η απεργία και στη ΔΟΕ.
Και τι σας ενόχλησε αλήθεια; Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΟΕ έκανε απεργοσπασία, λέτε. Γιατί τι έκανε; Ανταποκρινόμενο στην αίτηση που υπογράψατε συνεδρίασε και
αποφάσισε. Και είπε, απεργία στις 16 του Δεκέμβρη, αντί
στις 17 που προτείνατε εσείς. Πριν απ’αυτό, όμως, προσπαθήσαμε να πάρουμε ενωτική απόφαση. Γι’αυτό προτεί-
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ναμε: Να πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στις 17 Δεκέμβρη, ομόφωνα.
Να πάμε, όμως και σε κοινή συγκέντρωση. «Να πάμε στο
Υπουργείο Παιδείας όλοι μαζί». Η ΔΑΚΕ είπε ναι, οι Συσπειρώσεις είπαν θα πάνε στα Προπύλαια, η ΕΣΑΚ είπε ότι θα πάει εκεί που πάει το ΠΑΜΕ.
Τι ενωτική συγκέντρωση θα ήταν αυτή, που ο καθένας
θα πήγαινε όπου ήθελε, για να διεκδικήσουμε τα αιτήματα
του κλάδου; Γι’ αυτό δεν κάναμε την απεργία στις 17 του Δεκέμβρη, αλλά στις 16 με συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας. Απλά πήγαμε με τις δυνάμεις εκείνες που συμφωνούσαν στο πλαίσιο. Εσείς κάνατε απεργοσπασία, λοιπόν
και όχι εμείς. Εσείς, που ακολουθήσατε τις αποφάσεις της
κομματικής σας ηγεσίας και όχι τις αποφάσεις του κλάδου.
Γιατί διαμαρτύρεστε, συνάδελφοι της ΕΣΑΚ και των
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ; Τι κακό έχει δηλαδή που πήγαμε με τη
ΔΑΚΕ. Δεν το κατάλαβα. Εσείς δηλαδή όταν συμφωνείτε
στη ΔΟΕ για 4ωρες διευκολυντικές στάσεις με τη ΔΑΚΕ,
επιλέγετε το συμφέρον του κλάδου και σας πείραξε που
πήγαμε εμείς σε μια 24ωρη;
Εσείς συμφωνήσατε με τη ΔΑΚΕ για 4ωρες διευκολυντικές στάσεις, που κανένας, δεν κατάλαβε πότε θα γίνουν,
και σας πείραξε η 24ωρη στις 16 του Δεκέμβρη;
Αυτή είναι η αλήθεια για την απεργία στις 16 του Δεκέμβρη, συνάδελφοι, και πιστεύω ότι η απόφασή μας ήταν
πέρα για πέρα ορθή. Για φανταστείτε, αλήθεια, αν περνούσε η πρόταση της ΕΣΑΚ και στον κλάδο μας τι θα γινόταν.
Μια θα έκανε απεργία η ΔΑΚΕ την άλλη η ΠΑΣΚ, την
άλλη η ΕΣΑΚ κλπ. Τι συνδικάτο θα είχαμε τότε; Για
ποια ενότητα θα μιλούσαμε; Καταλαβαίνω συνάδελφοι,
ότι αυτά που λέω ενοχλούν, αλλά εδώ θα πούμε αλήθειες απόψε, αν θέλουμε αύριο να πάμε μπροστά.
Είπατε συνάδελφοι, κάποιος μίλησε για οκτώ απεργίες
φέτος, δεν ήταν οκτώ συνάδελφοι, ήταν εννιά και με την τελευταία είναι δέκα. Απ’ αυτές οι δύο απεργίες ήταν κλαδικές. Στις 4 του Μάη και στις 16 του Δεκέμβρη. Όπως συνάδελφοι κλαδική ήταν και η συγκέντρωση στο Υπουργείο
Παιδείας στις 15 Απριλίου, όταν είχαμε συνάντηση με την
Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου.

Η παρουσία μας στα ΜΜΕ
Σε μια ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ, μετά την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ της 8ης του Μάρτη, αναφέρει «Στους καιρούς
που ζούμε, ο εξαφανισμένος επί 4μηνο Πρόεδρος της
ΔΟΕ …». Επειδή αυτό το παραμύθι το παίζετε παντού, ρωτώ: Έχετε την αίσθηση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας
αγαπούν και μας βγάζουν όποτε εμείς θέλουμε; Κι αν ο
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Πρόεδρος δεν έβγαινε, αλήθεια γιατί δεν έβγαιναν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.; Συγκρίνεται το 2006 με το σήμερα; Είναι ίδιες οι συνθήκες;
Συνάδελφοι το 2006 βγαίναμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί η απεργία μας ήταν πρώτο θέμα. Γιατί η απεργία μας εξαφάνισε τις δημοτικές εκλογές. Γιατί στα συλλαλητήρια ήταν 50.000. Πώς να μας βγάλουν τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν στις 16 Δεκεμβρίου, είναι 500 στο
Υπουργείο Παιδείας;
Όταν στις 15 Απριλίου, που έχουμε συνάντηση με τη
Διαμαντοπούλου, είναι 300 στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν
στις απεργίες που συναποφασίζουμε είναι ελάχιστοι, με εξαίρεση την 5η του Μάη. Και φταίει ο Πρόεδρος της ΔΟΕ
για τον τρόπο που τα ΜΜΕ προβάλλουν τα αιτήματά μας;
Και, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει και να αποφασίσετε
μεταξύ σας. Τι τελικά ήμουν; Όταν βγήκα στο MEGA ήμουν
υποτονικός, υπεράσπισα την κυβερνητική πολιτική ή δεν
στηλίτευσα πρώτα τη στάση των δημοσιογράφων, στους οποίους είπα δύο φορές, ότι «πρέπει να απολογείστε γιατί επί 4 μήνες συζητείται το πολυνομοσχέδιο και εσείς δε βγάλατε τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών ούτε μια φορά».
Το είπα ή δεν το είπα; Και πώς δικαιολογήθηκαν; «Πρόεδρε,
είχαμε το ασφαλιστικό και δεν μπορούσαμε». Γι’ αυτό συνάδελφοι, παρότι εγώ δεν είμαι υπέρ τέτοιων ενεργειών, δικαιολογώ, όμως, απόλυτα την οργή και την αγανάκτηση των
συναδέλφων ωρομίσθιων που πήγαν στην ΕΡΤ.
Ναι, δεν μπορεί η πολιτική ηγεσία του Υπ.Παιδείας να
μιλάει ώρες και να μη δίνεται βήμα σε κανέναν άλλο. Γι’ αυτό και η ΔΟΕ έβγαλε απόφαση κάλυψης και στήριξης και
καταγγελίας των ΜΑΤ που επιτέθηκαν στους συναδέλφους.
Αυτοί είμαστε εμείς συνάδελφοι. Και χθες καταγγέλλαμε
τα ΜΑΤ για τις επιθέσεις, και σήμερα καταγγέλλουμε πάλι
τα ΜΑΤ για τις επιθέσεις που κάνουν στους εργαζόμενους,
είτε αυτά είναι στα λιμάνια, είτε είναι στην ΕΡΤ, είτε είναι στο
Σύνταγμα, είτε είναι οπουδήποτε αλλού.
Η παρουσία μας στα Μ.Μ.Ε. ήταν συνεχής και τη φετινή χρονιά. Με συνεντεύξεις τύπου με δηλώσεις παρουσιάσαμε στην κοινή γνώμη τα αιτήματά μας και έχω την εντύπωση ότι κανένας άλλος κλάδος δεν τα πρόβαλλε περισσότερο από τη ΔΟΕ.

Το παραμύθι των «κομματικών
ταυτοτήτων»
Θέσανε κάποιοι αντιπρόσωποι το ερώτημα στους συναδέλφους της ΠΑΣΚ: Αφού διαφωνείτε με τα μέτρα της
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κυβέρνησης γιατί δεν καταθέτετε τις κομματικές σας ταυτότητες. Το 2006, συνάδελφοι, ως πρόεδρος της ΔΟΕ απέφευγα να πω τη λέξη Ν.Δημοκρατία και προκαλώ τον οποιοδήποτε από τη ΔΑΚΕ, να βρει μια συνέντευξή μου που
να αναφέρω τη λέξη Νέα Δημοκρατία.
Ξέρετε γιατί; Γιατί σεβόμουν και σέβομαι την πολιτική επιλογή του πολίτη. Τον πολίτη τον θέλω σύμμαχο, δε θέλω
να τον καταγγέλλω, ένα μήνα μετά τις εκλογές, πόσο λάθος
έκανε που ψήφισε έτσι ή αλλιώς. Θέλω τον πολίτη σύμμαχο να με ακούει με επιχειρήματα, όχι να του λέω κάθε μέρα «βλέπεις τι έκανες; Άντε πήγαινε τώρα, παρέδωσε την
ταυτότητα, γιατί αυτούς που ψήφισες αυτά κάνουν». Αφελής πολιτική ερμηνεία και λαϊκισμός, συνάδελφοι, είναι αυτό περί κομματικών ταυτοτήτων. Και να τη σταματήσετε
αυτή την καραμέλα.
Συνάδελφοι, εγώ υπηρέτησα το συνδικαλισμό με αρχές
και αξίες. Όταν η κα Τριανταφύλλου έλεγε στην
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 29 Σεπτέμβρη του 2006, ότι «μου έχουν τάξει μια θέση βουλευτή», γι’ αυτό μπήκα μπροστά
στην απεργία, και το επαναλάμβαναν όλα τα κανάλια, απαντούσα πως ο χρόνος θα δείξει ποιος έχει δίκιο. Εσείς που
τα γράφετε ή εγώ που τα διαψεύδω». Ο χρόνος συνάδελφοι, έδειξε ότι υπάρχουν συνδικαλιστές που αυτά που λένε τα πιστεύουν και δεν είναι όλοι ίδιο στο συνδικαλισμό.
Συμφωνώ ότι, δεν μπορεί ένας συνδικαλιστής να είναι
μέλος της ηγεσίας του Πολιτικού Συμβουλίου ενός κόμματος. Δεν μπορεί να ανοίγει την πόρτα του πολιτικού γραφείου του κόμματος από τη μια και από την άλλη να είναι
Πρόεδρος μιας δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης. Ποτέ δεν υπήρξα τέτοιος, ούτε θα υπάρξω όσο καιρό
θα ασχολούμαι με τα κοινά. Έχω όμως δικαίωμα, όπως όλοι
σας, να πιστεύω σε όποιο κόμμα θέλω, σε όποιο θεό θέλω,
όπως κι εσείς. ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ θα τη βρούμε στα προβλήματα και όχι στην πολιτική τοποθέτηση του καθενός μας.
Μπορούμε, να πάμε σε ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ χωρίς να
λέτε σ’αυτή τη μεγάλη παράταξη που τόσα προσέφερε
στον κλάδο «παραδώστε», την ταυτότητά σας. Δήλωση ζητούσαν από τους κομμουνιστές στη δεκαετία του ’50.
Δεν υπέγραφαν και προς τιμήν τους. Μη ζητάτε λοιπόν
δηλώσεις γιατί τέτοιες δε θα υπάρξουν.
Δήλωση συνάδελφοι, αυτή η παράταξη δεν έκανε, δε θα
κάνει ποτέ, όσο θα υπάρχει και θα κυριαρχεί στο χώρο των
δασκάλων και αυτό να το καταλάβετε καλά και να σταματήσετε το λαϊκισμό.

Οι απεργίες με τα τριτοβάθμια
συνδικαλιστικά όργανα –
Η ολομέλεια της 8ης του Μάρτη
Κάνατε, επίσης, κριτική γιατί πήγαμε στις απεργίες με
την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ. Ποιος συνάδελφοι, πρότεινε στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ, άλλου είδους απεργίες;
Μπορούσαμε σ’αυτή τη συγκυρία, με τέτοιο σάρωμα των
κατακτήσεων όλων των εργαζομένων, να πάμε σε μεγάλους
κλαδικούς αγώνες;
Και έχετε δίκιο, αν κάναμε το 2006 σαράντα δύο μέρες
απεργία, με εκείνα τα μέτρα, η αντίδραση του κινήματος
μ’αυτά τα μέτρα έπρεπε να είναι πολλαπλάσια. Κάνετε, όμως λάθος στην ανάλυση. Λέτε δηλαδή ότι φταίει, η ηγεσία
της ΠΑΣΚ, η οποία δε θέλει δήθεν αγώνες.
Κι εγώ λέω, να υιοθετήσω το συλλογισμό σας, ότι η ηγεσία της ΠΑΣΚ δεν τους θέλει. Εσείς τους προτείνατε; Και
γιατί δε συμφωνούσατε, είστε 6, όπως τα βρήκατε για τις 17
Δεκέμβρη, να τα βρείτε για τον αγώνα διαρκείας και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα τον ακολουθούσαμε.
Γιατί δεν τον προτείνατε ούτε μια φορά; Γιατί, προφανώς, διαπιστώσατε ότι το κλίμα δεν ήταν κατάλληλο.
Συνάδελφοι, ακούστε, μη διαμαρτύρεσθε. Η απουσία επιχειρημάτων οδηγεί στην “επιτυχία” των κραυγών. Με
κραυγές δε θα πάμε μπροστά. Θέλει επιχείρημα ο συνάδελφος. Θέλει επιχείρημα η κοινωνία. Δεν είμαστε εμείς μόνο που πληττόμαστε από τα μέτρα, θέλουμε να μας ακούσουν όλοι, γιατί πλήττονται όλοι.
Στις 8 του Μάρτη στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ των Προέδρων,
που ξαφνιαστήκατε όλοι από την πρόταση για 5νθήμερες,
εκεί η ΔΑΚΕ πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα. Λέει «να συγκαλέσουμε» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. Ενώ, κατά
την εκτίμησή της, η Ολομέλεια των Προέδρων ήταν πολύ
δύσκολο να γίνει σε 3 μέρες, η ΔΑΚΕ πρότεινε να κάνουμε σε δύο μέρες ολομέλεια αντιπροσώπων για να πάρει απόφαση.
Ολομέλεια Αντιπροσώπων που θα έπαιρνε απόφαση
συνάδελφοι, αλήθεια με ποια διαδικασία; Με αυτή που πήρε το 2006, δι’ ανάτασης του χεριού ή με μυστική ψηφοφορία, όπως λέγατε τότε και αποχωρήσατε;
Ξέρετε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Εμείς συνάδελφοι
αύριο θα καθίσουμε εδώ να πάρουμε απόφαση, όπως ταιριάζει σε έναν περήφανο κλάδο, ενώπιος – ενωπίω και όχι
κρυπτόμενοι στις κάλπες. Θα μείνουμε να ψηφίσουμε αυτό που πιστεύουμε και όχι να βάζουμε διαδικαστικά τεχνάσματα. Και σας καλούμε και σας, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ,
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να κάνετε το ίδιο.
Και όταν απορρίφθηκε η πρότασή σας για
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ αντιπροσώπων, είπατε ναι στις πενθήμερες.
Και μάλιστα τότε μας υπερκεράσατε. Ενώ εμείς προτείναμε να εγκριθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις οι πενθήμερες, εσείς προτείνατε να είναι κηρυγμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ. Τέτοια σοβαρότητα, τέτοια υπευθυνότητα από μια μεγάλη παράταξη, που το 2006, δεν
πρότεινε ούτε μία απεργία. Γιατί σας θυμίζω ότι το 2006:
Φύγατε από την 75η Γενική Συνέλευση. Στην 1η Ολομέλεια, το Σεπτέμβρη του 2006, προτείνατε, μετά την
πρώτη 5μερη, που η Γιαννάκου, σχεδόν μας έδιωξε,
προτείνατε 24ωρη ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
Στη δεύτερη Ολομέλεια, προτείνατε 48ωρη. Στην τρίτη
Ολομέλεια επαναφέρατε την 24ωρη. Στην τέταρτη Ολομέλεια διαδικασίες βάσης. Στην πέμπτη Ολομέλεια αναστολή
του αγώνα και στην έκτη Ολομέλεια περιμένατε εμάς να αποφασίσουμε άλλες μορφές αγώνα.
Τότε συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, της ηγεσίας της ΔΑΚΕ, κάνατε μια πολύ λανθασμένη πολιτική και συνδικαλιστική εκτίμηση, η οποία σας ακολουθεί τώρα, γι’ αυτό και δε σας
πιστεύουν οι συνάδελφοι της βάσης, όταν τώρα λέτε για
5μερες. Ξέρουν ότι τις προτείνετε για τα μάτια.
Γιατί τότε που ματώναμε δεν προτείνατε ούτε μια φορά 5νθήμερη απεργία. Πώς να σας πιστέψει ο συνάδελφος
τώρα; Σημασία δεν έχει τι προτείνει ο καθένας λεκτικά. Σημασία έχει αν αυτό που προτείνει πιστεύει ότι μπορεί να έχει επιτυχία. Αν δηλ. οι πενθήμερες είχαν δυνατότητα επιτυχίας τη φετινή χρονιά. Αυτό πρέπει να απαντήσετε.
Κατά τη δική μου εκτίμηση, με βάση τα μέτρα που πάρθηκαν, κανένας κλαδικός αγώνας τη φετινή χρονιά δε θα είχε επιτυχία. Χρειάζονταν πανεργατικοί – πανυπαλληλικοί
αγώνες. Ναι, έχουν ευθύνες τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά
όργανα που δεν πήγαν σε μεγαλύτερες μορφές αγώνα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κανείς, ούτε τώρα, ούτε το Σεπτέμβρη μπορεί να πάει μόνος του. Είμαστε γελασμένοι αν πούμε το Σεπτέμβρη ότι εμείς θα πάμε να διεκδικήσουμε 1.400
ευρώ ή και οτιδήποτε άλλο και θα μας πιστέψουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δεν θα έχουν ούτε δουλειά. Εδώ διαλύονται οικογένειες, εδώ υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι, εδώ έχουμε τους διπλανούς μας ανθρώπους που δε
έχουν ούτε τα στοιχειώδη, εμείς θα πάμε μόνοι μας;
Ναι, να μπούμε μπροστά όλοι μαζί, αλλά όποιος κάνει
την ανάλυση ότι τάχα μόνοι μας, σ’αυτή τη συγκυρία, μπορούμε να διεκδικήσουμε λύσεις δεν κάνει σωστή εκτίμηση.
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Η παρουσία μας στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
Πάλι εδώ συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, κάνατε κριτική από
δυο πλευρές. Ποιος, αλήθεια, έχει δίκιο;
Ένας ομιλητής σας, είπε ότι πήγα στη Βουλή απροετοίμαστος. Ότι δε γνώριζα τον αριθμό των επιτυχόντων του
ΑΣΕΠ. Έχω μαζί μου τα πρακτικά της Βουλής.
ΕΡΩΤΗΣΗ: «…Για πέστε, ο κ. Μόσαλος λέει, επειδή αναφερθήκατε στο ΑΣΕΠ πολύ συγκεκριμένα, τα στοιχεία
στις τελευταίες διαδικασίες δείχνουν ότι μόνο 69 δάσκαλοι πέτυχαν από τους 3.247 που έδωσαν εξετάσεις, ισχύει
αυτό το δεδομένο ή όχι;».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «αποκλείεται, αφού μόνο πέρυσι διορίστηκαν περίπου 900 από τον ΑΣΕΠ». Παρεμβαίνει η κα Διαμαντοπούλου και λέει στον κ. Μόσαλο «κ. Μόσαλε 64 μένουν να διοριστούν φέτος».
Βγαίνει άλλος συνάδελφος από τη ΔΑΚΕ, και τοποθετείται ακριβώς αντίθετα και λέει ότι: η «παρέμβαση του
Προέδρου στη Βουλή ήταν δυναμική, με εξέπληξε όμως, η
σφοδρή αντίδραση των βουλευτών…».
Αυτό είναι αλήθεια συνάδελφοι. Και αυτό είναι εποικοδομητική κριτική. Η άλλη, η πρώτη τοποθέτηση είναι διαστρέβλωση των πρακτικών της Βουλής και είναι παραπληροφόρηση. Να διαβάζεις προσεκτικότερα τα πρακτικά της
Βουλής, συνάδελφε που διαμαρτύρεσαι. Αποφασίστε τελικά στην παράταξή σας τι, τελικά, έκανα στη Βουλή.
Υπερασπίστηκα τα συμφέροντα των συναδέλφων απέναντι στην οργανωμένη επίθεση ναι ή όχι; Εμένα συνάδελφοί μου, όπως κι εσάς, με βρίσκουν πολλοί συνάδελφοί σας,
αντιπρόσωποι εδώ μέσα και έξω στα σχολεία και έχω εικόνα. Αλλά λέω όμως ότι όταν για τόσο σοβαρά ζητήματα
έχετε διαφορετική εκτίμηση εγώ τι να πω;
Πρέπει όμως να αποφασίσετε; Ή η ηγεσία της ΔΟΕ υπηρετεί τα συμφέροντα των συναδέλφων ή δεν τα υπηρετεί,
οπότε πρέπει ξεκάθαρα να βγείτε και να την καταγγείλετε.
Ναι συνάδελφοι, στη βουλή δεχτήκαμε, ως κλάδος, σφοδρή επίθεση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρώτα, της
Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ. Δε θα αναφερθώ στην
απαράδεκτη κ.Γιαννακά. Τα διαβάσατε.
Ξέρετε τι είπε ο κ. Λυκουρέντζος στην παρέμβασή του.
Ο κ. Λυκουρέντζος είπε στην κα Διαμαντοπούλου: «καλά κα
Διαμαντοπούλου, μας κοροϊδεύετε, για ποια αυτό αξιολόγηση σχολικής μονάδας μιλάτε; Έχετε σκοπό να τους α-
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ξιολογήσετε επιτέλους; Θα αξιολογούν δηλαδή οι ίδιοι τους
εαυτούς τους και πιστεύετε ότι αυτό είναι αξιολόγηση;»
Και αν προσέξετε το Νόμο 3848/2010 στο άρθρο 32,
δεν υπήρχε αρχικά η συμπληρωματική διάταξη, ότι της αυτοαξιολόγησης ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και η κα Διαμαντοπούλου ισχυρίζεται σε όλα τα πάνελ, ότι βουλευτές στη βουλή της είπαν να βάλει και αυτή
τη διάταξη και αυτή ως δημοκρατική υπουργός άκουσε όλους τους βουλευτές και όχι εμάς που δε συμφωνούμε.
Ή δεν ακούσατε συνάδελφοι, τη βουλευτή Δωδεκανήσου που μίλαγε για την τριετή παραμονή; Ή δεν ακούσατε
τον κ. Γεωργιάδη, του ΛΑΟΣ, να λέει ότι οι απόφοιτοι των
πανεπιστημίων είναι αγράμματοι γι’αυτό δεν περνούν στον
ΑΣΕΠ.
Εγώ, συνάδελφοι, ξεκάθαρα είπα στη Βουλή και το ξαναλέω. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ σε κανέναν ΑΣΕΠ.
Ο ΑΣΕΠ δε δίνει τον καλύτερο εκπαιδευτικό. Ο ΑΣΕΠ επινοήθηκε γιατί υπάρχουν πολλοί αδιόριστοι. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι πριν το ’97 να ήταν καλοί και μετά το ’97
να έγιναν καλύτεροι επειδή υπήρξε ο ΑΣΕΠ.
Και γι’αυτό δεν υπήρχε κανένας λόγος κατάργησης του
αντικειμενικού συστήματος διορισμών στους δασκάλους,
κανένας απολύτως λόγος δεν υπήρχε.
Πιστεύω, ότι με την παρουσία μας στη Βουλή στηρίξαμε απόλυτα τις θέσεις του κλάδου, σ’ένα πράγματι πολύ εχθρικό περιβάλλον.

αξιολόγηση – χειραγώγηση», αυτό που λέμε και σήμερα.
Ο κλάδος όμως συνάδελφοί μου συμφώνησε στο ΣΠΔΕ
υπέρ της αυτοαξιολόγησης. Το θέμα όμως παραμένει.
Ορθώς καταγγείλαμε τη διαδικασία που ακολουθεί το
Υπ.Παιδείας, γιατί την προχωρεί χωρίς κανένα διάλογο.
Ξεκάθαροι, όμως, θα είμαστε, όταν πούμε, τι πραγματικά θέλουμε. Γιατί ξέρετε τι μας λένε οι υπουργοί στις συναντήσεις; Λένε τα εξής: «εσείς μας στέλνετε τις προτάσεις
του κλάδου σας που λέτε ότι είστε υπέρ της αξιολόγησης,
αλλά όταν οι υπουργοί έρχονται και νομοθετούν, τότε λέτε ότι διαφωνείτε με τα κριτήρια».
Θα βρεθεί αύριο ένας υπουργός και θα μας πει «αφού
συμφωνείτε, φέρτε μου εσείς τα κριτήρια με τα οποία συμφωνείτε». Και τι θα λέμε εμείς τότε;
Έτσι, όταν στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας μέλη της ΔΑΚΕ έλεγαν ότι «ναι, εμείς
είπαμε ναι στην αξιολόγηση, αφού όμως υπάρξουν οι συνθήκες», δηλαδή κάνουμε τα καλύτερα σχολεία, τα καλύτερα εποπτικά μέσα, τους καλύτερους δασκάλους, τότε να γίνει αξιολόγηση. Αυτά αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι δική σας θέση τωρινή. Δεν περιγράφονται σε καμία απόφαση του κλάδου. Γι’αυτό και επιμένω. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι, σ’αυτό το ζήτημα, πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας. Ή υποστηρίζουμε τις αποφάσεις των Γ.Σ. του κλάδου ή τις αλλάζουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Η αξιολόγηση – Η στάση μας στο ΣΠΔΕ

Το ολοήμερο σχολείο – Τα 800 ολοήμερα
σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος

Θα έρθω σε ζητήματα για τα οποία ο κλάδος έχει εκφράσει θέση. Άσκησε έντονη κριτική κάποιος αντιπρόσωπος ότι πήγαμε στον εθνικό διάλογο για την παιδεία.
Ναι, πήγαμε δύο εκπρόσωποι, από τη ΔΟΕ γιατί έτσι αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΟΕ και στο ΣΠΔΕ συζητήθηκε και
το θέμα της αξιολόγησης.
Ο κλάδος, συνάδελφοι, με αποφάσεις των Γενικών του
Συνελεύσεων, μιλάει, για αξιολόγηση του εκ/κού έργου και
του εκ/κού, εφόσον συμφωνηθούν τα κριτήρια. Από το 1999
με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Γι’αυτό πρέπει, επιτέλους,
να αποφασίσουμε τι θέλουμε.
Συνάδελφοι των ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ξέρω ότι εσείς έχετε
άλλη θέση. Μη διαμαρτύρεσθε.
Γι’ αυτό σας είπα ότι εσείς είχατε και έχετε την ίδια θέση. Και αν θυμάστε, επειδή το ζήτημα αυτό μας χώριζε το
2006 κι εσείς λέγατε να μπει στο πλαίσιο όχι στην αξιολόγηση, για να βρούμε το σημείο συμφωνίας, είπαμε «όχι στην

Όταν πραγματοποιήσαμε το 20ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, εσείς τότε ως ηγεσία της ΔΑΚΕ στη ΔΟΕ, φέρατε εισηγητή τον κ. Γούπο
και τον κ. Μήνα. Ο κ. Γούπος, ήταν Δ/ντής Σπουδών του
Υπουργείου Παιδείας και ο κ. Μήνας νομίζω ότι ήταν Σχολικός Σύμβουλος, και Υπεύθυνος Επιστημονικής Καθοδήγησης.
Έχω εδώ τα πρακτικά εκείνου του συνεδρίου, όπου ο κ.
Γούπος, σε 15 σελίδες, περιγράφει το Ολοήμερο Σχολείο.
Και καταθέτει μια πρόταση, η οποία είναι ακριβώς ίδια με
τα 800 ολοήμερα που ανακοινώθηκαν σήμερα, ακριβώς ίδια, ακόμα και στο ωράριο και στα διαλείμματα. Τότε, αλήθεια, γιατί δεν καταγγείλατε στο συνέδριο αυτή την πρόταση; Πώς σήμερα βγαίνετε στη ΔΟΕ και λέτε έτσι εύκολα
και βλέπω διακινείτε και χαρτιά εδώ μέσα κατά των 800
σχολείων; Δεν ξέρατε τότε, όταν φέρνατε το Δ/ντή ΣπουΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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δών, όταν κατέθετε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση τι θα
υποστηρίξει στο συνέδριο; Γιατί αλήθεια, τότε δε διαφωνήσατε με την τοποθέτησή του;
Μόνο εγώ τότε συνάδελφοι, θα δείτε στα πρακτικά, εξέφρασα ενστάσεις, κανείς άλλος από εσάς. Πώς σήμερα μιλάτε με τέτοιο σθένος εναντίον; Εδώ μέσα έχουμε ιστορία
συνάδελφοι και η ιστορία είναι και γραπτή.
Και, δυστυχώς για σας, εδώ είναι τα πρακτικά του 20ου
συνεδρίου. Ψάξτε στη σελίδα 164 να βρείτε τι έλεγε ο κ.
Γούπος και τότε να μιλάτε γι’ αυτή την παράταξη, ότι δήθεν στηρίζει αλλαγές οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με
τους εκπαιδευτικούς. Πρώτοι εσείς τα στηρίξατε αυτά και
τα θεωρούσατε και πρωτοποριακά. Μην εγκαλείτε εμάς λοιπόν, γιατί εμείς αντιδράσαμε.
Για να πάμε παρακάτω συνάδελφοι. Στα ζητήματα της αξιολόγησης και του ολοήμερου δεν υπάρχουν πλέον ενδιάμεσες λύσεις. Ή θα πάμε στη θέση μερικών συναδέλφων που λένε όχι στην αξιολόγηση, όχι στο ολοήμερο ή θα
πάμε στις αποφάσεις των Γ.Σ. και θα πούμε ναι στο ολοήμερο, ναι στην αξιολόγηση με τους όρους που θα θέσει ο
κλάδος. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Δε χωρούν, πλέον υπεκφυγές.
Δεν μπορεί να είμαστε και με τον αστυφύλακα και με το
χωροφύλακα, κατά περίσταση. Δε θα μας πιστεύει κανείς από την κοινωνία. Σε ό,τι μας αφορά, το ολοήμερο σχολείο
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο κλάδος το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Γνωρίζετε ότι πολλοί από τους αντιπροσώπους της παράταξής μας συμμετείχαν σε αποφάσεις κατά και αυτών
των σχολείων γιατί δεν είχαν τις προϋποθέσεις και όλοι
συμμετείχαν σε αποφάσεις κατά της αυτοαξιολόγησης. Είμαστε ελεύθερη, δημοκρατική παράταξη, ακούμε όλες τις
φωνές, αλλά όλοι μαζί όταν καταλήξουμε το υποστηρίζουμε συνάδελφοι και πάνω απ’όλα στηρίζουμε τις αποφάσεις
του κλάδου.

Το ασφαλιστικό –
Η σύνταξη στα 30 έτη υπηρεσίας
Μας κατηγορείτε ότι πήγαμε σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνη για το ασφαλιστικό και συζητήσαμε την ιδιαιτερότητα του εκ/κού
επαγγέλματος. Εμείς συνάδελφοι για το ασφαλιστικό των
εκπ/κών, πήγαμε το 2002 στον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο τον
Υφυπουργό Εργασίας και ζητήσαμε για τους εκπαιδευτικούς ειδική ρύθμιση η οποία έγινε πράξη με το νόμο
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3075/2002.
Δεν πανηγυρίσαμε τότε ότι, έστω και αν δεν ικανοποιείται το αίτημα του κλάδου για πλήρη σύνταξη των εκπαιδευτικών με 30/30, αυτό ήταν ένα πρώτο θετικό βήμα; Το
90 % των συναδέλφων δεν βγαίνει στη σύνταξη αξιοποιώντας αυτή την ειδική ρύθμιση; Και πού κάναμε συνάδελφοι
το λάθος όταν πήγαμε προχθές και είπαμε να μην καταργηθεί αυτή η ρύθμιση; Όχι διαχωρίζοντας τη θέση μας από
τους άλλους εργαζόμενους, αλλά με το επιχείρημα, όπως και
τότε είχαμε πει, ότι οι εκπαιδευτικοί διορίζονται σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν μετά τα 60 χρόνια να προσφέρουν παιδαγωγικά και διδακτικά μέσα στην τάξη.
Την υποστηρίζαμε αυτή τη θέση από παλιά ναι ή όχι; Και
βέβαια συνάδελφοι και οι άλλοι εργαζόμενοι έχουν δίκιο να
διεκδικούν.
Αλλά εμείς εκπροσωπούμε πρώτα τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Όταν το κίνημα θα αποκτήσει διαστάσεις πανεργατικές, πανυπαλληλικές, πανευρωπαϊκές, παγκόσμιες,
θα αγωνιζόμαστε για ένα μισθό σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, για μια σύνταξη σε όλους τους εργαζόμενους. Ως τότε μπορούμε να διεκδικούμε με αποφασιστικότητα και τα κλαδικά μας αιτήματα χωρίς να έχουμε καμιά ενοχή γι’ αυτό.

Το απεργιακό ταμείο
Έρχομαι συνάδελφοι στους αγώνες, και στο πώς τους
στηρίζουμε. Και ξεκινάω από δύο προτάσεις στις οποίες, άσχετα με την εισήγηση, τουλάχιστον στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ υπήρξε ομοφωνία για να συζητηθούν. Το
απεργιακό ταμείο και το ενιαίο συνδικάτο.
Συνάδελφοι, ακούσατε από τον Ταμία χτες, ένα πρώτο
βήμα που έκανε η ομοσπονδία για το Κεντρικό Απεργιακό
Ταμείο. Πήραμε απόφαση να καταθέσουμε 250.000€ σε
ειδικό λογαριασμό περιορίζοντας τα έξοδα της Ομοσπονδίας για την ίδρυση κεντρικού απεργιακού ταμείου. Εδώ όμως είναι ο συνάδελφος, το μέλος της ΔΟΕ, που προσπάθησε πέρυσι σε μια 5μελή διαπαραταξιακή επιτροπή να βρει
μια άκρη με το απεργιακό ταμείο. Τότε συνάδελφοι, εσείς
των Συσπειρώσεων, είχατε προτείνει μια συνδρομή συνολικά για Συλλόγους, ΔΟΕ και Απεργιακό Ταμείο, 80 ευρώ.
Είχατε πει τότε τα 40 να πηγαίνουν στη ΔΟΕ για Απεργιακό Ταμείο και συνδρομή και τα άλλα 40 να μένουν στους
συλλόγους.
Φέτος, το μέλος σας στο Διοικητικό Συμβούλιο έφερε
την ίδια πρόταση. Όταν πήγα όμως στις Γενικές Συνελεύ-
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σεις είδα μια πρότασή σας για μείωση της συνδρομής στα
20 ευρώ. Κοροϊδευόμαστε, συνάδελφοι, γίνεται απεργιακό
ταμείο με 20 ευρώ συνδρομή προς τη ΔΟΕ; Ποια πρότασή
σας ισχύει; Τα 80 ευρώ του Μαρτίου ή τα 20 ευρώ του
Μαΐου – Ιουνίου. Θέλω πάρα πολύ να το διευκρινίσετε αύριο κατά τη συζήτηση του απεργιακού ταμείου.
Συνάδελφοι, για να κάνουμε απεργιακό ταμείο θέλει
συνδρομή. Οι Σύλλογοι εργαζομένων της Εθνικής και της
Εμπορικής Τράπεζας, έχουν απεργιακό ταμείο οι υπάλληλοί τους, όμως, πληρώνουν 150 ευρώ, μαζί με τη συνδρομή
τους, το χρόνο.
Αν αποφασίσουμε απεργιακό ταμείο θα πρέπει να πούμε, πόση είναι η συνδρομή να είναι η ίδια σε όλη την Ελλάδα για όλους τους συναδέλφους. Και επίσης θα πρέπει να
πούμε ότι τα απεργιακά ταμεία ανήκουν στους συλλόγους
με τους οποίους οι συνάδελφοι έχουν άμεση σχέση και
μπορούν να τα ελέγχουν καλύτερα. Εμείς σε αυτή την πρόταση συμφωνήσαμε εξ αρχής και θα συμφωνήσουμε και
αύριο. Πρέπει, όμως, αν σταματήσετε κάποιοι το λαϊκισμό
ότι δηλ. με 20 € συνδρομή μπορεί να γίνει απεργιακό ταμείο.

Οι αγώνες της επόμενης χρονιάς
«Ούτε ΔΝΤ, ούτε και ΕΕ, πάρε την υπόθεση στα χέρια
σου λαέ», εμείς αυτό το σύνθημα που είναι στην αφίσα το
υπογράψαμε. Αυτό είναι το βήμα που κάναμε στη ΔΟΕ για
να συμφωνήσουμε. Ας κάνουν όλοι μισό βήμα σήμερα εδώ για να υπάρξει απόφαση και ΕΝΟΤΗΤΑ.
Είναι βέβαιο ότι για να πάει μπροστά ένας αγώνας θέλει
μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων. Και σίγουρα το 2006 μας ενώνει ΟΛΟΥΣ.
Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε σ’ αυτή την αίθουσα.
Εγώ συνάδελφοι, είμαι από αυτούς που δε θεοποιώ τη μορφή. Θεωρώ όμως ότι η μορφή του 2006 ήταν μια μορφή σύγκρουσης, πραγματικής σύγκρουσης και είχε αποτελέσματα.
Συνάδελφοι, είπα και στην αρχή της δευτερολογίας μου,
ότι αυτός ο κλάδος με την αξιοπιστία που εμείς του δώσαμε, έχει το ηθικό ανάστημα να πείσει και άλλους κλάδους να τον ακολουθήσουν σ’έναν αγώνα για την ανατροπή των άδικων μέτρων. Με μια βασική προϋπόθεση. Να
βρούμε εμείς πρώτα ένα, δύο, τρία σημεία κοινής συμφωνίας. Δεν μπορεί σ’ αυτόν τον αγώνα άλλοι να είναι από εκεί, άλλοι από εδώ. Δεν μπορεί να λείπει κανείς, καμιά παράταξη, καμιά συνιστώσα του κινήματος.

Λέω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτή η πολιτική η άδικη οικονομική πολιτική, για την πολιτική συνάδελφοι θα μιλήσουμε, όχι για την κυβέρνηση, πρέπει να ανατραπεί.
Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιους άξονες. Να ανατραπεί αυτή η πολιτική, να διεκδικήσουμε κατάργηση των
αντί – ασφαλιστικών νόμων. Να πούμε καμία δυσμενής αλλαγή στο ασφαλιστικό κλπ. Να αποφασίσουμε να μην ανοίξουν τα σχολεία, το Σεπτέμβρη, αλλά πώς; Να το πούμε
συνάδελφοι όλοι μαζί με καμία πτέρυγα απ’ έξω. Να το υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Έναν τέτοιο αγώνα θα τον υπηρετήσουμε όλοι. Εμείς θα
είμαστε μπροστά και εγώ σας δηλώνω ότι θα είμαι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, όπως και το 2006.
Ναι, όλοι μαζί μπορούμε συνάδελφοι, να ανατρέψουμε
αυτή την πολιτική. Αρκεί να το πιστέψουμε. Σ’αυτή τη συζήτηση σας καλώ όλους αύριο, που ψηφίζουμε το πρόγραμμα δράσης. Να ρίξουμε τους τοίχους από τα’αυτιά μας.
Ν’ακούσουμε την ΕΝΩΤΙΚΗ φωνή της βάσης και
μ’αυτή να πορευθούμε, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι
και όλοι θα κριθούμε αυστηρά. Εμπρός, λοιπόν, μαζικά
αποφασιστικά, ΕΝΩΤΙΚΑ, στους νέους αγώνες που έρχονται. Να είστε όλοι καλά συνάδελφοι αντιπρόσωποι.
Σας ευχαριστώ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτή η συνέλευση
είναι η συνέλευση των συγκινήσεων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Κώστα Παπλωματά, που αποχωρεί από τη ΔΟΕ για το ήθος, τη συνέπεια, την αποφασιστικότητα, την αγωνιστικότητα με την οποία στήριξε τις θέσεις της παράταξής του.
Εγώ ήμουν από αυτούς που αντιπαρατέθηκα πολλές
φορές μαζί του. Θέλω όμως να πω ότι τήρησε πάντα ένα επίπεδο ποιότητας στην αντιπαράθεση, όπως ταιριάζει σε συναδέλφους, σε μορφωμένους ανθρώπους.
Θέλω να σου ευχηθώ φίλε Κώστα, στο χώρο που θα
πας να προσφέρεις τα ίδια και είμαι σίγουρος ότι από εκεί θα αντλήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι που διαφωνούμε, από τις ιδέες τις δικές σας για το καλό της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, των εργαζόμενων και ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά, ως Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, στο φίλο, στο συνάδελφο, στο δάσκαλο Κώστα Παπλωματά.
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ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Α΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είναι αλήθεια συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι η διαδικασία της κριτικής πεπραγμένων είναι κατ’ εξοχήν πολιτική διαδικασία, είναι μια διαδικασία πολιτικής αυτογνωσίας.
Και πολιτική αυτογνωσία σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα αναλύοντας την εσωτερική πραγματικότητα να καταδείξεις τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, να μιλήσεις με ειλικρίνεια για την οργανωτική σου φυσιογνωμία, αλλά ουσιαστικά να μιλήσεις για τον ίδιο σου τον εαυτό με όρους πολιτικούς και όχι μικροπολιτικούς και μικροσυνδικαλιστικούς.
Η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να αξιοποιείται για να
γίνεται πεδίο άγονων αντιπαραθέσεων και πολύ περισσότερο άγονων συγκρούσεων. Κατά την εκτίμησή μας θα πρέπει να προσδιορίσουμε μια σειρά από κριτήρια με τα οποία
θα αναφερθούμε στη συγκεκριμένη δράση και θα έχουμε
συγκεκριμένες εκτιμήσεις.
Οι έννοιες κλειδιά καθοριστικής σημασίας για να μιλήσει κανείς και να αναφερθεί ουσιαστικά στο νόημα και στη
σημασία της συγκεκριμένης δραστηριότητας του συγκεκριμένου οργάνου συνδέεται με συγκεκριμένες λέξεις Συνοχή, αποτελεσματικότητα, ενότητα, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία, σύνθεση.
Όσο η αναφορά στη συγκεκριμένη δράση προσεγγίζει
αυτές τις έννοιες τότε μπορούμε να μιλάμε για θετική δράση. Όσο όμως αποφεύγουμε να μιλήσουμε μ’ αυτούς τους
όρους και προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε το εσωτερικό
μα κάποιους φανταστικούς εσωτερικούς εχθρούς, όσο
προσπαθούμε να μην δούμε την πραγματικότητα, αλλά να
την μετατρέπουμε σε ένα πεδίο μετάθεσης ευθυνών, τότε
συνάδελφοι δεν προσφέρουμε θετικές υπηρεσίες.
Γιατί γίνεται λόγος και για τις παρατάξεις. Βεβαίως ιστορικά έχει καταγραφεί και είναι αξιοσημείωτη και σημαντική η δραστηριότητα όλων των παρατάξεων, αλλά δεν θα
πρέπει με κανένα τρόπο η μία παράταξη να απαξιώνει την
άλλη. Και πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να ακυρώνει τη
λειτουργία της.
Υπάρχουν παρατάξεις με συγκεκριμένες ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, αλλά στο πεδίο της μάχης, στο πεδίο του
αγώνα αυτές οι διαφορές θα πρέπει σιγά – σιγά να τις φάμε στο περιθώριο, γιατί ο εχθρός δεν είναι εντός των τειχών, δεν βρίσκεται εδώ σ’ αυτήν την αίθουσα, αντίπαλοι δεν
είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι μεταξύ μας. Έχουμε κοινά
προβλήματα και κοινούς στόχους και κοινές διεκδικήσεις.
Θα πρέπει επιτέλους, γιατί κάποιοι μιλάνε για την ΠΑΣΚ
με όρους του παρελθόντος. Είναι δυσαρεστημένοι κάποιοι
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γιατί η παράταξή μας δεν έχει αντικυβερνητικά ή κυβερνητικά σύνδρομα, είμαστε πεπεισμένοι και διαχρονικά τοποθετημένοι απέναντι σε πολιτικές νεοφιλελεύθερες. Είμαστε
αντίθετοι τόσο στον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό, όσο
και στον εκπαιδευτικό νεοφιλελευθερισμό.
Είμαστε εκείνοι που με συνέπεια αγωνιστήκαμε για την
υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων, για μια πολιτική πλήρους απασχόλησης,
αλλά βεβαίως αυτά δεν γίνονται με λογικές απαξίωσης. Πιστεύουμε ότι είμαστε εξίσου απέναντι σε πολιτικές διοικητικού αυταρχισμού, απέναντι και κάθετα αντίθετοι σ’ αυτές
τις πολιτικές.
Σε ότι αφορά τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πράγματι σε μια περίοδο δύσκολη και κοινωνικά και οικονομικά κρίσης του πολιτικού συστήματος. Και για την κρίση του πολιτικού συστήματος σαφώς δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε ένα δύσκολο
δρόμο, πρώτα απ’ όλα σε μια περίοδο που πλήττεται η έννοια του συνδικαλισμού.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά κάποιοι
με όρους πολιτικού κανιβαλισμού, θέλουν να χρεώσουν
στους συνδικαλιστές και στον συνδικαλισμό όλα τα κακώς
κείμενα και της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Στοχοποιούν πράγματι τους εκπαιδευτικούς και τους χρεώνουν
ευθύνες που βεβαίως ποτέ δεν έχουν και δεν είχαν.
Ολοκληρώνοντας αυτή την τοποθέτηση πιστεύουμε
πραγματικά σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες ένας είναι ο δρόμος,ο δρόμος της ενότητας,της σύνθεσης και εκείνης της πορείας που πραγματικά θα μας βρίσκει όλους μαζί στους δρόμους του αγώνα και της ελπίδας. Ευχαριστώ πολύ.

ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πριν προχωρήσω έχω νομίζω την υποχρέωση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το συνδικαλιστή το Θωμά τον Καραγιάννη, ο οποίος το μεσημέρι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη συνδικαλιστική δράση. Του
εύχομαι ό,τι καλύτερο σ’ αυτόν και την οικογένειά του.
Η έναρξη της χρονιάς που διανύσαμε σηματοδοτήθηκε με την εικόνα μιας Ελλάδας καταστραμμένης οικονομικά και απαξιωμένης κοινωνικά παγκοσμίως. Η εικόνα αυτή
είχε και έχει δύο εκδοχές. Η εικόνα που διαμορφώνεται
για εσωτερική κατανάλωση και η εικόνα της Ελλάδας που
βλέπουν οι εταίροι μας στο εξωτερικό.
Οι δύο αυτές εικόνες έχουν διαφορετική εφαλτήριο,
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διαφορετική πορεία και διαφορετικό διακύβευμα τόσο σε
ρητορικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αντίστοιχη είναι
και η διαμόρφωση μιας διττής εικόνας του σημερινού ελληνικού εκπαιδευτικού τοπίου.
Η κατανόηση αυτή αποτελεί ένα ερμηνευτικό εργαλείο
για να αντικρίσουμε όσο γίνεται πιο αντικειμενικά τη σημερινή πραγματικότητα. Για πολλοστή φορά η εκπαίδευση
βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών και θεσμικών αλλαγών.
Η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εικόνας της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δηλαδή ό,τι προσεγγίζουμε θεσμικά τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, π.χ. με τη διεύρυνση του ωραρίου από τις 08:00 έως τις 4:00 ή 5:00 το απόγευμα, με
την ένταξη των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στις σχολικές τάξεις, με την αλλαγή στις προσλήψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλα αφ’ ενός προκαλεί θετικές εντυπώσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα, αφ’ ετέρου όμως για να
πραγματοποιηθεί πρέπει να γίνουν τεράστιες κοινωνικές
και εκπαιδευτικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές.
Όλη αυτή η κατάσταση πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων, διότι προκύπτουν σκοπίμως ή μη σοβαρά ατοπήματα
του Υπουργείου Παιδείας. Καμία χώρα δεν προέβη σε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, πάνω
από 5ετία χρειάζεται μία ορθά οργανωμένη θεσμικά και κοινωνικά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Αυτή η μεταρρυθμιστική βιασύνη προκαλεί λάθη τα οποία θα υποστούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αρχικά οι μαθητές και μετά οι εκπαιδευτικοί όλοι των βαθμίδων.
Όταν με τη νέα αντίληψη της κας Υπουργού για το σχολείο
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εργάζεται όχι 21 ή 24 ώρες
την εβδομάδα, ανάλογα τη βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά 25 ώρες και επιπλέον 5 ώρες υπερωριακά όταν διακηρύσσει πως
θα πρέπει να εξαντληθεί το ωράριο σε κάθε σχολείο και η
5ωρη υπερωριακή απασχόληση των ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών και μετά εάν υπάρχει πρόβλημα θα στέλνεται αναπληρωτής εκπαιδευτικός, όταν τον αναπληρωτή ουσιαστικά τον μετατρέπει σε ωρομίσθιο μισθολογικά και ως προς
την προϋπηρεσία, όταν θα πρέπει να μειωθούν οι οργανικές
θέσεις, αφού δεν θα μπορεί να υπάρχει τμήμα με 15-20 μαθητές, παρά με 25 ή 28. όταν τα μικρά 6θέσια σχολεία της υπαίθρου θα μετατραπούν σε 3θέσια και τα παιδιά θα έχουν
υπολειπόμενη εκπαίδευση έναντι των παιδιών της πόλης, τότε ποια θα είναι η αντίληψη που προβάλλεται για το εκπαιδευτικό στην ελληνική κοινωνία;
Συνάδελφοι, αν θέλετε λίγο, εγώ νομίζω 12 χρόνια τώρα
σ’ αυτή την αίθουσα, αυτή η αίθουσα έχει γίνει σπίτι μου,
είμαι ίσως ο πιο παλιός αντιπρόσωπος που υπάρχει, αν όχι

ο πιο παλιός, από τους πιο παλιούς. Λοιπόν, θα ήθελα λίγη
ανοχή να πω λίγα πράγματα εδώ πέρα, εγώ πάντα σας σέβομαι όταν μιλάτε, γι’ αυτό θα ήθελα την κατανόησή σας.
Προφανώς προτάσσεται η εικόνα του εκπαιδευτικού
που δεν εργάζεται όσο πρέπει, του εκπαιδευτικού που δεν
έχει κοινωνικό status μέσα στο κοινωνικό σύνολο, την εικόνα του εκπαιδευτικού που δεν πρέπει να υπάρχει στο
ελληνικό σχολείο, οπότε δικαίως θα επιβάλλεται ένας νέος
εργασιακός μεσαίωνας.
Με τις αλλαγές στην εκπαίδευση το σχολείο πηγαίνει
πολλά χρόνια πίσω. Αναδεικνύεται ως μία παθογένεια της
σημερινής κοινωνικής κατάστασης, τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι προβλήματα όλης της κοινωνίας. Σκεφτείτε τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε σχολεία με οικονομικά,
εργασιακά και κοινωνικά εξαθλιωμένους δασκάλους, ενώ
παράλληλα θα βρίσκονται σε ένα τμήμα με άλλα 24-27 παιδιά ή σε ένα σχολείο που έχει γίνει 3θέσιο από 6θέσιο και
θα πρέπει να συνυπάρχουν σε μία αίθουσα δύο διαφορετικές τάξεις και να μοιράζονται τον ίδιο διδακτικό χρόνο.
Αναλογιστείτε το πρόβλημα που προκύπτει εάν ο δάσκαλος δεν αμείβεται όσο πρέπει. Θα αναγκαστεί να βρει
δεύτερη δουλειά με αποτέλεσμα την ελλιπή διδακτική του
προετοιμασία. Για μια σωστά παρεχόμενη εκπαίδευση απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά τόσο γνωστικά, όσο και μεθοδολογικά.
Γίνεται κατανοητό, ότι δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό πως
ο εκπαιδευτικός δουλεύει όχι μόνο τη διδακτική ώρα στην
τάξη, αλλά και στο διάλειμμα με τη στάση και τη συμπεριφορά του και εκτός σχολείου με τον τρόπο ζωής του. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό πως η εκπαίδευση είναι μια αέναη διαδικασία και μάλιστα πολύ επίπονη για το
δάσκαλο και το μαθητή.
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Το ερώτημα είναι, τι και ποιον εξυπηρετεί η όλη αυτή κατάσταση έναντι των εκπαιδευτικών; Αγαπητοί συνάδελφοι
η παράταξή μας, η παράταξη της ΠΑΣΚ είναι η μόνη δύναμη που σ’ αυτή τη συγκυρία προσπαθεί με υπευθυνότητα
και σοβαρότητα να αντιμετωπίσει την κατάσταση θέτοντας
τους στόχους και την προοπτική της επόμενης περιόδου.
Είναι η μόνη παράταξη που κατέθεσε ολοκληρωμένο
σχέδιο που στηρίζοντας τις πάγιες θέσεις μας για συμπόρευση με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, το δημοσιοϋπαλληλικό και εργατικό κίνημα στη διεκδίκηση του αγώνα.
Η παράταξη της ΠΑΣΚ για μια φορά ακόμα στάθηκε με
υπευθυνότητα στο ύψος των περιστάσεων και ήταν η μοναδική που κατέθεσε αγωνιστική πρόταση διάρκειας ξεκαθαρίζοντας πως ανεξάρτητα ποιος κυβερνά, τα προβλήματα μπορούν να βρουν λύση μόνο μέσα από ενωτικούς αγώνες της βάσης.
Για 5νθήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις η πρόταση,
όπως την εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν μια πρόταση ενωτική που ξεπερνούσε τις παραταξιακές αγκυλώσεις γι’ αυτό και από την αρχή ζητήθηκε να την συνυπογράψουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και όλοι οι Πρόεδροι για να έχει την απαιτούμενη βαρύτητα προκειμένου
να την στηρίξει η βάση του κλάδου στις έκτακτες γενικές
Συνελεύσεις που θα ακολουθούσαν.
Ήταν μια πρόταση που απαιτούσε τη συμφωνία όλων
για να αποκτήσει την απαραίτητη δυναμική προκειμένου να
υλοποιηθεί. Δυστυχώς η στάση των άλλων παρατάξεων απέναντι στην πρότασή μας ήταν αμήχανη, απογοητευτική,
κατώτερη των περιστάσεων.
Για τη ΔΑΚΕ μπορώ να πω, ότι είναι πράγματι θλιβερό,
αλλά και επικίνδυνο τα μέλη μιας μεγάλης παράταξης να
φέρονται ως συνδικαλιστικοί ανεμόμυλοι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και έχοντας στο μυαλό του μόνο μικροπαραταξιακούς λόγους να ξεχνούν πως οι αποφάσεις ενός δευτεροβάθμιου οργάνου όπως η ΔΟΕ έχουν επιπτώσεις όχι
μόνο στην αγωνιστική φυσιογνωμία του κινήματος, αλλά και
στο εισόδημα των μελών του.
Οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις έχοντας
στο μυαλό τους ότι η απεργία του 2006 δεν τους απέφερε
τα αναμενόμενα μικροπαραταξιακά οφέλη δυσκολεύονται
να ξανά στηρίξουν μεγάλη απεργία που προτείνει η ΠΑΣΚ.
Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ κι αυτή τη φορά έμεινε πιστή στην τακτική του πολιτικού ερημίτη που έχει επιλέξει την οποία να αφήνει που και που για να συμφωνήσει με τη ΔΑΚΕ ή με τις
Συσπειρώσεις με την προϋπόθεση να μην συμφωνεί η
ΠΑΣΚ.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες το Δ.Σ. της ΔΟΕ με ε-
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πικεφαλής την παράταξη της ΠΑΣΚ, τη συνδικαλιστική χρονιά που πέρασε αντιμετώπισε πολλά και ποικίλα προβλήματα, πολλές αντιξοότητες, αλλά στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων. Την νέα συνδικαλιστική χρονιά έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά θέματα όπως το ασφαλιστικό και
το μισθολόγιο και άλλα, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι πέρα από κάθε παραταξιακή σκοπιμότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε τους αγώνες μας για τη δίκαιη λύση
των προβλημάτων. Ευχαριστώ.

ΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Συνάδελφοι είμαστε στη φάση της κριτικής πεπραγμένων και αναρωτιέμαι κάθε φορά στην κριτική πεπραγμένων
τελικά τι έχει αξία.
Για μένα αξία σε μια κριτική πεπραγμένων δεν μπορεί να
είναι μια συλλογική αυτό-ταπείνωση ότι θα ανέβουμε επάνω και θα μαστιγωθούμε. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε
είναι να δούμε ποιες ήταν οι δράσεις μας και τελικά ποια
ήταν τα αποτελέσματα αυτών.
Να λάβουμε δηλαδή υπόψη μας ότι μέσα σ’ αυτή την
πρώτη χρονιά του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ποια ήταν
τέλος πάντων τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των παρατάξεων, αλλά και ποια ήταν και η
πολιτική συγκυρία.
Η πολιτική συγκυρία η οποία έχει κάποιες γενεσιουργούς αιτίες που πολλοί θέλουν να τις ξεχνούν και αναφέρομαι κυρίως στους δύο πρώτους ομιλητές από την πλευρά της ΔΑΚΕ όπου έδειξαν να πιστεύουν, ότι τέλος πάντων
βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό κενό ή ότι έχουμε προέλθει από κάποια παρθενογένεση.
Και γιατί το λέω αυτό; Δεν ξέρουμε πώς φτάσαμε στη
σημερινή κατάσταση, σήμερα αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο,
πού ήμασταν όλα τα προηγούμενα χρόνια; Και αναφέρομαι
όχι στον αγνό συνάδελφο της ΔΑΚΕ αλλά κυρίως στην ηγεσία, τα προηγούμενα χρόνια που ήσασταν συνάδελφοι;
Επίσης επειδή είναι γνωστή μια τάση αρχαιολατρίας που
έχετε, φάνηκε και από τον πρώτο ομιλητή θα ήθελα λίγο να
σας απαντήσω μ’ αυτούς τους όρους, συνάδελφοι πραγματικά είναι δύσκολο από την αγκαλιά του πατέρα Δίας να φτάσεις στο βράχο του Προμηθέα Δεσμώτη υπάρχει μεγάλη απόσταση και είναι δύσκολο πραγματικά να την διανύσετε.
Και γιατί το λέω αυτό; Εξηγήστε μου σας παρακαλώ τι
έγινε η δεύτερη 48ωρη, που πήγε; Τι ωφελούσαν οι 4ωρες
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στάσεις εργασίας; Πόσο βοήθησαν τον κλάδο όλα αυτά;
Εμείς στην ΠΑΣΚ δεν σηκώνουμε κάθε φορά σημαίες
ευκαιρίας, δεν λέμε άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Το αποδείξαμε από την πρώτη στιγμή όταν πρώτοι βγάλαμε ανακοίνωση για το 60-40, το αποδεικνύουμε με τις προτάσεις
μας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό το ερώτημα θα πρέπει
να το θέσω -συναδέλφισσα που ρώτησες που είμαι ακόμακαι προς αυτή την πτέρυγα, ότι τελικά τι αντίκρισμα είχαν
οι αγώνες μας; Θα σας πω το εξής, είναι δυνατόν ρε συνάδελφοι να είμαστε σε μια λογική με όλους και με όλα; Είναι
δυνατόν να κατεβάζουμε τον κλάδο σε απεργία ή να ζητούμε να τον κατεβάσουμε τον κλάδο σε απεργία και να λέμε, θα βρούμε μετά το πλαίσιο; Ξεκινούμε μια απεργία χωρίς να έχουμε το πλαίσιο;
Προς τους συναδέλφους λίγο της ΕΣΑΚ ή του ΠΑΜΕ ή
όπως θέλετε. Προς τους συναδέλφους, λοιπόν, αυτούς, είναι γνωστή η αγωνιστικότητά σας, είναι γνωστή η ιστορία
του χώρου σας. Απορώ ρε συνάδελφοι όμως αν δεχόμαστε ότι κινούμαστε σε ένα χώρο αστικού κοινοβουλευτισμού, έχει καλώς. Αν όχι γιατί καταντούμε να γίνουμε τα
εύκολα πολιτικά θηράματα της πλουτοκρατίας και των χυδαίων απολογητών της; Τι δουλειά είχε σε εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή ο αποπροσανατολισμός περί του Συντάγματος;
Συνάδελφοι επειδή θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε
τα πράγματα κατάματα, επειδή θα πρέπει κάποια στιγμή να
αντιληφθούμε ως αριστερά ποιες είναι οι ευθύνες μας, γιατί
υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αναφορές από τις οποίες προερχόμαστε. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ο δείκτης ευαισθησίας της δημοκρατικότητάς σου θα με αφήσει να μιλήσω.
Πιστεύω, λοιπόν, συνάδελφοι, ότι έχει αποδειχθεί τέλος
πάντων διαχρονικά, ότι δεν είναι δυνατόν πλέον να κινούμαστε σε έναν ανορθολογικό ιδεαλιστικό φονταμενταλισμό
η Αριστερά εννοώ, ούτε στα όρια της αναρχοαυτονομίας.
Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να δώσει ένα ξεκάθαρο
ταξικό ιδεολογικοπολιτικό στίγμα και να συγκροτήσει ένα
μέτωπο που θα το ακολουθήσει όλος ο ελληνικός λαός και
δεν θα απαλλάξει κανέναν απ’ αυτή την πορεία.
Ξέρετε γιατί τα λέω συνάδελφοι;Τα λέω αυτά συνάδελφοι
γιατί αν κάτσει κανείς και αναλύσει φέτος την πρώτη χρονιά
και αν θέλει τα δει τα πράγματα κατάματα τότε θα δει τι; Και
τακτικισμοί υπήρχαν και από τα δεξιά και από τα αριστερά,
ιστορικά ονομάστηκε ο οπορτουνισμός αυτό και ομαδοποιήσεις και φραξιο-υλιστικές τακτικές ακολουθήθηκαν τα οποία
όμως δυστυχώς θα μας οδηγήσουν σε διάλυση.
Αν επιθυμούμε τον λικβινταρισμό έχει καλώς. Αν όχι και

η απαίτηση των καιρών το επιτάσσει θα πρέπει να συγκροτήσουμε μέτωπο, θα πρέπει να βγούμε μεθαύριο απ’
αυτήν εδώ την αίθουσα και να πούμε, ότι πλέον βγαίνουμε
με ένα πρόγραμμα δράσης όχι αυτό που έγινε πέρσι, να
βγούμε με ένα πρόγραμμα δράσης, με ένα ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο και να τραβήξουμε μπροστά.
Γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την αξιοπρέπειά μας. Η αξιοπρέπειά μας ξέρετε όσο και να δεχτεί κοροϊδίες, όσο και να λοιδορηθεί, όσο και να δεχτεί βάνδαλες επιθέσεις δεν πρόκειται να μας
την πάρουν, αν δεν την παραδώσουμε. Να είστε καλά. Σας
ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το διάστημα βιώνουμε τη χειρότερη οικονομική πολιτική και κοινωνική συγκυρία των τελευταίων ετών. Αν κάποιος είτε σ’ αυτή την αίθουσα, είτε οπουδήποτε αλλού πριν
από ένα χρόνο μας έλεγε όλα αυτά τα οποία θα συμβούν,
όλα αυτά τα δεινά ή θα τον κοροϊδεύαμε ή θα τον λέγαμε
προβοκάτορα, γιατί κανείς μας σε οποιοδήποτε κοινωνικό,
πολιτικό ή κομματικό χώρο αν ανήκε δεν πίστευε ότι θα
βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα που βιώνουμε σήμερα.
Δυστυχώς συνέβησαν. Και εδώ πέρα θα έρθουμε να
συμφωνήσουμε όλοι τη συλλογικότητα της ευθύνης που έχουν όλες οι Κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά
για να μην πούμε ακόμα πιο πριν. Αλλά βέβαια πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας εδώ πέρα όλοι και πιστεύω
ότι αυτό πρέπει να γίνει από οποιονδήποτε ανεβαίνει σ’
αυτό το βήμα να μιλήσει.
Και βέβαια δεν μπορώ να μην σταθώ στον εκπρόσωπο
της ΔΑΚΕ το πρωί, στον Παληγιάννη, ο οποίος καλά το έκανε και κατηγόρησε την Κυβέρνηση, δεν έχει κανένα άδικο, πραγματικά όλα αυτά τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση
που έχουμε σήμερα είναι επαχθή. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς
ευθαρσώς κατηγορούμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Παιδείας για όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που θίγουν όλους
τους εργαζόμενους και κυρίως εμάς τους εκπαιδευτικούς.
Αλλά πραγματικά απορώ δεν υπάρχει ίχνος τσίπας, δεν
υπάρχει αυτοκριτική; Περάσαμε με μια μονοκονδυλιά μια
5ετία ολόκληρη λες και αυτή η πενταετία η οποία πέρασε
όλα κύλησαν ρόδινα, λες και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν
και συμβαίνουν σήμερα έπεσαν από τον Άρη, δεν υπήρχε
καμία ευθύνη προηγούμενης κυβέρνησης και μια πενταεΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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τία, η οποία –δεν το λέω εγώ- ομολογουμένως ήταν η χειρότερη πενταετία που βίωσε αυτός ο τόπος.
Πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για τους αριστερούς, οι οποίοι είναι μόνιμα ταμπουρωμένοι σαν τον Παπαφλέσσα πίσω από τα ταμπούρια στο Μανιάκι, πάντα χτυπούν και κανείς δεν αμφισβητεί συνάδελφοι τους αγώνες
σας και τον πατριωτισμό σας, αλλά δεν δέχομαι επουδενί ότι εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ότι υπάρχει ένα πατριωτρόμετρο το οποίο μετράει τον
πατριωτισμό εδώ πέρα και την ευσυνειδησία όλων μας.
Το ΠΑΜΕ πάντα θεωρεί εαυτούς πατριώτες και πράγματι
παρατηρούμε ένα παραλήρημα σε όλες τις τοποθετήσεις.
Και δεν ξέρω ειλικρινά το λέω συνάδελφοι αν όλα αυτά που
συμβαίνουν κατά βάθος και ξέρω πώς θα φωνάξετε και θα
διαφωνήσετε αν όλα αυτά που συμβαίνουν κατά βάθος τα
ευχαριστιέστε –σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά- και δεν
ξέρω τι θα κάνατε αν δεν βιώναμε μία τέτοια κρίση.
Δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι η ομαλότητα σας ενοχλεί είτε πολιτική ομαλότητα, είτε κοινωνική ομαλότητα,
γιατί δυστυχώς δεν βρίσκετε πεδίον δόξης λαμπρό για μία
ήρεμη πολιτική σταθερότητα και κοινωνική σταθερότητα.
Αλλά θα επανέλθω στη ΔΑΚΕ η οποία θυμάστε πολύ
καλά ο πολιτικός σας φορέας πριν από πέντε χρόνια, ο Κωστής ο Καραμανλής, μιλούσε για επανίδρυση του κράτους
και πραγματικά ήρθε αυτή η επανίδρυση του κράτους.
Τι σημαίνει επανιδρύεται ένα κράτος; Σας θυμίζω το
Φοίνικα, καίγεται να αναγεννάτε μέσα από τι στάχτες του.
Πραγματικά το κράτος κάηκε και γυρίσαμε σε εποχές Καποδίστρια και Όθωνα, που τότε δεν υπήρχε ελληνικό κράτος, υπήρχε ελληνικό Έθνος και προσπαθούσαμε τότε να
δημιουργήσουμε το κράτος, ξανά φτάσαμε εκεί, φτάσαμε
στο μηδέν για να μην πούμε μείον, φτάσαμε δυστυχώς συνάδελφοι στο μείον, το καταστρέψαμε και το ξανά φτιάχνουμε.
Αλλά πρέπει να έρθουμε και στα του οίκου μας. Δεν θεωρώ ότι διαφωνεί κανείς, ότι από την πρώτη στιγμή θα μιλήσω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι εκφράζω και όλη την
ΠΑΣΚ, σταθήκαμε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα
και θα μιλήσω, εγώ έρχομαι από την Κρήτη και μπορώ να
πω συνάδελφοι 100% τι είδα στην Κρήτη και στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης.
Είδα την ΠΑΣΚ πάντα στην πρώτη γραμμή σε όλους
τους αγώνες εμείς να ξεσηκώνουμε όλους για να μπορούμε να προχωρήσουμε σ’ αυτούς τους αγώνες και σ’ αυτή
την αντίσταση. Και πιστεύω ότι η Κρήτη έχει αποδείξει την
αγωνιστικότητά της σε όλα τα επίπεδα όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά σε όλους τους κοινωνικούς και εργα-
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σιακούς φορείς.
Γιατί εμείς δεν ήμασταν χειροκροτητές στη Διαμαντοπούλου όπως ήταν κάποιοι άλλοι στη Γιαννάκου και στο
Στυλιανίδη. Και μπορεί κάποιοι πολιτικοί από το δικό μας
χώρο να λένε ότι είμαστε στην ίδια όχθη και αν πάει καλά
το καράβι θα περάσουμε όλοι μαζί απέναντι και αν δεν πάει καλά θα μπατάρουμε όλοι, αλλά εμείς λέμε ότι δεν είμαστε στην ίδια όχθη.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης έχουμε σταθεί χρόνια σε μια συγκεκριμένη
όχθη, σε μια όχθη η οποία γράφει ισονομία, ισοπολιτεία,
κοινωνική δικαιοσύνη και πρώτα ο δάσκαλος, πάντα λέγαμε αυτό το πράγμα.
Τώρα αν κάποιοι θέλουν, εμείς δεν πρόκειται να πάμε
στην άλλη όχθη. Εμείς είμαστε στην όχθη μας και αν θέλουν
οι πολιτικοί να τους δώσουμε το χέρι να τους τραβήξουμε
στη δική μας όχθη, όχι να πάμε εμείς στη δική τους όχθη.
Γιατί το έχουμε αποδείξει και δεν μιλάω τώρα σαν
ΠΑΣΚ, μιλάω σαν δάσκαλος εκφράζοντας θεωρώ όλους
μας εδώ πέρα, έχουμε δείξει ότι είμαστε δάσκαλοι και τιμάμε τους αγώνες τους οποίους κάνουμε. Κι αυτή την απαγκίστρωση από τον πολιτικό μας φορέα την αποδεικνύουμε για μια φορά ακόμα.Γιατί η απαγκίστρωση συνάδελφοι απ’ αυτό τον πολιτικό φορέα που ανήκουμε μας έχει
δώσει τη δυνατότητα της αυτοδιάθεσής μας, του καθαρού
λόγου και εν τέλει να σας κοιτάζουμε στα μάτια συνάδελφοι χωρίς να ντρεπόμαστε κανέναν από εσάς.
Κι αυτό το καθάριο βλέμμα μας έχει δώσει αυτή την
πρωτοκαθεδρία της ΠΑΣΚ στη ΔΟΕ όλα αυτά τα χρόνια.
Γιατί δεν θεωρώ, ότι οι συνάδελφοι είναι ζώα τα οποία καθοδηγούνται, δεν θεωρώ κανέναν από εμάς ότι είμαστε
προβατάκια που τα βάζουν στο μαντρί.
Και είναι ξεκάθαρο, συνάδελφοι, για να κλείσω, μας είπε και άλλα η Διαμαντοπούλου, αλλά της είπαμε συναδέλφισσα πολλά περισσότερα, απ’ αυτά που λέμε, είπαμε πολλά περισσότερα. Αν θέλετε συνάδελφοι να συνεχίσω, έχω
30 δευτερόλεπτα ακόμα.
Και είναι ξεκάθαρο συνάδελφοι ότι ο Σεπτέμβρης δεν
ξέρω αν θα είναι μαύρος ή κόκκινος, αλλά είναι σίγουρο, όσον αφορά τη μελανότητα των χρωμάτων αναφέρομαι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με
το άνοιγμα των σχολείων και θα είναι μια χρονιά, η οποία
θα έχει διαφορετικότητα από τις άλλες χρονιές, θα έχει
πράγματα τα οποία ούτε καν τα είχαμε φανταστεί. Θα έχουμε μειωμένους διορισμούς, θα έχουμε αξιολογήσεις, θα
έχουμε τα 800 ολοήμερα, θα έχουμε υπερωρίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμφανιστεί από εδώ και πέρα μέχρι
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το Σεπτέμβρη.
Και πρέπει να σταθούμε συνάδελφοι αντάξιοι των περιστάσεων και να παλέψουμε όλοι μαζί, γιατί συνάδελφοι
πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές οι τσέπες έχουν τα ίδια
ευρώ, δεν έχει περισσότερα ευρώ η δική μου τσέπη από τη
δική σας. Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη μοίρα, για μια
καλύτερη θέση στον ήλιο κι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Αγαπητοί συνάδελφοι, σαν τελευταίος θα έπρεπε να πω,
«Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων» και να αποχωρήσουμε.
Επιτρέψτε μου όμως ένα – δυο παρεμβάσεις, θα αναφερθώ ένθεν και ένθεν και ελπίζω να προβληματίσω.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ένιωθα ιδιαίτερα ευτυχισμένος αν ήμουνα ο Θωμάς ο Καραγιάννης και αποχωρούσα
μ’ αυτή την αξιοπρέπεια που αποχωρεί. Αδελφέ Καραγιάννη να είσαι πάντα καλά, με υγεία και να μας οδηγείς
πάντα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε στη δυσκολότερη συγκυρία που το συνδικαλιστικό κίνημα έχει
βιώσει από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεχόμαστε μια πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά – ασφαλιστικά – οικονομικά ζητήματα του κλάδου μας που δυστυχώς έρχεται σαν αποτέλεσμα της δεξιάς διακυβέρνησης της χώρας από τη
Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά οδήγησε τη χώρα στην
πτώχευση και την περιθωριοποίησή της.
Δεν θα αναλύσω παραμέτρους αυτής της επίθεσης, αρκετοί ήδη συνάδελφοι το έχουν κάνει και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Όμως αγαπητοί συνάδελφοι σε τούτη τη
δύσκολη συγκυρία θα περίμενε κανείς από τις παρατάξεις
που δραστηριοποιούνται στη ΔΟΕ να ακολουθήσουν το
δρόμο της συνεννόησης, το δρόμο που ζητούν με αγωνία
όλοι οι συνάδελφοι της χώρας.
Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι οι περισσότερες παρατάξεις
ακολούθησαν την ίδια καταδικασμένη στη συνείδηση των
συναδέλφων πολιτική τους, την πολιτική των ξεχωριστών
δρόμων, την πολιτική της δήθεν επαναστατικής πρωτοπορίας και του πολιτικού αυτισμού. Καμιά επικοινωνία, καμία
συνεννόηση, καμιά επαφή με τη βάση των εκπαιδευτικών.
Θα προσπαθήσω παρακάτω πολύ σύντομα να αναφερθώ στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις άλλες παρατάξεις όχι για να ξεχωρίσω και να επαινέσω τη δική μας

στρατηγική, αλλά για να επαναλάβω την έκκληση που άκουσα σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των εκπαιδευτικών στην
Κρήτη. Ενότητα, κοινή δράση, προοπτική στον αγώνα μας.
Αγαπητοί συνάδελφοι η ΔΑΚΕ στην 1η συνεδρίαση του
Δ.Σ. της ΔΟΕ στις 29 Ιουλίου παρέμεινε σταθερή στην τακτική, παρ’ όλο που βλέπω ότι είναι κι εδώ ακόμα σταθερή
και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να φρενάρει οποιαδήποτε κινητοποίηση με το σκεπτικό πως θα δημιουργούσε
πρόβλημα στην Κυβέρνηση, είναι η ίδια η παράταξη η ΔΑΚΕ
που αμέσως μετά τις εκλογές της 4ης Οκτώβρη ανέβηκε
στα κεραμίδια.
Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στον πρώτο μήνα είχε
προτείνει περισσότερες απεργίες από τα 6 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχε βγάλει ούτε ένα κείμενο καταγγελίας της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι θλιβερό συνάδελφοι να μην βλέπουν πως η μεταμόρφωσή τους ανάλογα με το ποιος κυβερνά ρίχνει νερό στο μύλο αυτόν που
πολεμούν ποιους άλλους, τα συνδικάτα.
Οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις, από την
πρώτη συνεδρίαση της συγκρότησης δεν άφησαν κανένα
περιθώριο να σκεφτεί κάποιος πως μπορεί να λειτουργήσουν σε μια κατεύθυνση σύγκλισης στη λειτουργία και τη
δράση με στόχο την ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος.
Οι συνάδελφοι των Συσπειρώσεων θα πρέπει να εξηγήσουν πειστικά γιατί το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο που ψήφισαν στον μεγάλο αγώνα, καταψήφισαν τη χρονιά που πέρασε; Συνάδελφοι των Συσπειρώσεων με την μέχρι τώρα
στάση σας έχετε κατορθώσει ένα δυναμικό και αγνό κομμάτι των συναδέλφων που σας στηρίζει να το καθηλώσετε.
Στο χέρι σας είναι και τα χρώματα και τα πινέλα να δημιουργήσετε.
Η ΕΣΑΚ – ΔΕΕ από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. για
τη συγκρότηση βρήκε το άλλοθι για τη μη συμμετοχή και
την αποχή από τις ευθύνες στην προϋπόθεση της απαραίτητης συμμετοχής όλων των παρατάξεων στα αξιώματα.
Αυτά έλεγε η ΕΣΑΚ – ΔΕΕ. Επιζητούσε δήθεν την ενότητα
όλων στην οποία στη συνέχεια κάνει τα πάντα προκειμένου
να τορπιλίσει μέσα από της διασπαστικής λογικής δράσης
του ΠΑΜΕ. Σύνθημα σας και προσέξτε να το τροποποιήσετε. Πάμε όλοι μαζί σε χωριστές όμως απεργίες και συγκεντρώσεις.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες αντιπρόσωποι έχοντας
συνείδηση της αποστολής μας σε σημείο αναφοράς την αγωνιστική ιστορία της μεγάλης παράταξής μας της ΠΑΣΚ
κατά το 12μηνο που πέρασε, δεν προσπαθήσαμε να επιβάλουμε τις θέσεις μας ως ΠΑΣΚ, αλλά να τις υποβάλουμε σε
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μια δημοκρατική διαδικασία για τη διαμόρφωση πλειοψηφικού ρεύματος.
Συνεχίσαμε στον ίδιο δρόμο που είχαμε και πριν της εκλογές, το δρόμο του αγώνα ενάντια στις κυβερνητικές επιθέσεις και της ενότητας στην βάση. Δεν αρκεστήκαμε στη
φραστική καταδίκη των αντιλαϊκών μέτρων, όπως κάποιοι έκαναν από εδώ, αλλά στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαχόμαστε.
Είχαμε σαν μπούσουλα το διεκδικητικό πλαίσιο της μεγάλης απεργίας, δεν χαριστήκαμε σε καμία κυβερνητική επιλογή που ερχόταν σε αντίθεση με τις θέσεις του κλάδου.
Δυστυχώς βρεθήκαμε μπροστά σε αλλοπρόσαλλες συνδικαλιστικές – πολιτικές αιτιάσεις.
Σαν υπεύθυνη παράταξη της ΠΑΣΚ τονίζουμε, ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο και ένα κόσμο κοινωνικά δίκαιο, για το παρόν και το μέλλον του κλάδου και
τη θετική προοπτική του, την θετική προοπτική των αγώνων μας.
Δεν θα ηττηθούν παρατάξεις και κομματικές στρατηγικές.
Θα ηττηθεί δυστυχώς ο κλάδος και το εργατικό κίνημα γενικότερα.Με τον αγώνα μας και την κοινή μας δράση,τον περιορισμό των κομματικών μας επιλογών και πιστέψτε μιλώ
συνειδητά, μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να ανοίξουμε νέους δρόμους, να επικοινωνήσουμε με νέους τρόπους
για ένα καλύτερο αύριο. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας,
στα παιδιά, στην ιστορία του εργατικού κινήματος, στο παρόν και το μέλλον του λαού και του τόπου μας.
Θα κλείσω με 2-3 αράδες του μεγάλου Κρητικού Στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη και τις αφιερώνω σε όλους και
στον καθένα μας που είχαμε την υπομονή να είμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ:
«Δοξάρι είναι στα χέρια σου Κύριε,
τέντωσε με, αλλιώς θα σαπίσω.
Μην με παρατεντώσεις, θα σπάσω.
Παρατέντωσε με Κύριε και ας σπάσω».
Σ’ αυτό σας καλώ.

ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κάθε χρόνο καλούμαστε να κάνουμε κριτική πεπραγμένων. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, για να κρίνουμε το έργο της ΔΟΕ σε μια
δύσκολη συγκυρία, γιατί πραγματικά ο χρόνος που πέρασε,
αλλά και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και η χρονιά ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Πάρθηκαν τέτοια μέτρα εναντίον των ερ-
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γαζομένων, μέτρα οικονομικά άδικα, μέτρα εναντίον των
εργασιακών σχέσεων, όπου εκεί φάνηκε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αυτά τα αντανακλαστικά, όπου ήταν
μπροστά στους αγώνες.
Μετά από τον αγώνα, που κάναμε έναν πολυήμερο αγώνα όπου πραγματικά υπήρχε μια ενότητα στη βάση, όπου
όλες οι παρατάξεις ήμασταν στους δρόμους, δώσαμε έναν
αγώνα πραγματικά για την αξιοπρέπεια, χωρίς να πετύχουμε πολλά, γιατί είχαμε μια κυβέρνηση η οποία ήταν ανάλγητη. Αυτά όμως τα προβλήματα συνεχίστηκαν και δεν είναι λυμένα.
Και ήρθε μια άλλη κυβέρνηση η οποία πραγματικά και
αυτή χωρίς να ρωτήσει το συνδικαλιστικό κίνημα πήρε μέτρα, ψήφισε νόμους, όπου πραγματικά είναι εναντίον των
εκπαιδευτικών.
Και σ’ αυτή τη συγκυρία η ΠΑΣΚ ήταν η πρώτη πραγματικά από τις παρατάξεις, η οποία είχε αντανακλαστικά,
βγήκε με ανακοίνωση, καταδίκασε το σύστημα των προσλήψεων των 60-40 όπου πραγματικά είναι ένα άδικο σύστημα έτσι όπως πάει να περάσει, για το πολυνομοσχέδιο,
για τα θέματα του μέντορα, για τα θέματα της αυτοαξιολόγησης, για το θέμα της τριετίας στη μόνιμη θέση των νεοδιόριστων, για την οργανικότητα.
Ήταν θέματα τα οποία μας βρήκαν αντίθετους και βγήκαμε με ανακοινώσεις και ήμασταν, συνάδελφοι, μπροστά
στους αγώνες. Ναι συναδέλφισσα, στους αγώνες που κάναμε και στα συλλαλητήρια.
Ήμασταν μπροστά όλοι μαζί. Εύσημα αγωνιστικότητας
δεν διεκδικεί κανείς. Όλοι έχουμε την πορεία μας και την
ιστορία μας. Οι αγώνες πραγματικά έτσι όπως γίνονται μπορεί να έχουν τα προβλήματα. Η βάση κάτω είναι προβληματισμένη. Ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις, ο τρόπος για τις στάσεις εργασίας, έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στους συναδέλφους, με αποτέλεσμα να μην έχουμε
τα αποτελέσματα που πρέπει.
Μεταφέροντας και την άποψη της βάσης οι αγώνες πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένοι. Οι απεργίες να γίνονται έτσι αφού προετοιμαστούν για να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί αν είναι να πάρουμε -θα διαμορφώσουμε αύριο αγωνιστικό πλαίσιο- αν είναι ελαφρά τη καρδία να πάρουμε αποφάσεις και να λέμε πενθήμερες επαναλαμβανόμενες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αγώνα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα και έτσι θα εκφυλίσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα.
Γι’ αυτό πρέπει οι αποφάσεις μας αυτές να είναι αγωνιστικές, να βρούμε άλλες μορφές αγώνα που να συσπειρώνουν τους συναδέλφους και τον κλάδο για να μπορούμε να
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πάμε μπροστά γιατί έρχονται προβλήματα. Έχουμε μπροστά
μας και το ασφαλιστικό, τα οικονομικά μέτρα θα είναι χειρότερα από τον Σεπτέμβρη.
Θέλουμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν όλες οι παρατάξεις μαζί, να δώσουμε τον αγώνα, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με πρωτοπόρες όλες τις παρατάξεις και
την ΠΑΣΚ, γιατί ό,τι έχει κερδίσει ο κλάδος συνάδελφοι και
συναδέλφισσες το έχει κερδίσει με αγώνες. Ευχαριστώ.

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αντιλαμβάνομαι ότι ο ρόλος του κάθε συναδέλφου που
τοποθετείται για να υπάρχει μια ουσία στη συζήτηση θα
πρέπει να είναι προσθετικός. Με αυτή την έννοια θα προσπεράσω κάποια ζητήματα για τα οποία έχουν αναφερθεί
και άλλοι συνάδελφοι σύντροφοι μου από την παράταξη
της ΠΑΣΚ και θα αναφερθώ σε κάποια επιμέρους διαφορετικά.
Θέλω να κάνω μια αναφοράς στα οικονομικά ζητήματα.
Είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια περιστολή δαπανών και στις δαπάνες της Ομοσπονδίας μας. Όμως θέλω να
βάλω κάποιες διαστάσεις τις οποίες τις ξεχνούμε. Πολύ εύκολα κάνουμε κριτική και λέμε «γιατί να παίρνουν τόσα
χρήματα οι βουλευτές;» Το πάω στο γενικότερο. Γιατί να
παίρνουν τόσα χρήματα οι βουλευτές. Και ξεχνάμε ότι η αμοιβή των βουλευτών για παράδειγμα είναι αυτή που τους
εξασφαλίζει την ιδεολογική και την πολιτική ανεξαρτησία.
Δεν είναι η πολιτική, συνάδελφοι μου, χώρος με τον οποίον μπορεί να ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν
λύσει μόνο τα οικονομικά τους ζητήματα. Σε αυτούς αναφέρεται; Δηλαδή σε αυτούς απευθύνεται η πολιτική; Αυτό
θέλουμε εμείς; Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Περικλής θέσπισε τη μισθοφορά για τη Βουλή των 500. Γιατί; Για να συμμετέχουν
εκεί και οι θύτες και να αναβαθμιστούν με αυτόν τον τρόπο οι διαδικασίες.
Στις μέρες μας έχει υπάρξει μια απαξίωση, η οποία ξεκίνησε από το 2002, όταν ο προηγούμενος Πρωθυπουργός ο Καραμανλής είπε «με την πολιτική να ασχολούνται
μόνο αυτοί που έχουν λύσει τα οικονομικά τους. Προσωπικά διαφωνώ και νομίζω ότι και σαν συνδικάτο πρέπει να
διαφωνούμε και δεν μπορεί να συζητάμε για το αν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου από την επαρχία παίρνουν μια
επιδότηση ενοικίου. Πώς άλλωστε θα ζούσαν;
Θεωρώ ότι υπάρχουν 2 διαστάσεις σ’ αυτές τις προτάσεις. Η μια διάσταση είναι της γενικότερης διάλυσης του

συνδικάτου, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί με όρους
πλειοψηφίας και προσπαθούν να την πετύχουν με άλλους
όρους.
Η δεύτερη διάσταση αφορά εσωτερικά αυτούς που το
θέτουν και που θέλουν να αποκλείσουν συναδέλφους από
την επαρχία. Η προσωπική μου θέση, συνάδελφοι; Ο συνδικαλισμός είναι για όλους τους συναδέλφους, για όλους
που μπορούν να προσφέρουν ανεξάρτητα από το αν μένουν στην Αθήνα. Είμαι κατά δηλαδή του συνδικαλισμού
των Αθηνών παρ’ ότι μένω στην Αθήνα.
Πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη περιστολής των δαπανών, να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και από την Ελεγκτική Επιτροπή, από τα αρμόδια τέλος
πάντων όργανα και στην επόμενη Γενική Συνέλευση να μπει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συζητηθεί χωρίς λαϊκισμούς και συνθήματα.
Άκουσα τον Ταμία χθες -δεν τον βλέπω τώρα- και είπε
ότι θα υπάρξει μια περιστολή γιατί δεν θα διοργανώνουμε
επιστημονικά συνέδρια κάθε 2 έτη. Επιτρέψτε μου να πω ότι διαφωνώ. Γιατί θα διοργανώνουμε επιστημονικά συνέδρια
κάθε 2 έτη και όχι κάθε έτος.
Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία μας πρέπει να ενισχύσει την
επιστημονική διάσταση και τον επιστημονικό ρόλο του δασκάλου, να ενισχυθεί δηλαδή ο επιστημονικός ρόλος του
συνδικάτου, να ενδυναμωθεί.
Πάμε τώρα στα πεπραγμένα. Συνάδελφοι, στην παρούσα κατάσταση ο κλάδος συνολικά δεν στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων. Πρώτα από όλα ο κάθε συνάδελφος ξεχωριστά. Συνηθίζουμε εμείς οι συνδικαλιστές να εξυμνούμε τους συναδέλφους, να τους χαϊδεύουμε πολλές φορές
τα αυτιά.
Στην επικοινωνία που είχα, στις επισκέψεις που έκανα
στα σχολεία τόνιζα την προσωπική ευθύνη του καθενός.
Δεν είναι δυνατόν να παίρνονται τέτοια μέτρα και να στέκονται οι συνάδελφοι απαθείς.
Όμως και συνολικά το συνδικάτο, συνολικά, δεν έχει να
κάνει με το Προεδρείο μόνο, δεν κατάφερε να εμπνεύσει
τους συναδέλφους για κάτι διαφορετικό. Κι αυτό γιατί; Γιατί οι συνάδελφοι θεωρούν ότι οι απεργίες προκηρύσσονται
και για να επιβεβαιώνει το συνδικάτο το ρόλο του, αλλά και
για να επιβεβαιώνουν οι παρατάξεις την ύπαρξη τους.
Επίσης γιατί οι αγώνες συνάδελφοι μου τορπιλίζονται
εκ των έσω. Όταν διοργανώνονται ξεχωριστά συλλαλητήρια σαν κι αυτά πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τους συναδέλφους;
Όλοι αυτοί που φύγανε πάνε σε διαφορετικά. Αλλού το
ΠΑΜΕ, αλλού τα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλού η ΑΔΕΔΥ
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το απόγευμα. Κι έτσι υπάρχει διάσπαση και κατακερματισμός. Πώς μπορεί να υπάρξει έτσι έμπνευση του συναδέλφου που δεν έχει ευαισθητοποιηθεί για τα κοινά και δεν έχει καταλάβει ότι το προσωπικό του μέλλον βρίσκεται μέσα από το κοινό καλό;
Επίσης, συνάδελφοι, το έχω θέσει προσωπικά και στον
Πρόεδρο και στα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν έχει δοθεί πειστική απάντηση για τις άλλες μορφές αγώνα. Πρέπει πολιτικά να υπάρξει απάντηση. Μπορεί να υπάρξει άλλη μορφή αγώνα; Απεργία λευκή, άλλου είδους;
Να υπάρξει γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια προβληματική γύρω από αυτή
την κατάσταση.
Πρόταση συνάδελφοι. Ας αφήσει ο κάθε συνάδελφος,
η κάθε παράταξη το κουτάκι του και την ταμπέλα του. Ας
αφήσει κάθε χώρος και πρόσωπο τον εγωισμό του και ας
συμπορευτούμε όλοι μαζί αν θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικό συνδικάτο με ισχύ, με δύναμη, με πυγμή.
Ας αφήσουν όλοι τις ολοκληρωτικές ιδεολογικές λογικές και ας συμπορευτούμε όλοι μαζί, στεκόμενοι αντάξιοι
του χρέους που επιβάλουν οι καιροί. Έχουμε, συνάδελφοι,
ιστορική ευθύνη γιατί οι εξελίξεις αυτές είναι οι δυσμενέστερες από τη μεταπολίτευση και μετά.
Η ΠΑΣΚ, η παράταξη μου, έκανε την υπέρβαση της σε
συνδικαλιστικό και σε πολιτικό επίπεδο. Καλώ και τις άλλες
παρατάξεις, καλώ τον κάθε ένα συνάδελφο να κάνει την
προσωπική και την συνδικαλιστική του υπέρβαση. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Θα ήθελα πριν ξεκινήσω την κριτική στα πεπραγμένα
της ΔΟΕ, να κάνω μια αναφορά στα λεγόμενα του συνάδελφου και φίλου Βασίλη Παληγιάννη, μιας και τον θεωρώ
και όχι άδικα την κύρια έκφραση της παράταξης της ΔΑΚΕ,
στα χθεσινά του λεγόμενα ως αιρετός στη χθεσινή συνεδρίαση.
Συνάδελφε Παληγιάννη, δεν μιλάμε για σκοινί στο σπίτι
του κρεμασμένου. Και θα αναφερθώ. Δεν μιλάμε για αποσπάσεις σε γραφεία, δεν μιλάμε για αποσπάσεις στο γραφείο της Υπουργού όταν δεν έχεις βγάλει μια ανακοίνωση ως
αιρετός για τις αποσπάσεις που χρόνια τώρα γίνονται και το
ξέρεις πολύ καλά και πόσες γίνονται, να μη το πω εγώ.
Δεν μιλάμε για τις αλλαγές στο ΠΥΣΠΕ που διέλυσε και
κομματικοποίησε τα ΠΥΣΠΕ ξαφνικά με τις αλλαγές που έ-
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γιναν, όταν δεν έχεις βγάλει μια ανακοίνωση για τα πράγματα που έχουν συμβεί.
Άρα ο Βασίλης Παληγιάννης δεν έχει ακούσει τίποτα
για τα ΠΥΣΠΕ, για το πώς λειτουργούσαν, για αυθαιρεσίες
Διευθυντών κλπ. για να βγάλει μια ανακοίνωση ως αιρετός.
Δεν καταλαβαίνω Βασίλη Παληγιάννη, δεν συμφωνεί η
ΔΑΚΕ για τα μόρια που δεν έπρεπε να δίδονται σ’ αυτούς
που έρχονται στα γραφεία; Δεν θα έπρεπε το Υπουργείο να
καταργήσει την οργανικότητα; Σας ενοχλεί, αλλά δεν πειράζει.
Βέβαια δεν συμφωνούμε με το να παραμένουν όσοι είναι στη διάθεση και να μπαίνουν με απόφαση εκτός
ΠΥΣΠΕ. Αυτό είναι το αυτονόητο που είπατε χθες.
Πάμε τώρα στην κριτική, στα πεπραγμένα. Να δούμε
λοιπόν εάν όντως γίνεται κριτική στα πεπραγμένα της ΔΟΕ
ή αν γίνεται κριτική στον Πρόεδρο της ΔΟΕ.
Συνάδελφοι, έχουμε μήπως Προεδρική Συνδικαλιστική
Δημοκρατία στη ΔΟΕ; Νομίζω ότι προσπαθείτε χτυπώντας
το κεφάλι που όντως είναι άξιο, αλλά δεν έχετε κατανοήσει ότι το κεφάλι παίρνει δύναμη από το σώμα και δεν κατανοείτε ότι αυτό εδώ το σώμα είναι τόσο δυνατό που δεν
πρόκειται να το σταματήσετε, γιατί η ΠΑΣΚ είχε πάντα θέσεις και άποψη. Σας ενοχλεί.
Καταψηφίζει, λέει η ΔΑΚΕ, τα πεπραγμένα της ΔΟΕ. Το
είπε ο συνάδελφος Τεκίδης, το είπε ο συνάδελφος Λαγουμιτζής χθες από την Ανατολική Αττική. Δεν μου λέτε, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, είναι έστω και μία ανακοίνωση από αυτές
που εξέδωσε η ΔΟΕ την οποία δεν ψηφίσατε μήπως;
Εγώ απορώ και λέω: καταψηφίζετε τον εαυτό σας; Μήπως έχετε περάσει στα όρια της ψυχανάλυσης πια; Και λέω,
νιώθει άνετα το Προεδρείο και κυρίως ο φίλος μου ο Οικονόμου ο Τριαντάφυλλος, ο Γραμματέας της ΔΟΕ, όταν τα
μέλη της ΔΑΚΕ λένε «τον καταψηφίζουμε»; Ήταν, συνάδελφοι, όλα καλά καμωμένα όλο αυτόν τον καιρό στο χώρο της παιδείας και δεν έπρεπε να αλλάξει τίποτα;
Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία στις 19.10 δεν αναφέρθηκε και δεν βγήκε ανακοίνωση ότι αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα του Υπουργείου το νέο ολοήμερο σχολείο
που θα έχει ενιαίο πρόγραμμα και ότι θα ξεκινήσει τη νέα
σχολική χρονιά; Ξαφνικά το ακούσατε για τα 800 ολοήμερα σχολεία; Αν θέλετε να συζητήσουμε για το περιεχόμενο, βεβαίως και να συζητήσουμε και έχουμε πολλές και το
ξέρετε αντιδράσεις και αντιθέσεις με αυτά. Αλλά μη κάνετε ότι δεν ξέρετε τίποτα για τα νέα ολοήμερα σχολεία. Να
δούμε λοιπόν τι έκανε η ΔΑΚΕ αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά. Όντως και μπράβο της η ΔΑΚΕ έβγαλε αρκετές ανακοινώσεις και πολύ καλά βεβαίως έκανε γιατί το καθεστώς
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που ζήσαμε και ειδικά το τελευταίο διάστημα δεν ήταν απλώς βαρύ για το χώρο της παιδείας και γενικότερα για
τους εργαζόμενους, ήταν αβάσταχτο.
Μπορεί όμως να μας παρουσιάσει έστω και μια τα 5,5
χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε
σοβαροί και αξιόπιστοι εδώ μέσα; Να σας παρουσιάσω μερικές ανακοινώσεις της ΠΑΣΚ.
Να αναφέρω λοιπόν λίγο τις ανακοινώσεις μιας και ο
συνάδελφος Τεκίδης προηγουμένως είπε που είναι η ΠΑΣΚ
από τις εκλογές και μετά. Να αναφέρω λοιπόν ότι η ΠΑΣΚ
12 και όχι 19 Τεκίδη, βγήκε και έβγαλε ανακοίνωση για τις
προσλήψεις.
Να αναφέρω ότι τον Φλεβάρη του 2010 βγάλαμε ανακοίνωση και λέει: Κοινή είναι η διαπίστωση για μια ακόμα
φορά ότι την κρίση καλούνται να πληρώσουν όχι οι έχοντες
και κατέχοντες, όπως ήταν η προεκλογική δέσμευση της
κυβέρνησης, αλλά οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Να πω επίσης ότι στην ίδια ανακοίνωση λέει ότι «Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ ότι η απελθούσα κυβέρνηση με όλα αυτά τα λάθη και ότι έχει κάνει
οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε. Αυτό όμως δεν δίνει άλλοθι στη σημερινή κυβέρνηση για την επιβολή τέτοιων σκληρών οικονομικών μέτρων σε βάρος των χαμηλόμισθων εργαζόμενων». Και συνεχίζει για το τι πρόκειται να
κάνει η ΠΑΣΚ.
Να πω επίσης ότι στις 26 Απρίλη του 2010 η ΠΑΣΚ ήταν αυτή που πρώτη πήρε θέση για το πολυνομοσχέδιο
πριν ακόμα κατατεθεί και ενώ είχε βγει στα μέσα ενημέρωσης. Τι λέει λοιπόν; Πάμε στις 28/4. Νέα ανακοίνωση. Μα
δεν τις ξέρετε, προφανώς δεν τις διαβάζετε. Πάμε στο Μάη
του 2010. Άλλη ανακοίνωση. «Μια πολιτική ηγεσία που ψήφισε ένα πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που έχει απέναντι του το σύνολο των εκπαιδευτικών της χώρας μας, που
αλλάζει το σύστημα πρόσληψης για 4η φορά, που τιμωρεί
τον εκπαιδευτικό» κλπ. κλπ. Τα διαβάζω βεβαίως γιατί καλό είναι να τα διαβάζω μιας και δεν τα διαβάζετε.
Βέβαια, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, δεν εκπλήσσομαι γι’ αυτό και για την αντίδραση σας δεν εκπλήσσομαι επίσης. Γιατί; Γιατί είναι γνωστή η παρέμβαση του κόμματος σας και είναι μάλιστα απροκάλυπτη όπως έγινε την τελευταία περίοδο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος εγκαλούσε τους
βαθμολογητές της ΔΑΚΕ να πάνε να διορθώσουν τα γραπτά, γιατί δεν έπρεπε να κάνουν αποχή. Τι να πούμε εμείς
όταν οι ίδιοι οι βουλευτές σας, σας εγκαλούν;
Ρωτήστε λοιπόν πρώτα τους βουλευτές του κόμματος
σας για το αν μπορείτε να πείτε κάτι ή όχι και μετά και μη
τα λέτε σε εμάς που μπορούμε ελεύθερα να λέμε ότι θέ-

λουμε και να κατηγορούμε όποιον θέλουμε. Για να κάνετε
λοιπόν κριτική...
Γι’ αυτό βεβαίως και κάνετε κριτική στα 5 μέλη της
ΠΑΣΚ που ανήκουν στην ΔΟΕ. Σαν να νομοθετούν αυτοί
ή να συμφωνούν με αυτά που γίνονται. Γιατί είστε ταυτισμένοι και ένα με το κόμμα σας.
Είναι αστείο βεβαίως ως παράταξη να πούμε ότι όχι μόνο δεν συμφωνούμε με αυτά τα μέτρα τα οποία δεν είναι
άδικα, είναι βάρβαρα. Και βεβαίως εδώ, συνάδελφοι, έχουμε κριτική πεπραγμένων και γι’ αυτή θα πρέπει να αναφερθούμε και όχι για το εάν η κυβέρνηση... Και βεβαίως θα αναφερθούμε, αλλά υπάρχει άλλη διαδικασία και άλλη χρονική περίοδος για να αναφερθούμε στο συνέδριο για το τι
κάνει ή δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ένταση σας και να πω ότι χρωστάω και ένα ευχαριστώ στον
σύντροφο Καραγιάννη. Του χρωστάω ένα ευχαριστώ για
όσα με έχει διδάξει και κυρίως για το ήθος που έχει δείξει
όλα αυτά τα χρόνια για τη συνδικαλιστική του ανιδιοτέλεια.
Εύχομαι στο Θωμά να είναι πάντα γερός και δυνατός και
πάντα κοντά μας. Σας ευχαριστώ.

ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Αν και είχα αποφασίσει πώς θα ξεκινήσω και τι θα πω,
παρακολουθώντας όμως τις εργασίες σήμερα το πρωί, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω και να τοποθετηθώ απευθυνόμενος προς την παράταξη της ΔΑΚΕ.
Άκουσα κι εγώ με έκπληξη ότι για μια ακόμα φορά η παράταξη της ΔΑΚΕ μιλάει για αναγέννηση και ένα νέο ξεκίνημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Μάλιστα είπαν πολλοί
ομιλητές από την παράταξη της ΔΑΚΕ ότι μπροστά σε αυτόν τον ορυμαγδό που συμβαίνει δεν θα πρέπει σε καμιά
περίπτωση να στοχοποιούνται συνδικαλιστικά στελέχη και
πρέπει και έχουμε την υποχρέωση όλοι εμείς να απαντάμε.
Επειδή, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είμαι Πρόεδρος
στον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, πρόσφατα ένα στέλεχος της ΔΑΚΕ και στο ψηφοδέλτιο υπέβαλε μήνυση στο πρόσωπο μου, στην Πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ τη Γιαμά τη Μαρία και
στον Οργανωτικό Γραμματέα της ΔΟΕ, τον Πετράκη στον
Σταύρο για μια παραταξιακή ανακοίνωση.
Εμένα, δε, υπέβαλε μήνυση γιατί λέει- ακούστε συνάδελφοι- πήγα στο σχολείο του και με ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου υπερασπίστηκα 9 συναδέλφους. Ξέρετε τι έκανε η παράταξη της ΔΑΚΕ στον ΣύλλοΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



ΠΑΣΚ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

γο μου; Ψήφισε κατά. ξέρετε τι έκανε η παράταξη της
ΔΑΚΕ στη ΔΟΕ; Ψήφισε κατά. Αυτή είναι λοιπόν η αγωνιστικότητα και το νέο ξεκίνημα προφανώς του συνδικαλιστικού κινήματος που προαλείφεται η παράταξη της ΔΑΚΕ.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όλα τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, με δραματική μείωση μισθών, αύξηση έμμεσων φόρων, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και δυσμενείς αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, όχι
μόνο μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους, αλλά και
πρωτοπόρους στους αγώνες για την ανατροπή τους.
Όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν ως άλλοθι την κρίση και
καταργούν ιστορικές κατακτήσεις των εργαζομένων, για μια
ακόμα φορά καλούνται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι
να πληρώσουν την κρίση και όχι οι έχοντες και κατέχοντες.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, η Άννα Διαμαντοπούλου δηλαδή, για
να δείτε το λόγο της ΠΑΣΚ πόσο αγαπάει την Άννα Διαμαντοπούλου, ανακάλυψε ξαφνικά το αυγό του Κολόμβου
ή μάλλον τη Λυδία λίθο, ότι τάχα οι εκπαιδευτικοί είναι οι
μοναδικοί υπεύθυνοι για την κακοδαιμονία του εκπαιδευτικού συστήματος.
Έβαλε στο στόχαστρο τους εκπαιδευτικούς, στοχοποίησε το δάσκαλο, απαξιώνοντας καθημερινά το ρόλο και την
αποστολή του. Το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο έχει στόχο πρώτα τον μαθητή.
Προφανώς όμως βάζοντας τελευταίο τον δάσκαλο.
Θα έπρεπε λοιπόν η Υπουργός Παιδείας να γνωρίζει ότι ο μεγαλειώδης απεργιακός αγώνας του 2006 διεκδικούσε παιδεία με ανοιχτούς και δημοκρατικούς ορίζοντες, τον
μαθητή στον επίκεντρο, τον δάσκαλο να ζει με αξιοπρέπεια από τον μισθό του. Όλα αυτά είχαν καθολική αποδοχή από την ελληνική κοινωνία.
Θα έπρεπε να γνωρίζει η κα Υπουργός ότι καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν πέτυχε όταν δεν είχε την αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας που άλλωστε είναι και
ο φορέας υλοποίησης της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Νόμου Αρσένη 2525/97 που ακυρώθηκε στην
πλειοψηφία του.
Το μόνο που κατάφερε η Υπουργός, συναδέλφισσες και
συνάδελφοι, είναι να βάλει απέναντι της το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλάζοντας το σύστημα πρόσληψης, τιμωρώντας στρατιωτικά τον νεοδιόριστο με τριετή υποχρεωτική παραμονή στον τόπο του πρώτου διορισμού
και εισάγοντας το θεσμό του δόκιμου εκπαιδευτικού, του
μέντορα και άλλα.
Η παράταξη της ΠΑΣΚ, διατηρώντας την πολιτικο-συνδικαλιστική της αυτονομία όλα τα χρόνια, με τη στάση της
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απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι τις θέσεις και τις αξίες της
δεν τις διαπραγματεύεται και δεν τις ανταλλάσσει ούτε με περιφερειακούς, ούτε με διευθυντές πρωτοβάθμιας, ούτε με
προϊσταμένους γραφείων και ούτε με διευθυντές σχολείων.
Με υπευθυνότητα λοιπόν η παράταξη της ΠΑΣΚ, με σοβαρότητα και σαφήνεια, ήταν η πρώτη που αντέδρασε στις
δηλώσεις της Υπουργού στις 12.11 για την αλλαγή του συστήματος πρόσληψης. Πρωτοπόρα λοιπόν η παράταξη της
ΠΑΣΠ στους αγώνες του εργατικού δημοσιοϋπαλληλικού
και κλαδικού κινήματος για την ανατροπή όλων των οικονομικών μέτρων, ακόμα και του πολυνομοσχεδίου.
Δυστυχώς οι άλλες παρατάξεις δεν στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων, επιδιώκοντας μόνο μικροπαραταξιακά οφέλη. Πάλι θα μου επιτρέψετε να μη διαβάσω αυτά που έχω ετοιμάσει.
Και θέλω να μου απαντήσουν εδώ τα μέλη της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όταν είχατε ψηφίσει τις τετράωρες διευκολυντικές στάσεις εργασίας και έβαλα τον Γραμματέα της ΔΑΚΕ, το Γραμματέα του Συλλόγου μου, να πάρει τηλέφωνο στον Γραμματέα της ΔΟΕ να τον ρωτήσει τι
σημαίνει 4ωρη διευκολυντική …
Και ακούστε συνάδελφοι, είχε αποφασίσει το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο το τι θα κάνουν τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά. Δηλαδή είχαν αποφασίσει και για
τις κινητοποιήσεις μας. Και δεν είχε απάντηση ο Γραμματέας. Η ΔΑΚΕ λοιπόν τηρώντας για 6 χρόνια σιγήν ιχθύος,
κάνοντας έναν ιδιαίτερο διακανονισμό με την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Ξαφνικά ανακάλυψε το αγωνιστικό της προφίλ. Και ενώ
τον μεγαλειώδη αγώνα του 2006 τον έκρινε παράνομο γιατί δεν βγήκε από διαδικασίες βάσης, στην Ολομέλεια των
Προέδρων, προφανώς οι Πρόεδροι που πρόσκεινται στη
ΔΑΚΕ στην τελευταία Ολομέλεια ξεχάσανε τι είχανε προτείνει.
Και εδώ ακούμε ομιλητές της ΔΑΚΕ να λένε για άξονες
που ετοίμασε και για χαϊδολογήματα και αγάπες με άλλες
παρατάξεις και ξεχάσανε προφανώς στην τελευταία Ολομέλεια των Προέδρων τα δικά τους χαϊδολογήματα και πώς
αλλάζανε τις αποφάσεις τους ανά ένα τέταρτο.
Η ΕΣΑΚ, δημιουργούσε πάλι σύγχυση στους εργαζομένους, κηρύσσοντας ξεχωριστές απεργίες και ταυτόχρονα
μιλούσε για ενότητα και συσπείρωση. Μάλιστα, συνάδελφοι, αν και είναι κρίμα που δεν είναι εδώ να το ακούσουν,
δεν ξέρω τι κάνει η ΕΣΑΚ στους άλλους Συλλόγους, θα σας
πω τι κάνει στο δικό μου Σύλλογο. Μαζεύει υπογραφές.
Και μάλιστα έχει αποφασίσει και έχει υποκαταστήσει
τους πάντες. Έχει κάνει ένα κείμενο που γράφει πάνω «Η
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Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου». Έναν εκπρόσωπο έχουν στον Σύλλογο μας, αποφασίσανε ότι έχουν πλειοψηφία προφανώς με έναν εκπρόσωπο και ζητάει υπογραφές. Προφανώς για να γκρεμίσουν
τα τείχη της Βαστίλης.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η παράταξη της ΠΑΣΚ
μπροστά σ’ αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση πιστεύει ότι μια είναι η λύση. Αγώνες ενωτικοί μαζικοί, από το σύνολο των εργαζομένων. Ευχαριστώ.

ΝΤΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Συνάδελφοι αντιπρόσωποι, σε μια εποχή που απαξιώνονται όλοι οι θεσμοί της κοινωνίας στα μάτια του λαού και
ακόμα και εκείνοι οι θεσμοί που ακόμα κρατάγανε δυνατά,
όπως ας πούμε ο στρατός και κάποιοι άλλοι, είναι ευθύνη
όλων μας με τις πράξεις μας και με τις ενέργειες μας να κατοχυρώσουμε και να προασπίσουμε το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί πραγματικά είναι ο μόνος πυλώνας και η μόνη δυνατότητα που έχουμε και το μόνο όπλο για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα
του κλάδου και να ανεβάσουμε και να αναβαθμίσουμε την
εκπαίδευση.
Και πιστεύω ένα μεγάλο και βασικό βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση της προάσπισης της αυτονομίας του συνδικαλιστικού κινήματος και της αξιοπιστίας του ήταν η κίνηση η
οποία έκανε η παράταξη μου η ΠΑΣΚ όταν για πρώτη φορά πρώτη αυτή αμέσως μετά την ανάληψη από την Υπουργό Παιδείας του υπουργικού θώκου έβγαλε την καταγγελτική ανακοίνωση εναντίον της πράξης της Διαμαντοπούλου
για την αλλαγή του συστήματος της αγωγής πρόσληψης
των δασκάλων.
Ήταν μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά άνοιξε το
δρόμο σε μια νέα διαδικασία, σε μια διαδικασία και μια νέα
αντίληψη στο συνδικαλιστικό κίνημα που λέει ότι εμάς δεν
μας ενδιαφέρει ποιος είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά.
Εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα εκπροσωπούμε και παλεύουμε για τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών και αν και
η κυβέρνηση που μπορεί να ανήκουμε στον ίδιο ιδεολογικό χώρο δεν πράττει αυτά που πρέπει να πράξει ή κινείται
σε διαφορετική κατεύθυνση εμείς δεν θα κρύψουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, αλλά θα μπούμε μπροστά και θα την
καταγγείλουμε.
Έτσι πιστεύω και σε αυτή την λογική κινούμενοι και εμείς στο Σύλλογο μας στις 29 Μαΐου όπου έγινε η τακτική
Συνέλευση σας πληροφορώ με 302 παρόντες σε σύνολο

351 μελών, πρωτοφανής συμμετοχή τα τελευταία 18 χρόνια,
με πρόταση της ΠΑΣΚ καταγγείλαμε την Υπουργό και πήραμε απόφαση καταγγελίας της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά της Διαμαντοπούλου
όχι για το περιεχόμενο μόνο της πολιτικής της, αλλά για
τον απαξιωτικό τόνο και τη στόχευση εναντίον του προσώπου του δασκάλου που έκανε και κάνει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Αυτό δεν το λέω για να μας πείτε μπράβο, αλλά το λέω
γιατί πιστεύω και πιστεύω είναι ένα μεγάλο όπλο και ένας
νέος δρόμος για να μπορέσουμε να βάλουμε στο δρόμο
που πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα και για να έχουμε αξιοπιστία στα μάτια των συναδέλφων.
Πράγματι συνάδελφοι, το πρόβλημα της αξιοπιστίας είναι κεντρικό. Το ζούμε καθημερινά και μέσα από τους Συλλόγους Διδασκόντων όταν πηγαίνουμε και εμείς πηγαίνουμε πολύ περισσότερο τώρα μια και έχουμε και απόλυτη
πλειοψηφία στα σχολεία και καλούμε τους συναδέλφους
να ανταποκριθούν στις απεργίες τις οποίες εξαγγέλλει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ.
Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άρνηση
και αντίθεση των εκπαιδευτικών στο χώρο το δικό μας από όλες τις παρατάξεις στο ζήτημα των απεργιών. Πρώτον,
οι απεργίες είναι όχι καλά προετοιμασμένες.
Δεύτερον, έχουμε το καινούριο αυτό ας το πούμε φρούτο των στάσεων εργασίας, οι οποίες πραγματικά μας λοιδορούν και υποβαθμίζουν την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού κινήματος και στις οποίες δεν συμμετέχει κανένας.
Και έχουμε και δηλώσεις συναδέλφων από όλες τις παρατάξεις ότι πλέον με τέτοιες λογικές και με τέτοιες τακτικές
δεν πρόκειται να συμμετάσχουν πλέον σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Δεν λέω ότι ο Σύλλογος μας έχει μεγάλες αγωνιστικές
παραδόσεις και περγαμηνές. Έχουμε όμως την κοινή λογι-
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κή και βλέποντας αυτό το πρόβλημα πρέπει να δώσουμε
μια νέα προοπτική.
Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΟΕ από δω και πέρα όταν θα εξαγγέλλει κάποια απεργιακή κινητοποίηση θα πρέπει αυτή να είναι αποτέλεσμα
μεγάλης πρωτοβουλίας και ζύμωσης και προπαγάνδισης με
όλα τα πρόσφορα μέσα για να μπορέσει αυτή να αποτελέσει γεγονός, γεγονός το οποίο όμως θα συνεπάρει όλους
τους συναδέλφους. Και για να αποτελέσει γεγονός, συνάδελφοι, θα πρέπει να δίνει προοπτική.
Όλοι με ρωτάνε όταν πάμε στα σχολεία. «Και τι θα κερδίσουμε με μια μέρα απεργία Πρόεδρε;» μου λένε. «Έχουμε να κερδίσουμε τίποτα;» Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για το συνδικαλιστικό κίνημα, συνάδελφοι. Ότι δεν
υπάρχει αποτελεσματικότητα. Σου λέει, εντάξει να κάνω μια
μέρα απεργία αλλά και τι θα βγει; Παραμύθια. Ίσως να χαίρεται και η κυβέρνηση για τη μια μέρα απεργία.
Νομίζω ότι στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα
δεν μπορούμε να κινηθούμε και να αντιμετωπίσουμε με παλιές μεθόδους και παλιά εργαλεία. Πρέπει να προχωρήσουμε με νέες μεθόδους.
Μια νέα μορφή πάλης την οποία έχουμε συζητήσει εμείς
και σε έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. ανάλογα με την κρισιμότητα και την προοπτική του αγώνα, θα πρέπει να είναι
να πάρουμε νέες μορφές πάλης, όπως είναι τα συλλαλητήρια, αλλά και οι καταλήψεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
με βάση κάποιο γενικό ή τοπικό πρόβλημα.
Αυτές οι άμεσες ενέργειες που δεν έχουν οικονομικό
κόστος δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα και τη συμμετοχή στους συναδέλφους, αλλά δίνουν και ένα ορατό αποτέλεσμα των ενεργειών μας και νομίζω ότι φοβίζουν και δημιουργούν πρόβλημα στην κυβέρνηση.
Ένα άλλο παράδειγμα και αυτό δυστυχώς θα το αντιπαραβάλλω με την απεργία. Σκεφθείτε όλοι τι έγινε με την αυτοαξιολόγηση. Δεν ξέρω αν το έχουν αναφέρει πολλοί συνάδελφοι, εγώ δεν τους άκουσα. Η μεγαλύτερη πολιτική ήττα της Υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης υπήρχε η
άρνηση των 80.000 δασκάλων στην αυτοαξιολόγηση.
Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί καλά, διότι εδώ δεν
πρόκειται για μια άρνηση ενός 11μελούς συμβουλίου της
ΔΟΕ, οι οποίοι έχουν τις σκοπιμότητες τους, τις παραταξιακές λογικές. Εδώ έχουμε το κύτταρο της δημοκρατίας,
τους Συλλόγους Διδασκόντων που ομοφώνως απέρριψαν
την πρώτη θεσμική παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας
στο χώρο και στο εσωτερικό του σχολείου.
Και αυτή η πολιτική ήττα πόνεσε πολύ περισσότερο από το σύνολο κατά την προσωπική μας άποψη από το σύ-
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νολο των απεργιακών μονοήμερων κινητοποιήσεων που έγιναν τη φετινή χρονιά. Και πόνεσε πάρα πολύ, γι’ αυτό βλέπουμε τώρα και τη Διαμαντοπούλου να αρχίζει να πετάει
διάφορα ελκυστικά, περί αποζημιώσεων, περί άλλων διαφόρων, των εκπαιδευτικών ότι θα γίνει επιμόρφωση, για να
τραβήξει το κλίμα πίσω και να μπορέσει να διασώσει αυτά
που δεν διασώζονται.
Άρα, συνάδελφοι, είναι καθήκον δικό μας από δω και
πέρα να προχωρήσουμε σε νέες λογικές και νέες μορφές
αγώνα. Πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ τον
Σεπτέμβριο, μέσα από αυτό και από τα συμπεράσματα που
θα βγουν από τώρα, θα πρέπει να αναλάβει μια καμπάνια και
να κατεβεί στη βάση για να μπορέσουμε μέσα από αυτές
τις νέες μεθοδεύσεις και τις νέες προσεγγίσεις να φέρουμε τους συναδέλφους κοντά μας.
Δεν έχουμε άλλο όπλο, δεν έχουμε άλλους δυστυχώς
συμμάχους. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορούμε σε επίπεδο ΑΔΕΔΥ να έχουμε κοινή συμπόρευση με
την ΟΛΜΕ. Προσωπικά διατηρώ κάποιες σοβαρές αμφιβολίες. Εκείνο το οποίο μας μένει είναι η δική μας η σοβαρή, η μεθοδική προσέγγιση του προβλήματος για να μπορέσουμε να πάμε το κίνημα μπροστά και να διασώσουμε
αυτά που έχουμε κατακτήσει, όσα μπορούν να διασωθούν.
Ευχαριστώ.

ΣΤΑΜΟΣ ΑΔΑΜ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
Συνάδελφοι, όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλά είδη θεάτρου. Ο Ιονέσκο είναι θεμελιωτής του θεάτρου του παραλόγου. Αν βρισκόταν σήμερα σ’ αυτή την αίθουσα, νομίζω
ότι θα έπαιρνε όλα εκείνα τα ερεθίσματα να φτιάξει ένα
νέο είδος θεάτρου, το θέατρο της αυταπάτης.
Και αυτό θα το έκανε ορμώμενος από τη δεξιά πλευρά
της αίθουσας, του σκηνικού έτσι όπως έχει στηθεί. Διότι
πράγματι η ΔΑΚΕ ζει μέσα σε μια αυταπάτη, η οποία είναι
ουρά της απάτης, της τελευταίας διακυβέρνησης της τελευταίας εξαετίας. Μια απάτη, η οποία αποδομήθηκε όταν
πλέον ξεφούσκωσε αυτό το οικοδόμημα το επικοινωνιακό,
το οποίο είχε στήσει και έφτασε στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Βέβαια οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ από ότι βλέπω είναι
πολύ καλοί μαθητές. Προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα
νέο μίγμα πολιτικής όπως λέει ο αρχηγός τους πάνω σε ένα τρίπτυχο. Στη λογοκοπία, στον βερμπαλισμό, αλλά κυρίως στην αγωνιστική ανεπάρκεια. Κι αυτό φαίνεται από
τους λόγους οι οποίοι εκπορεύονται από αυτό το βήμα.
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Και λέω αγωνιστική ανεπάρκεια, διότι δεν είναι γραμμένοι, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, στο DNA σας οι αγώνες. Οι αγώνες του κλάδου είναι γραμμένοι στο DNA κάποιων άλλων παρατάξεων που έδωσαν αγώνες για να κατακτήσουμε όσα έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα.
Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το πεζοδρόμιο. Το λέει το
πεζοδρόμιο που είσαστε απόντες. Και φανήκατε στις τελευταίες πορείες σαν κομήτες για να το δείξετε στα κανάλια ότι αγωνίζεστε, αλλά χαθήκατε στην πορεία γιατί δεν έχετε αυτό που λέμε ούτε την εμπειρία, ούτε τη διάθεση να
παλέψετε.
Και σας δικαιολογώ. Και σας δικαιολογώ, επαναλαμβάνω, γιατί εκπροσωπείτε, όπως και να το κάνουμε τα τείχη
τα ιδεολογικά δεν έπεσαν ακόμα. Μπορεί ο νεοφιλελευθερισμός σε παγκόσμια κλίμακα να είναι κυρίαρχη ιδεολογία,
αλλά τα ιδεολογικά τείχη δεν έπεσαν, υπάρχουν εδώ.
Εκφράζετε μια συγκεκριμένη πολιτική. Εκφράζετε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εκφράζετε την πολιτική του αυτοματισμού της αγοράς, εκφράζετε και την πολιτική του κέρδους. Αυτό εκφράζετε. Αυτό εκφράζετε είτε θέλετε να το
παραδεχθείτε, είτε δεν το θέλετε.
Λοιπόν συνεχίζω, έχουμε να συζητήσουμε για σοβαρά
πράγματα. Ζούμε μια πραγματικότητα συνάδελφοι, που ο
πιο ήπιος χαρακτηρισμός θα ήταν μια ζοφερή πραγματικότητα, ο πιο ήπιος. Αυτή η πραγματικότητα έτσι όπως έχει
διαμορφωθεί σε παγκόσμιο σε εθνικό και σε μικροεπίπεδο, είναι απότοκο μιας πολιτικής, μίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, η οποία έχει τις ρίζες της στην πολιτική Σημίτη.
Θα τα ακούσεις συνάδελφε,μη στενοχωριέσαι,θα πω και
για το ΠΑΣΟΚ, αλλά κορυφώθηκε στη διακυβέρνηση Καραμανλή και αν η Κυβέρνηση Σημίτη είχε δύο άλλοθι να εφαρμόσει αυτή την πολιτική στα πλαίσια της νεοφιλελευθεροποίησης και του ζουρλομανδύα του Μάαστριχ και αυτό το
τονίζω, διότι είχε δύο στόχους: Την ένταξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε ένα άλλοθι.
Εσείς τι άλλοθι είχατε; Που ξεπατώσατε τα πάντα, αποδομήσατε τα πάντα, το κοινωνικό κράτος, τις εργασιακές
σχέσεις και στο τέλος-τέλος ρίξατε τη χώρα στο μάτι του κυκλώνα. Μη γελάτε, μη γελάτε και θα σας απαντήσω με στοιχεία. Ξέρετε, έχω διαστροφή μεγάλη με τα οικονομικά, έχω
πολύ μεγάλη διαστροφή και θα σας απαντήσω με στοιχεία.
Η χώρα λοιπόν βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και ξεκίνησα και είπα ότι βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα.
Εγώ δεν είμαι κανενός απολογητής, ούτε του Τσοχατζόπουλου, είμαι του Αδάμ του δημοκρατικού σοσιαλιστή
που παλεύει για τους αγώνες των δασκάλων των εργαζομένων. Αυτός είμαι, απολογούμαι μόνο για τον εαυτό μου,

για την παράταξή μου, για την ιδεολογία μου. Εσύ να πας να
δώσεις απολογία στο Ρουσόπουλο που ήταν τόσα χρόνια
στο χώρο του Καραμανλή και τον είχε μην πω, σαν πρωθιερέα της επικοινωνιολογίας.
Την πραγματικότητα συνάδελφοι για να μπορείς να την
αναλύσεις πρέπει να τη βλέπεις κατάματα. Χρησιμοποιώ ένα σύνθημα του Συνασπισμού του όμορου χώρου που αποχώρησε τώρα και μου άρεσε, επί Προεδρίας Κωνσταντόπουλου, για να μπορείς να κάνεις σωστές αναλύσεις.
Όταν τη βλέπεις υπό γωνία ή υπό πρίσμα, οι αναλύσεις τις
οποίες κάνεις είναι λάθος και πας σε λάθος τακτικές και
λάθος πολιτικές.
Το παρασιτικό κεφάλαιο, έτσι όπως έχει κυριαρχήσει σε
παγκόσμια κλίμακα, υποτάσσει τους εργαζόμενους και κυρίως έχει αποδιαρθρώσει τους παραγωγικούς ιστούς των εθνικών οικονομιών και κυρίως των αναδυόμενων οικονομιών,
που στηρίζονται είτε στον πρωτογενή, είτε στο δευτερογενή τομέα. Δεν έχουν όπως έχετε δει πρόβλημα μεγάλο οι
χώρες που έχουν ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα.
Δυστυχώς η χώρα μας βρέθηκε να είναι σε αυτό το χώρο, να μην έχει δευτερογενή τομέα. Όταν είπε ο Παπανδρέου «λεφτά υπάρχουν», υπάρχει κανένας σε αυτή την αίθουσα που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν λεφτά; Ρωτάω ευθέως εσάς, το πιστεύεις; Τι πιστεύεις; Ξέρεις πόσο είναι το
παραγόμενο ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο συνάδελφέ μου,
το ξέρεις; Θα σου το πω εγώ.
Ξέρεις πόσα εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της γης;
Απλά μαθηματικά είναι, μιας και είμαστε δάσκαλοι. Αν θα
κάνεις μία απλή διαίρεση, θα δεις ότι το παραγόμενο ακαθάριστο προϊόν του πλανήτη θα θρέψει για δέκα χρόνια όλους τους κατοίκους σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Αυτή την οποία αξιοπρεπή διαβίωση που είναι αυτή που απολάμβανε το ένα τρίτο των κατοίκων της γης, γιατί είχαμε την κοινωνία του ενός τρίτου αν θυμάσαι, η οποία συρρικνώνεται λόγω του νεοφιλελευθερισμού και της εξάπλωσης της παγκοσμιοποίησης και είναι πλέον ένα τέταρτο, αυτό εννοώ.
Λοιπόν συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση λέω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε
παγκόσμιο επίπεδο και σε εθνικό αλλά και σε μικροεπίπεδο, πρέπει να κάνουμε ανάλυση με εργαλεία μέλλοντος κι
όχι παρελθόντος. Επειδή άκουσα βαρύγδουπες αναλύσεις,
ανάλαφρες μερικές φορές και επιδερμικές, κυρίως από την
αριστερή πτέρυγα η οποία έχει αποχωρήσει, η οποία προσπαθεί να περιχαρακωθεί και να υψώσει τείχη καθαρότητας και ένα πέπλο εξαγνισμού, το οποίο κατά την άποψή
μου μιας και είναι πολλές οι τάσεις στην Αριστερά η μεν ορΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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θόδοξη Αριστερά από άσπρο πέπλο εξαγνισμού το έχει
καταντήσει μαύρη πλερέζα σταλινισμού.
Οι δε άλλοι ανατρεπτικοί αριστεροί προσπαθούν να μας
πείσουν ότι αυτοί είναι οι αγωνιστές και αυτοί μπορούν να
δώσουν λύση στην υπάρχουσα οικονομική κατάσταση. Δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει λύση κανένας, όσα και εργαλεία μέλλοντος να πάρεις και να τα βάλεις κάτω και να αναλύσεις την οικονομική κατάσταση, θα δεις ότι πάντα φτάνεις σε ένα αδιέξοδο.
Η χώρα μας υπέγραψε ένα Μνημόνιο, το οποίο είναι κατακτητικό κείμενο, δεν το αμφισβητεί κανένας ότι είναι κατακτητικό κείμενο και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι υποτίθεται είναι συνέταιροί μας. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μία οικονομική εξίσωση, δεν καταφέραμε να έχουμε ούτε μία πολιτική ένα mondus vivendi
σε επίπεδο πολιτικής ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό.
Η δύναμη που έχει ο νεοφιλελευθερισμός είναι τεράστια, το ζήσατε τους τελευταίους μήνες, όταν Εθνικές Κυβερνήσεις βάλλονταν και δεν είχαν τα όπλα εκείνα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά και υπερεθνικοί
οργανισμοί και το είδατε με τις δηλώσεις Τρισέ προχτές
δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτή τη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού.
Οι αναλύσεις λοιπόν τις οποίες άκουσα στην αίθουσα
αυτή, ακούω στις Γενικές Συνελεύσεις, ακούω στα σχολεία
που πάω, είτε είναι δημοσιογραφικού χαρακτήρα και ανάλυσης κάνουμε μία παράθεση γεγονότων και λέμε να κάνουμε αναδιάρθρωση χρέους, χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, χρεοκοπία του Έλληνα άμεσα. Γιατί εσείς τη χρεοκοπήσατε τη χώρα συνάδελφε, εσείς τη χρεοκοπήσατε,
300 δις είναι το έλλειμμα που τη φέρατε στα τέλη του 2009.
Στο δια ταύτα, γιατί εκείνο έχει σημασία, το δια ταύτα τι
κάνουμε από δω και πέρα, επειδή ακούω πολλές αγωνιστικές κορώνες, ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής βλέπω
να γίνονται συνεχώς, ο αγώνας συνάδελφοι αυτή τη στιγμή
πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο που λέει «αγώνας, αξιοπιστία, συλλογικότητα» και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά.
Επειδή είναι ένας αγώνας αντοχής και η κρίση δεν ήρθε για να φύγει, η κρίση ήρθε για να μείνει εδώ και θα μείνει για πολλά χρόνια. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε από δω και πέρα και το επαναλαμβάνω είναι αγώνας αντοχής και πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον πρέπει να είναι πολυεπίπεδος, να είναι πολυσήμαντος, διαδραστικός και συλλογικός.
Τα θέματα που συζητάμε σε αυτή τη Γενική Συνέλευση
δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των δασκάλων, αφορούν το
σύνολο των εργαζομένων της χώρας μας, αφορούν το σύ-
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νολο των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε από αυτή την αίθουσα να βάζουμε διχοτόμους και
βλέπω ότι όλοι βάζουν κι από μία διχοτόμο που στο τέλος
δεν ξέρω τι μόριο θα πάρουμε εμείς από αυτές τις διχοτόμους.
Ο αγώνας αν δεν είναι συλλογικός, δεν έχει αποτέλεσμα
και το τρίπτυχο κι εγώ θα πάρω από το μακαρίτη το Γεννηματά που είχε ένα ωραίο τρίπτυχο: «Αγώνας, αγώνας, αγώνας» έλεγε ο Γεννηματάς, για να μπορέσουμε να πάμε
μπροστά.
Το τρίπτυχο είναι: «Αγώνας, αξιοπιστία, συλλογικότητα»
και ο αγώνας για να είναι τελέσφορος και να μπορέσουμε
να πείσουμε τους συναδέλφους ότι είμαστε πράγματι αποτελεσματικοί, το είπαν πολλοί συνάδελφοι, πρέπει να είναι
πολύ καλά σχεδιασμένος, αλλά κυρίως να μην έχει κοινωνικό στραβισμό που τείνει να καταντήσει κοινωνική τύφλωση από μερικούς. Ευχαριστώ.

ΦΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αντιπρόσωποι της 79ης
Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, δεν τιμάει κανέναν αυτή η
εικόνα.
Αυτή η εικόνα μεταφέρεται και μεταφέρεται και στις συνελεύσεις και μετά γίνονται αναλύσεις γιατί η συνέλευση
του Συλλόγου μας δεν είχε κόσμο; Πόσο υπεύθυνοι είμαστε εμείς λοιπόν που σήμερα βρισκόμαστε στην Αθήνα;
Αναρωτηθήκαμε; Ασκούμε κριτική πεπραγμένων, κάναμε
ποτέ αυτοκριτική πεπραγμένων; Δυστυχώς ποτέ δεν το έχουμε επιχειρήσει.
Θεωρώ πάντως εγώ ο ίδιος ιδιαίτερη τιμή να τοποθετηθώ από το βήμα αυτού του ιστορικού κλάδου και συναισθάνομαι τη μεγάλη, την ύψιστη ευθύνη, ειδικά σήμερα που
ένα νομοθέτημα ανατρέπει ότι κατακτήθηκε με ιδρώτα και
αίμα.
Χθες τοποθετήθηκα και ζήτησα να μη σταματήσουν οι
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, αλλά ζήτησα χθες να
στείλουμε μια αντιπροσωπεία στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και αυτό γιατί; Γιατί η αντίδρασή μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει τα στοιχεία του μνημοσύνου, δε
χρειάζονται μεσίστιες σημαίες σήμερα. Σήμερα χρειάζεται
αγώνας, σήμερα αγωνιζόμαστε για τα ιερά και όσια του κλάδου των εργαζομένων και σήμερα πρέπει να υψώσουμε το
λάβαρο του αγώνα και των ανατροπών.
Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες οι και-
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ροί είναι δύσκολοι, σήμερα το διαζύγιο τηλεπαρουσιάστριας έχει τηλεθέαση 70%, οι γάμοι επωνύμων έχουν 80%
όπως και οι χωρισμοί τους. Σήμερα όπου όλα αμφισβητούνται εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον μεγάλο αγώνα.
Έναν αγώνα, γιατί εμείς τι υπερασπιζόμαστε εδώ μέσα;
Τα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κοινωνικού κράτους και πρέπει να βαδίσουμε προς τη νίκη. Πρέπει να ξέρετε ότι οι νίκες οι δικές μας είναι νίκες της παιδείας.Στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, στις δύσκολες ώρες αυτές λοιπόν έχουμε απαράδεκτες λύσεις που δίνονται αλλά έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, μας οδηγούν στην ενότητα.
Δυστυχώς κάποιοι και βλέπω ότι τώρα έρχονται, ξεχάσανε ότι ό,τι ζηλευτό πετύχαμε, το πετύχαμε με αγώνα και
στηρίχθηκε στην ενότητα. Δυστυχώς, βλέπω σήμερα και
θέλω να υπογραμμιστεί και το καταθέτω στη συνέλευση,
στις κινητοποιήσεις του κλάδου μερικοί δρουν προβοκατόρικα, κάποιοι βρίζουν, προπηλακίζουν συνδικαλιστές, λες
και τι θα κερδίσουν;
Βλέπω και ακούω να συκοφαντούν το αγωνιζόμενο συνδικάτο, τους μαχόμενους συνδικαλιστές, να συκοφαντούν
τα μέλη της ΔΟΕ και ακούω εδώ μέσα σαν το μεγάλο αυτό λαϊκίστικο να κάνουν μικροπολιτική και να κάνουν το
λαϊκίστικο αυτό αίτημα της συνδρομής της μεγάλης που υπάρχει στη ΔΟΕ και ότι αυτή πρέπει να μειωθεί. Αυτό λοιπόν έχουμε να πουλήσουμε στους συναδέλφους μας της
βάσης που τόσο κοπτόμαστε; Τη μείωση των 5 ευρώ;
Συνάδελφοι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, πάρα πολλοί
λοιπόν ήρθαν και υπηρέτησαν και διακόνησαν στο συνδικαλισμό. Να πάρω πρώην Προέδρους, να πάρω τον Κορυφίδη, τον Φάνη Τουλούπη που πρόσφατα μας άφησε, το
Χρήστο Χρήστου, να πάρω τα μέλη της ΔΟΕ που υπήρχαν;
Γιατί έφυγε κανένας πάμπλουτος από δω; Ζει κανένας και
διαβιώνει με την οικογένειά του στα βόρεια προάστια με πισίνες; Στέλνει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο Harvard, στο Yale; Κανείς,
όλοι αγωνίστηκαν κι έφυγαν.
Κι εγώ δε μιλάω και δεν είμαι εκπρόσωπος της Διαμαντοπούλου, εγώ μιλάω και είμαι εκπρόσωπος του Συνδικάτου και πρέπει να είστε πολύ σκεπτικοί και να σκέπτεστε
σοβαρά όταν τέτοια πράγματα μπορείτε και μεθοδεύετε. Είστε οι προβοκάτορες του συνδικαλιστικού κινήματος, βάζετε ταφόπλακα σε ότι πάει να προχωρήσει. Αυτό το κάνανε και άλλοι και το κάνανε πριν από πολλά χρόνια στην
Αμερική, σας το έχω πει και τότε τους χάσανε όλους και είχαν ένα Συνδικάτο χωρισμένοι, αλλά τα μέλη όταν θέλανε
προστασία δε βρίσκανε κι αυτά μετά Συνδικάτο.

Άκουσα λοιπόν εδώ από τους αντιπροσώπους να μιλάνε για τη βάση, να μιλάνε για αγώνες. Ερευνήθηκε, γιατί είδα και κάποιους πριν από μένα στο βήμα αυτό, μπορούν να
μας πουν με το χέρι στην καρδιά τους ή αν τελικά υπάρχει
και ανδροπρέπεια σε αυτούς, σε πόσες απεργίες συμμετείχαν φέτος;
Είναι ντροπή να παίρνουν το βήμα αυτό του ιστορικού
κλάδου, να μιλάνε εδώ πάνω και να είναι απεργοσπάστες.
Δεν έχουν απεργήσει ούτε μία μέρα και πριν από λίγο διατρανώνανε εδώ φωνή μεγάλη διαμαρτυρίας και ακούμε φιλοσοφίες και βαθυστόχαστες αναλύσεις και κανένας δε
συμμετείχε ούτε σε μια πορεία, ούτε σε μια κινητοποίηση,
δεν έχουν θυσιάσει ούτε ένα μεροκάματο. Εγώ ντρέπομαι
γι΄ αυτούς και γι΄ αυτό δεν μπορώ να τους ακούω και άλλη φορά θα αποχωρώ από την αίθουσα όταν ανεβαίνουν
στο βήμα αυτό.
Αυτοί λοιπόν όλοι παρέχουν άθελά τους θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνουν ιδιοτελώς, άριστες
υπηρεσίες, υπέροχες υπηρεσίες, σε αυτούς που επιθυμούν
τη διάλυση του Συνδικάτου, σε αυτούς που επιθυμούν τη
διάλυσή μας.
Ο μικροκομματισμός, το μικροπαραταξιακό συμφέρον
σας τυφλώνει και μη συμμετέχετε στην πυρκαγιά του σπιτιού μας, όταν το σπίτι μας καίγεται, πρέπει να δράτε διαφορετικά. Σήμερα προβάλλει το αίτημα για κοινωνική αντίσταση, χρειάζεται όμως πάνω απ΄ όλα κοινωνική αλληλεγγύη, χρειάζεται αυτό που μας οδήγησε σε επιτυχίες.
Και εάν το αμείλικτο ρολόι του Προεδρείου μου επιτρέπει θα σας απαριθμήσω ορισμένα πράγματα για τα οποία εδώ και πολλά χρόνια έχουν αγωνιστεί άνθρωποι και
τα έχετε γευτεί εσείς περισσότερο από όλους τους άλλους.
Ανωτατοποίηση, μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικά,
αποσπάσεις στα πανεπιστήμια, αποσπάσεις σε υπηρεσίες.
Δεν είστε δα οι περισσότεροι έξυπνοι στον κλάδο και όλοι οι άλλοι είναι ανόητοι. Δε μιλάτε, διότι αυτό έχετε πράξει. Και σας είπα κακό κάνει αυτός που ξύνεται στη γκλίτσα
του τσομπάνη, γι΄ αυτό κάποιοι θα έπρεπε με τη σιωπή
τους να τιμούν αυτούς που αγωνίστηκαν γι΄ αυτά.
Μέσα στην τάξη, μέσα σε δύσκολες συνθήκες πολιτειακές και όχι μόνο, αυτοί οι συνάδελφοι που αγωνιζόταν κάποτε μέσα στη φτώχια και τη μιζέρια για το καλύτερο αύριο το δικό μας, για το καλύτερο αύριο των παιδιών τους,
των παιδιών του λαού, αυτοί δεν είχαν απαλλαγές, αυτοί δεν
ήταν κομματικά στελέχη επαγγελματικά, αυτοί δεν είχαν αποσπάσεις στα πανεπιστήμια, δουλεύανε στα μονοθέσια
σχολεία και αγωνιζόταν για το καλύτερο αύριο της εκπαίδευσης.
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Αυτοί έδιωξαν τον επιθεωρητισμό και τον έδιωξαν με
τον αγώνα τους. Αυτοί δεν καταναλώνανε ανέξοδες κουβέντες δήθεν για την αυτοαξιολόγηση. Θέλει δουλειά, θέλει μάχη για να ανατραπεί μια τέτοια ιστορία και κάποιοι τη
δώσανε.
Καθαρές κουβέντες θα λέμε εδώ, καθαρές λύσεις, καθαρά αιτήματα. Κι αν δεν έχουμε και καθαρά αιτήματα, γι΄
αυτό υπάρχει η Γενική Συνέλευση του κλάδου να τα διατυπώσουμε και αυτά να τα προβάλουμε, γιατί ο κλάδος δεν
έχει κανένα φοβικό σύνδρομο, ο κλάδος έχει και θέσεις
και πάει μπροστά.
Η υψηλή επίτευξη στόχων, ειδικά τη δεκαετία του ΄80
με την Κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, μας έφερε να
ανακαλύπτουμε βαρβάρους στα μετέπειτα χρόνια. Αφού
δεν είχαμε να διατυπώσουμε αιτήματα, πηγαίναμε και ανακαλύπταμε συνομωσίες και λέγαμε το μεγάλο κεφάλαιο συνεδριάζει για την ευέλικτη ζώνη και άλλα τέτοια. Αυτά μας
οδήγησαν να χάσουμε τον κόσμο και τώρα αναρωτιόμαστε
τι θα γίνουμε πλέον χωρίς αυτούς τους βαρβάρους;
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, άκουσα πολλούς να μιλούν στο όνομα της βάσης. Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοί μας ότι αυτά τα λέτε όταν είστε μέσα σε όχλο,
όταν μπορείτε να απειλείτε, όταν μπορείτε στα συλλαλητήρια να βρίζετε οικογένειες, αλλά δεν τολμάτε εδώ.
Η βάση λοιπόν σας λέω και πάω από δω τώρα, δεν αγωνιά για το πότε θα μιλήσει ο Καραμανλής, που αγωνιάτε
εσείς, στο συνέδριο ή αλλού. Ξέρει η βάση ότι τι; Ότι πλέον τα χρήματα βρίσκονται σε κάποιους. Κι επειδή πήρα και
μια απάντηση από στέλεχος της ΔΑΚΕ στην ΑΔΕΔΥ, μου
είπε «και γιατί διαμαρτυρόμαστε, αυτοί πληρώσανε στις εκλογές».
Αυτοί πληρώσανε στις εκλογές πως; Χάσανε τις εκλογές, διατηρήσανε όμως τις ατράνταχτες περιουσίες τους
και τι δουλειά έχετε εσείς με αυτούς; Κι επειδή εδώ μετριέται η συνέπεια λόγων και έργων, τι κοινό έχει ο Νίκος
Φασφαλής με τον Τσοχατζόπουλο που αναφέρεσαι συνάδελφε; Έτσι, κανένα.
Τελειώνοντας λοιπόν σας θυμίζω ότι η ΔΟΕ είναι συνέλευση εργαζομένων, εδώ δε δίνονται υποσχέσεις, εδώ δημιουργείται όραμα, εδώ πραγματοποιούμε την αλληλεγγύη.
Σας θυμίζω λοιπόν τι; Το στίχο του Μπέρναρντ Μπρεχτ:
«Οι αντίπαλοί μας περιμένουν να κουραστούμε. Οι κουρασμένοι χάνουν πάντα τη μάχη».
Η δική μας μάχη λοιπόν δεν πρέπει να κουράζει κανέναν, χρειάζεται ενθουσιασμός για την τελική νίκη. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, για μια παιδεία
για όλους και ακούστε τώρα, στη συνέλευση εδώ μέσα το
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1962 ο Γέρος της Δημοκρατίας ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει..
Συνάδελφοι, είχα μια κρυφή ελπίδα, λέω κουραστήκανε
τόσο πολύ στην πορεία που δε θα φωνάζουν έτσι, αλλά
βλέπω ότι μάλλον είχε καλό καιρό.
Ο Γιώργος Παπανδρέου λοιπόν είπε το εξής και τελειώνω με αυτό «όταν η παιδεία είναι θέμα ευφορίας, το Πολίτευμα δεν ονομάζεται Δημοκρατία, το Πολίτευμα ονομάζεται πλουτοκρατία». Εμείς λοιπόν δε θα υπηρετήσουμε ποτέ μια τέτοια κατάσταση, η παράταξή μας έχει και συνέπεια
και θα αγωνιστούμε γι΄ αυτό.
Καλό αγώνα λοιπόν για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, καλό αγώνα για τη Δημοκρατία, γιατί ο αγώνας είναι το στοιχείο της ύπαρξής μας. Σας ευχαριστώ.

ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η συναδέλφισσα που
κατέβηκε από το βήμα μου έδωσε μια πολύ καλή πάσα.
Έτσι κι αλλιώς με την αναφορά μου στον Ανδρέα Παπανδρέου θα ξεκινούσα, γιατί σαν σήμερα πριν 14 χρόνια απεβίωσε αυτός ο μεγάλος Ηγέτης, που άνοιξε δρόμους στο
λαϊκό κίνημα, που διεύρυνε τη Δημοκρατία, που καθιέρωσε
όλα αυτά τα μέτρα για τη δράση του συνδικαλιστικού κινήματος, που ψήφισε το νόμο για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων τον 1264, που ψήφισε ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, για να μην τους
ξεχνάμε, ψήφισαν τους πιο φιλεργατικούς νόμους.
Και αν σήμερα διαμαρτυρόμαστε, αγανακτούμε, φωνάζουμε και αγωνιζόμαστε γιατί ακυρώνονται οι φιλεργατικοί
νόμοι, είναι γιατί υπήρξαν, γιατί αν δεν υπήρχαν δε θα υπήρχε αντικείμενο διαμαρτυρίας διότι δε θα υπήρχαν. Άρα
λοιπόν συνάδελφοι της άλλης Αριστεράς, εσείς που βάλλατε και κατά του Γεωργίου Παπανδρέου, εγώ ο Κώστας
Τσικρικάς, ένα παιδί αγροτών, με 3-4 αδέρφια ακόμα, θα
σας θυμίσω ότι σπουδάσαμε χάριν της δωρεάν παιδείας
του Γεωργίου Παπανδρέου, του Παπανούτσου και του Λουκή Ακρίτα, που εισηγήθηκαν το 1964.
Και επιπλέον συνάδελφοι και φίλοι, γιατί εδώ όταν έρχεστε να καταθέσετε τον πολιτικό και συνδικαλιστικό σας
λόγο πρέπει να είσαστε έτοιμοι να ακούσετε και τον αντίλογο, έτσι; Ακούστε συνάδελφοι και για το Γιώργο θα τα
πούμε όλα, αρκεί να μου δώσετε τη δυνατότητα να τα πω.
Συνάδελφοι, πάντα όταν ανεβαίνω σε αυτό το βήμα και
σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό βήμα, θυμίζω κάτω ότι οφείλουμε όλοι πρόσωπα, παρατάξεις, με τις όποιες αναφο-
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ρές μας πολιτικές και καλό θα είναι κάποιοι να μην τις κρύβουν και να παριστάνουν τους αυτόνομους, γιατί όλοι έχουν κάποιο κόμμα πίσω, που μπορεί να είναι μικρό, να είναι μεγαλύτερο ή πιο μεγάλο και κάποια ιδεολογία εδώ θα
την καταθέτουν.
Είναι το ΜΛ, είναι το ΝΑΡ, είναι κινήσεις άλλες, που δεν
τις φανερώνετε, γιατί; Για να παριστάνετε τους αυτόνομους;
Εδώ μιλάμε για πολιτικοποιημένο συνδικαλιστικό κίνημα
φανερά, ναι είμαστε πολιτικοποιημένο κίνημα κι έχουμε αυτές τις αναφορές συνάδελφοι. Οι αναφορές μας είναι στο
δημοκρατικό σοσιαλισμό, γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε κι αυτό
παλεύουμε, αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές έχουμε στον
αγώνα μας.
Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτό, μας βρίσκει αντίθετους, μας βρίσκει έτοιμους να αγωνιστούμε, γιατί εμάς το
σύνθημα «όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση είναι
καθήκον», το έχουμε στο DNA μας συνάδελφοι όλων των
πτερύγων.
Υπηρετώ το κίνημα πάνω από τότε που ήμουν στην ακαδημία στο Σύλλογο Αδιορίστων, Πανελλήνια Ένωση
Αδιορίστων Εκπαιδευτικών και έχω γνώση το πώς έχουμε
πορευτεί. Ποτέ δεν ήταν όλοι μαζί, 30% με 40% άντε 50%
έσερναν το κάρο και όταν διαπίστωναν κάποιοι ότι κάτι θα
βγει ήθελαν να είναι με τους νικητές και συμμετείχαν. Αυτό το 30%-40% έχει τραβήξει, έχει αναβαθμίσει τον κλάδο
με τους αγώνες του και βεβαίως με την πολιτική του φορέα
που λέγεται ΠΑΣΟΚ.
Γιατί εχτές ήμουν με κάποιους φίλους εδώ της άλλης
Αριστεράς και το ομολόγησαν στη συζήτηση ότι ναι διπλασιάστηκε τριπλασιάστηκε ο μισθός μας. Όταν ήμουν
δάσκαλος στη Νίκαια, ακούστε το φίλοι εσείς γιατί εγώ δε
θα κάνω αναφορά σε πρόσωπα, επειδή σας γνωρίζω όλους
κι εκείνους που δεν είναι στην αίθουσα και ξέρω πως φερόσασταν πριν το ΄80, γιατί τον συνδικαλισμό τον ανακαλύπτουν ορισμένοι όταν χάνει το κόμμα τους την εξουσία.
Γιατί; Γιατί βλέπουν μόνο το ατομικό όφελος, πίσω από τη
δράση.
Εμείς είμαστε εδώ όμως, γιατί λειτουργούμε συλλογικά,
αγωνιζόμαστε για όλους, γιατί όλοι μαζί οφείλουμε να πάμε μπροστά, όχι ως άτομα, ως σύνολο, ως κοινωνία, ως λαός. Αυτές είναι οι αρχές μας και με αυτές πορευόμαστε συνάδελφοι.
Το 1980 με 1981 βγήκα αντιπρόσωπος από το Σύλλογο
της Νίκαιας και έμενα σε μια γκαρσονιέρα, ψυγείο στο σπίτι μου και τηλέφωνο δεν είχα, αυτή ήταν η κατάσταση. Επειδή βιώσαμε την αναβάθμιση του κλάδου και με τους αγώνες μας αλλά και με την πολιτική βούληση ενός φορέα.

Λοιπόν ερχόμαστε στο σήμερα φίλοι. Γνωρίζω, γιατί η
συναδέλφισσα είπε η ΔΟΕ δεν έχει πεπραγμένα, εννοώντας το Προεδρείο. Μα το Προεδρείο είναι κοινό με τη
ΔΑΚΕ συναδέλφισσα της ΔΑΚΕ κι εμείς ως παράταξη υπεύθυνη και σοβαρή καταθέσαμε πρόταση για συγκρότηση διαπαραταξιακή και είναι ενιαίο το Προεδρείο με ΔΑΚΕ
τουλάχιστον και ΠΑΣΚ.
Αλλά ξέρω γιατί το κάνετε αυτό, ότι διαχωρίζετε το
Προεδρείο σε μέρος της ΠΑΣΚ, γιατί ο λαός το έχει πει εύστοχα «τα δέντρα που κάνουν καρπούς τα πετροβολούν».
Έτσι είναι, την ΠΑΣΚ πετροβολάτε και οι μεν και οι δε, αλλά είμαστε εδώ και αντέχουμε και στα χτυπήματα, γιατί έχουμε στέρεες πολιτικές και συνδικαλιστικές βάσεις και ιδεολογία όπως την περιέγραψα, ιδεολογία που λέει για το
λαό, για το κοινωνικό κράτος.
Τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση μας βρίσκουν ριζικά
αντίθετους, αλλά να θυμηθούμε ποιος έφερε την κατάσταση εδώ. Ο Αλογοσκούφης με την απογραφή ακύρωσε το
ρόλο του κράτους, τον παρεμβατικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, γιατί αναγκάστηκε να βάλει τη χώρα σε επιτήρηση και να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες.
Αν είστε ειλικρινείς, είναι η Ελλάδα που παρέδωσε ο Καραμανλής ίδια με εκείνη που παρέλαβε το 2004; Που πήγαν
οι λεβέντες που δεν μιλούν καθόλου τώρα; Γιατί δεν το τολμάει ο κ. Αλογοσκούφης να πάει να κάνει μαθήματα στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο; Γιατί διέλυσε την ελληνική οικονομία.
Θέλετε να πάμε και λίγο πιο πίσω την περίοδο που ο
Αντώνης Σαμαράς ήταν Υπουργός Εθνικής Οικονομίας;
Αναγκάστηκε ο Γεννηματάς μαζί με το Σουφλιά και τον
Δραγασάκη και το Ζολώτα να πάρουν μέτρα λιτότητας και
μέτρα για να περισώσουν την οικονομία, όταν έγινε η Κυβέρνηση οικουμενική, γιατί την είχαν διαλύσει η Κυβέρνηση του Τζανετάκη μαζί με τους φίλους τους άλλους της
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Αριστεράς.
Πάμε παρακάτω, πάμε στο σήμερα και ολοκληρώνω. Ως
συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκπρόσωπός σας στην
ΑΔΕΔΥ οφείλω να καταθέσω γι΄ αυτή την ΑΔΕΔΥ που μια
μερίδα την πετροβολεί ότι εκεί όλες οι παρατάξεις συνθέτουμε και συναποφασίζουμε κι έχουμε προκηρύξει όλους
τους μεγάλους αγώνες.
Και η ΔΟΕ πολύ σωστά έπραξε και έταξε τις δυνάμεις
της πίσω από αυτούς τους πανδημοσιοϋπαλληλικούς πανεργατικούς αγώνες, γιατί τα ζητήματα δεν είναι των δασκάλων μόνον, είναι πανδημοσιοϋπαλληλικά και πανεργατικά.
Τα ελλείμματα των ταμείων τα οποία να μην ξεχνάμε φίλοι, τα δομημένα ομόλογα και ποιοι φαγώθηκαν και έφυγαν
κι από τη ζωή ακόμα και δεν ξέρω για ποιους λόγους. Δε
θα κάνω αναφορές, γιατί δεν τα έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά είναι κάποιοι όμως που έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους και είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή.
Και η αξίωσή μας είναι από το Γιώργο Παπανδρέου όσοι καταχράστηκαν δημόσιο πλούτο, όσοι καταπάτησαν
αρχές και αξίες και του χώρου τον οποίον υπηρετούμε, είτε λέγεται όπως το λέτε Άκη εσύ είτε λέγεται Μαντέλης, αλλά να μην ξεχάσουμε και τους άλλους, έτσι; Που μας έκλεψαν τον κουμπαρά μας συνάδελφοι, τον κουμπαρά στον οποίον κάθε μήνα εναποθέτουμε 70-80 ευρώ και όλα τα ταμεία είναι στο κόκκινο, εκτός από το ταμείο πρόνοιας που
δεν έχει να μας δώσει το εφάπαξ.
Και να θυμηθούμε ότι λίγα χρόνια πριν, πριν το 2004 το
εφάπαξ έβγαινε σε τρεις μήνες και κάθε χρόνο αυξημένο,
τι έγινε αυτά τα χρόνια, το πάρτυ από ποιους έγινε; Τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά δεν τολμάτε να τα πείτε, οφείλετε όμως να τα πείτε κι εσείς, όπως τα λέμε κι εμείς στο δικό μας
φορέα.
Γιατί το τονίζω για μας τα μέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση δεν είναι μέτρα δημοκρατικού σοσιαλιστικού χαρακτήρα, αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της παράταξής μας
τον ιδεολογικοπολιτικό, είμαστε σίγουροι γι΄ αυτό ότι δεν
μας εκφράζουν, γι΄ αυτό εναντιωνόμαστε, γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε και θέλουμε όλοι μαζί.
Γιατί το άλλο σύνθημα «στην ενότητα είναι η δύναμη
στον αγώνα είναι η νίκη, όλοι μαζί μπορούμε» πρέπει να
μας εκφράσει όλους. Μόνο έτσι θα κάνουμε την απογοήτευση και το φόβο ελπίδα. Χωρίς ελπίδα δε θα αγωνιστεί
κανένας και δε θα μπορέσουμε να έχουμε νίκες. Στην ενότητα λοιπόν η νίκη και στην κοινή δράση.
Μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας και είμαι από αυτούς που έβαλα πλάτη για να καθιερωθεί η απλή αναλογι-
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κή και λυπάμαι πάρα πολύ που σήμερα αρκετοί συνάδελφοι λένε ότι για όλα τα κακά φταίνε οι παρατάξεις. Δεν
φταίνε οι παρατάξεις, φταίνε αυτοί που λειτουργούν στις
παρατάξεις και με τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί δεν έχουν διάθεση να συνθέσουν και μιλάνε για ενιαία ψηφοδέλτια.
Όχι, πολύ καλά υπάρχουν οι παρατάξεις, αλλά οφείλουν
οι παρατάξεις να συνθέτουν. Γιατί η ΠΑΣΚ, το ξέρετε πολύ καλά, μπορούσε να αφήσει το κίνημα τότε το ΠΑΣΟΚ
ως Κυβέρνηση, με το νόμο τον άλλον, να έχει την απόλυτη
πλειοψηφία σε όλα τα όργανα.
Αλλά δεν μας εξέφραζε αυτό, μας εξέφραζε αυτό που
προείπα, όλες οι φωνές, όλα τα λουλούδια να ανθίζουν, αλλά να βρίσκουν τον κοινό τόπο, να ξέρουν να παραμερίζουν
τις δευτερεύουσες αντιθέσεις και να βλέπουν την κυρίαρχη αντίθεση που είναι: Τα μέτρα της Κυβέρνησης, της τωρινής, της χθεσινής και οι εργαζόμενοι που βάλλονται.
Και το τελευταίο που θέλω να πω, δεν είναι τυχαίο φίλοι ότι όταν βγήκε το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση οι Ευρωπαίοι είπαν «το πάρτυ τέλειωσε». Δεν ξέρανε για το προηγούμενο πάρτυ; Το γνώριζαν πάρα πολύ καλά, αλλά ήθελαν
στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, να χτυπήσουν την ιδέα του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
Ήθελαν την Ελλάδα που τη βρήκαν αδύναμο κρίκο να
τη χρησιμοποιήσουν ως πειραματόζωο όλοι αυτοί οι εκφραστές του μεγάλου κεφαλαίου του παρατραπεζικού, του
παρασιτικού κεφαλαίου και είμαι σύμφωνος με αυτά που
λέτε, με εκφράζουν κι εμένα, γιατί η κρίση οδηγήθηκε απ΄
αυτούς, αυτοί τα προηγούμενα χρόνια είχαν τεράστια κέρδη 382% ήταν τα κέρδη των τραπεζών και σε περίοδο κρίσης με 1% δανείζονταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αγόραζαν τα κρατικά ομόλογα της χώρας μας με
4% και θησαύριζαν και από αυτή την κίνηση.
Γι΄ αυτό κλείνοντας η απάντηση για μένα λοιπόν είναι σε
αυτό που προείπα, στην κοινή δράση και όχι μόνο των
Ελλήνων εργαζομένων, γιατί αυτή τη στιγμή το τσουνάμι το
αντεργατικό και λοιπά τσουνάμι θα πλήξει και τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους και τους Γάλλους και τους Ιταλούς.
Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να δομήσει συμμαχίες
με τον ευρωπαϊκό νότο, ενάντια στις επιδιώξεις του πλούσιου βορά. Ο Αντρέας Παπανδρέου βέβαια το είχε πει νωρίτερα αυτό, για να σας το θυμίσω κι αυτό «μεταφορά πόρων από τον πλούσιο βορά στο νότο», έτσι μόνο όλοι μαζί θα πάμε μπροστά.
Και για να μη βάλετε και ιδέα της ενωμένης Ευρώπης,
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στην οποία οι λαοί προσέβλεπαν, για μια Ευρώπη των λαών, γιατί αυτό που γίνεται σήμερα δικαιώνει κάποιους ευρωσκεπτικιστές. Δεν ανήκω σε αυτούς, ανήκω στην άλλη
κατηγορία, για την Ευρώπη των λαών, για την Ευρώπη των
εργαζομένων, για την ενότητα όλων των εργαζομένων αγωνιζόμαστε.
Ναι στον κοινό αγώνα, ναι στην κοινή δράση, γιατί ο αγώνας δίνει ελπίδα, ο αγώνας φέρνει τη νίκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«Δ. ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Είμαστε στη φάση εκείνη την οποία συζητάμε ή κάνουμε καλύτερα ας το πούμε κριτική πεπραγμένων του συνδικαλιστικού μας οργάνου και θα πρέπει να διευκρινίσουμε
και να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέμε κριτική πεπραγμένων
δεν κάνουμε μια κριτική και δεν αφορά μόνο τα 11 μέλη που
θήτευσαν αυτή τη χρονική περίοδο σε αυτό το όργανο, αλλά πολύ περισσότερο την πορεία ενός συνδικαλιστικού κινήματος σε μια περίοδο μάλιστα όπως αυτή εξελίχθηκε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα.
Και για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα το
θέμα, πιστεύω ότι είναι άξιο να χαρτογραφήσουμε αυτό το
τοπίο, να δούμε δηλαδή από πέρυσι μέχρι σήμερα τι ακριβώς έχουμε βιώσει, τι βιώνουμε και το τι μέλλει. Εκείνο το
οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο προς όλους, είναι ότι ως εργαζόμενοι έχουμε δεχτεί μια βάρβαρη απάνθρωπη πέρα ως
πέρα αλλά στοχοποιημένη και καλά μελετημένη επίθεση
εις βάρος των δικαιωμάτων μας.
Στο όνομα της κρίσης και θα ήθελα να σταθώ εκεί για
να δούμε ποιας κρίσης, μιας κρίσης που ήταν αποτέλεσμα
φιλελεύθερης πολιτικής τόσο σε παγκόσμιο, όσο σε ευρωπαϊκό και τόσο βέβαια σε ελληνικό επίπεδο, δεκαετιών.
Μιας κρίσης οικονομικής, ή καλύτερα να το πούμε χρηματοοικονομική κρίση, που η Κυβέρνηση με τον τρόπο που
πάει να την αντιμετωπίσει πλέον καθαρά την έχει μετατρέψει σε κρίση οικονομική, κοινωνική, θεσμική.
Κι εδώ θα πρέπει να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Άραγε μέσα από αυτή την αντιμετώπιση επιζητά τη λύση σε αυτά τα πράγματα; Είναι κανείς άραγε που έχει πειστεί ότι αυτός είναι ο στόχος; Ή μήπως όλοι δεν είμαστε μάρτυρες ότι
η σημερινή Κυβέρνηση έχει μετατραπεί από Κυβέρνηση σε
διεκπεραιωτή εντολών αυτών που δημιούργησαν την κρίση;
Μήπως δεν είναι διεκπεραιωτής όλων αυτών που υπο-

θάλπονται κάτω από τέτοιου είδους πολιτικές; Και εννοώ
όλων αυτών που φοροδιαφεύγουν, που φοροκλέπτουν, που
κλέπτουν, τους βατοπεδινούς, τους SIEMENS clubs, τους,
τους, τους χίλιους και μη και άλλους τόσους SIEMENS clubs;
Όλους αυτούς που στο όνομα της εξυγίανσης με νέα
προσωπεία δήθεν ως μάγοι λύσεων ή ως γκουρού εξυγίανσης τους έχουμε πάλι μπροστά μας; Όταν λοιπόν έχουμε
μια τέτοια ολομέτωπη επίθεση, της οποίας τα αποτελέσματα για να πεισθεί ακόμα και ο τελευταίος είναι ορατά
και είναι ορατά όχι γιατί υποβαθμίζεται το βιοτικό μας επίπεδο αλλά να δούμε κι αυτούς τους δείκτες που επικαλούνται, αυξάνει το χρέος αντί να μικραίνει ένα.
Η αγορά αν το πούμε έτσι νεκρώνει, το ΦΠΑ η αύξηση
διογκώνει και ήδη ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,8 και
μια σειρά άλλα μέτρα που δείχνουν περίτρανα ότι από την
κρίση περνάμε πλέον και σε ένα άλλο επίπεδο τον λεγόμενο στασιμοπληθωρισμό, ότι χειρότερο μπορούμε να πούμε για την ανάπτυξη μιας χώρας.
Άρα λοιπόν ποιος θα πειστεί για όλα αυτά, όταν ακόμα
έχουμε και το άλλο συνάδελφοι, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ένας και μόνος είναι ο στόχος, η καθ΄ υπόταξη και
το πάρσιμο όλων αυτών των κατακτήσεων δεκαετιών και
δεκαετιών του συνδικαλιστικού και όχι μόνο να το πούμε
καλύτερα του λαϊκού κινήματος.
Και μπαίνει το ερώτημα συνάδελφοι κι αυτό είναι το ζητούμενο, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εξάλλου το κεφάλαιο εξουσιάζει με το χρήμα, η Κυβέρνηση με τη νομοθεσία, ο συνδικαλισμός που τη δύναμη την αντλεί μέσα από
την κοινή συμπόρευση, από τη μαζικότητα, από την αγωνιστικότητα είναι το ερώτημα τι κάνει;
Και εδώ έχουμε συνάδελφοι και το λέω με πίκρα πέρα
ως πέρα ότι αυτό το οποίο θα περίμενε κανείς από μία Κυβέρνηση θα έβαζε κάποιες κόκκινες γραμμές και να πει από δω και πέρα δεν περνώ, αυτές οι κόκκινες γραμμές να
μπαίνουν μεταξύ μας εδώ μέσα παρουσιάζοντας δήθεν
πράγματα τα οποία για μένα είναι ακατανόητα και ακαταλόγιστα.
Ή εκτός αν σκεπτικά τέτοια είναι απόρροια εγκεφαλικών
διαταραχών της πεοκρουσίας των εφηβικών χρόνων. Δεν
μπορεί να το εξηγήσει αλλιώς κανείς, όταν αναζητούμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας ποιος είναι ο περισσότερο ή ο λιγότερο ένοχος που; Ανάμεσά μας. Εκεί είναι το πρόβλημα;
Ή να δούμε πράγματι αύριο και ιδού είναι η Ρόδος, αύριο
να δούμε πως πράγματι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια τέτοια δυναμική διεκδίκησης ανατροπής όλων αυτών;
Ευχαριστώ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ν. ΛΑΓΟΜΙΤΖΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες καλησπέρα. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, αυτά μας έλεγε ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Τελικά τι εννοούσε; Τα λεφτά τα δικά μου
και τα λεφτά τα δικά σας.
Φυσικά το ΠΑΣΟΚ έχοντας την ικανότητα να είναι
πρώτο στην προπαγάνδα έριξε τις ευθύνες στην προηγούμενη Κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι όμως η κρίση η οποία υπάρχει για παράδειγμα αυτή την περίοδο στην Ισπανία, στην
Ιταλία, στην Πορτογαλία και σε άλλα κράτη της Ευρώπης,
γι’ αυτή την κρίση φταίνε πάλι οι προηγούμενες ελληνικές
κυβερνήσεις;
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δεν δικαιώνεται από τα νούμερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλη η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια ζούσε πραγματικά με δανεικά. Μόνο όμως στην Ελλάδα συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
Για ποιο λόγο άραγε; Ποιο ήταν το στοιχείο αυτό το οποίο μας έκανε να είμαστε οι αδύναμοι κρίκοι; Και αναρωτιέμαι βλέποντας όλα αυτά και θυμάμαι μάλλον, πριν από ένα χρόνο σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα οι συνάδελφοι της
ΠΑΣΚ ΕΠΕ φωνάζανε χειροκροτώντας ταυτόχρονα, ότι το
ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Και εγώ αναρωτιέμαι
το δυνατό ήταν η ανάλυση του αρκτικόλεξου Δ.Ν.Τ.;
Τι έχει να πει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας όταν τρία
χρόνια πριν στην Μητροπόλεως έξω από το Υπουργείο τότε Εθνικής Παιδείας, νυν σκέτο, φώναζε από βήματος που
είχε στηθεί στο πεζοδρόμιο και ζητούσε τα λεφτά τα 103,00
€ που πήραμε με τις 4-5-6 δόσεις, πόσες ήταν να επιστραφούν πίσω στους κουμπάρους;
Τώρα φυσικά ασκούμε άλλης μορφής συνδικαλισμό, το
συνδικαλισμό του Photo shop. Παίρνουμε, λοιπόν, τον Πρόεδρο τον μεγαλώνουμε και τον κάνουμε πιο ψηλό και από
τη Βουλή. Τότε τα στελέχη της ΠΑΣΚ ΕΠΕ βγαίνανε στο
ΔΟΕ-ΓΟΥΕΜΠ και λέγανε ότι κάνουν τρεις και τέσσερις
δουλειές παραπάνω για να μπορέσουν να συντηρήσουν την
οικογένειά τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
Τώρα που οι μειώσεις είναι κοντά 3.000,00 € για τον καθένα μας πόσες δουλειές κάνουν; Αν προλαβαίνουν φυσικά να τις κάνουν γιατί με την εντατικοποίηση της εργασίας
που υπάρχει με τα νέα σχολεία του παραμορφωμένου προγράμματος δεν θα έχουν και πολύ χρόνο, ούτε και όρεξη
ενδεχομένως.
Συνάδελφοι, αυτό το οποίο συμβαίνει στην παρούσα
φάση με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοφανές.
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Στοχοποιούν τον εκπαιδευτικό, τον απαξιώνουν επιστημονικά και τον εξαθλιώνουν οικονομικά. Τον θέλουν με κεφάλι σκυμμένο και έρχονται και μετά και σου λένε, να κάνεις και αυτοαξιολόγηση.
Λοιπόν, συνάδελφοι εμείς απαντάμε στο Υπουργείο
Παιδείας. Να πάει να αυτοαξιολογηθεί. Να πάει να αυτοαξιολογηθεί. Να αξιολογήσει πρώτα τις υποδομές του, να αξιολογήσει τους πόρους, να αξιολογήσει τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία και μετά να έρθει να μας κάνει την αυτοαξιολόγηση που στην ουσία οδηγεί στην αξιολόγηση του
προηγούμενου καθεστώτος γι’ αυτούς οι οποίοι διαβάσανε καλά το νόμο.
Και έρχονται, λοιπόν, σ’ αυτό το πλαίσιο το γενικότερο
τα πράσινα παπαγαλάκια και περνούν εντέχνως το κλίμα
της απαισιοδοξίας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα,
τους ακούμε στις πορείες, τους βλέπουμε στις συνελεύσεις,
μάλιστα κάποιοι Σύλλογοι ελεγχόμενοι από την ΠΑΣΚ ΕΠΕ
δημοσιεύουν ποσοστά απεργίας για την ενημέρωσή μας με
από κάτω ευχές για να αυξηθούν αυτά. Αναρωτιέμαι, γιατί
δεν έκαναν το ίδιο το 2006; Γιατί δεν μας δημοσίευσαν τότε τα ποσοστά;
Γι’ αυτό, λοιπόν, συνάδελφοι και συναδέλφισσες απαξιωνόμαστε και κοινωνικά, αλλά και μεταξύ μας, γιατί όσο
καλλιεργούμε Δούρειους Ίππους μέσα στον κλάδο πάντα
θα είμαστε πίσω από τα γεγονότα ιδρωμένοι και κουρασμένοι.
Γι’ αυτό συνάδελφοι τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας
θα τα καταψηφίσουμε. Εγώ θα βάλω και ένα προσωπικό λόγο, πέρα από το λόγο που θα αναλύσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τη ΔΑΚΕ. Τα καταψηφίζω μόνο και μόνο γιατί δεν ήταν ενωτικά.
Είναι αδιανόητο αυτή την περίοδο που ο κλάδος υφίσταται τη μεγαλύτερη επίθεση από ποτέ να μην έχουμε
στην ουσία κοινές, ομόφωνες ενωτικές αποφάσεις απεργίας.
Να είμαι ειλικρινής εγώ χάρηκα πολύ την απόφαση
που βγήκε μεταξύ ΔΑΚΕ – ΕΣΑΚ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,
την χάρηκα γιατί ήταν η μοναδική λειτουργική απόφαση.
Έβγαλε 48ωρη με στάσεις εργασίας προετοιμασίας. Και έτσι δόθηκε το δικαίωμα στους δασκάλους που εργαζόμαστε στα σχολειά να μπορέσουμε να φύγουμε για να ενημερώσουμε.
Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο η ΠΑΣΚ δεν το έκανε αυτό,
όταν λίγες μέρες πριν στην Ολομέλεια των Προέδρων
κραύγαζε περί 5νθήμερων επαναλαμβανόμενων που θα
προκηρύσσονται την Παρασκευή για τη Δευτέρα. Αυτό είναι η καλλιέργεια του αγωνιστικού φρονήματος;
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Γι’ αυτό, λοιπόν, συνάδελφοι και ολοκληρώνω, αν θέλουμε να ανακτήσουμε ένα μέρος της αξιοπιστίας μας οφείλουμε το Σεπτέμβρη να μην ανοίξουμε τα σχολεία. Να
αγωνιστούμε, να αντισταθούμε για να πείσουμε πρώτα τους
εαυτούς μας και μετά την κοινωνία. Γιατί όπως έλεγε και ο
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις
συνάδελφοι, εκτός από αυτές που εμείς οι ίδιοι εγκαταλείψαμε. Ευχαριστώ πολύ.

Α. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Ε΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάδελφοι, εδώ και 7 μήνες στην κυριολεξία δεχόμαστε μία λαίλαπα μέτρων αντιεκπαιδευτικών, αντιεργασιακών
από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και το τραγικό είναι ότι
δεν κουνιέται φύλλο.
Η κα Διαμαντοπούλου από την πρώτη μέρα που ανέλαβε το Υπουργείο Παιδείας είχε στοχεύσει τους εκπαιδευτικούς. Σε κάθε της συνέντευξη στοχοποιούσε και απαξίωνε τους εκπαιδευτικούς και σ’ αυτή της την προσπάθεια είχε όλους αυτούς τους μαϊντανούς της δημοσιογραφίας. Σε κάθε της συνέντευξη στον έντυπο τύπο ή στον ηλεκτρονικό αυτά τα οποία έλεγε ήταν κατά των εκπαιδευτικών. Ότι οι εκπαιδευτικοί είναι τεμπέληδες, ότι έχουμε
τόσους ανάξιους εκπαιδευτικούς, λέγοντας ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία τα οποία τα γνώριζε.
Και όλα αυτά τα έκανε για ποιο λόγο; Για να προετοιμάσει το έδαφος, να προετοιμάσει την κοινωνία για να περάσει αυτόν τον αντιεκπαιδευτικό νόμο, τον 3848. Και
πράγματι συνάδελφοι πέρασε ένα νόμο χωρίς διαβούλευση, χωρίς να καλέσει την Ομοσπονδία και εκεί είναι οι μεγάλες ευθύνες της Ομοσπονδίας, ότι άφησαν όλο αυτό το
χρονικό διάστημα να αλωνίζει και να παίζει μπάλα μόνη της
η κα Διαμαντοπούλου χωρίς στην ουσία να κάνει τίποτα η
Ομοσπονδία.
Τι να μπορούσε να κάνει; Θα μπορούσε να ανατρέψει
αυτή την παγιωμένη κατάσταση που πήγε να περάσει και
την πέρασε εκθέτοντας τους εκπαιδευτικούς. Πώς; Με κάποιες πληρωμένες δημοσιεύσεις στον τύπο για να ανατρέψουμε το σκηνικό.
Δυστυχώς για μας, για όλους τους εκπαιδευτικούς, αυτό το οποίο πέρασε στην κοινωνία, και όπως είπα αυτός ήταν ο στόχος, ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι
δεν δουλεύουν, ότι έχουμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς.
Έλεγε από την αρχή 18.000 εκπαιδευτικούς σε διάφορους
φορείς και μέσα σ’ αυτούς, γι’ αυτό λέω παραπλανητικά
στοιχεία, μέσα σ’ αυτούς τους εκπαιδευτικούς είχε και τον

εκπαιδευτικό ο οποίος έφευγε από τα Χανιά, από την
Αρκαδία και πήγαινε στο Κιλκίς, στην Αθήνα κλπ., έφευγε
δηλαδή από ένα σχολείο και πήγαινε σε ένα άλλο.
Δυστυχώς, όπως είπαμε συνάδελφοι αυτά όλα πέρασαν
στην κοινωνία και βρισκόμαστε απέναντι στην κοινωνία σε
μία μειονεκτική θέση αυτή τη στιγμή και το γνωρίζουμε και
το βιώνουμε καθημερινά όλοι στην κοινωνία στην οποία
ζούμε, στους χώρους των σχολείων κλπ.
Έρχεται, λοιπόν, η κα Διαμαντοπούλου και περνάει τον
3848. Άντε να πούμε ότι δεν υπήρχαν χρήματα, ότι βιώνουμε μία οικονομική κρίση. Αλήθεια συνάδελφοι για ποιο
λόγο να αλλάξει το σύστημα διορισμών, ήταν αναξιοκρατικό; Είναι κανείς συνάδελφος ο οποίος διορίστηκε με μέσον; Όλους αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι επί χρόνια, επί πάρα πολλούς μήνες ήταν ωρομίσθιοι, ήταν αναπληρωτές στις εσχατιές της Ελλάδος, αυτούς όλους τους
πετάει στον κάλαθο των αχρήστων.
Για να πάει ένας εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό παιδαγωγικής
κατάρτισης. Εφ’ όσον έχει αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο
θα είναι έξω από τη Σχολή, θα είναι μία διαφορετική διαδικασία, θα πρέπει να δώσει ΑΣΕΠ. Εφ’ όσον δώσει ΑΣΕΠ και
προσέξτε εδώ το θέμα, μέχρι τώρα οι θέσεις προκηρύσσονταν, δηλαδή έλεγε προκηρύσσουμε διαγωνισμό ΑΣΕΠ
για 2.000 δασκάλους, για 1.000 νηπιαγωγούς για την επόμενη διετία, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχουν προκηρυγμένες θέσεις. Θα γίνεται ο διαγωνισμός και σύμφωνα με τις
ανάγκες τις οποίες υπάρχουν θα παίρνουν 200, 300, 500.
Και εφ’ όσον προσληφθούν αυτοί οι συνάδελφοι έρχεται ένας νέος όρος, ο μέντορας, ο οποίος θα επιβλέπει, ο
οποίος θα «καθοδηγεί» και στο τέλος θα αξιολογεί για να
μονιμοποιηθεί ο συνάδελφος. Γιατί όλα αυτά; Η προϋπηρεσία, η εμπειρία που πάει; Πού πάνε όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που έχουν κάτω από 24 μήνες προϋπηρεσία, γιατί δίνει
τη δυνατότητα σ’ αυτούς οι οποίοι έχουν 24 μήνες προϋπηρεσία να μπουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ σαν να είναι
επιτυχόντες με τη βάση.
Σ’ όλα αυτά τα ερωτηματικά που υπάρχουν, δεν δόθηκαν απαντήσεις από κανέναν. Έρχονται τα 800 ολοήμερα,
χωρίς επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλήθεια συνάδελφοι της ΔΟΕ για ποιο λόγο πάτε και διαβουλεύεστε με την Διαμαντοπούλου;
Ανακοίνωσε τα 800 ολοήμερα σχολεία, δεν ξέρω, εμείς
τουλάχιστον δεν γνωρίζαμε τίποτα, απ’ ότι ξέρω ούτε οι
Προϊστάμενοι, ούτε οι Σχολικοί Σύμβουλοι, ούτε οι Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το μόνο κριτήριο, τα 12θέσια σχολεία
και το τραγικό ποιο είναι; Ότι υπάρχουν 12θέσια σχολεία
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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που είναι οργανικά, αλλά λειτουργικά είναι με λιγότερες θέσεις, εντάχθηκαν κι αυτά ή και το αντίθετο, σχολεία τα οποία οργανικά είναι 10θέσια, αλλά λειτουργικά 12θέσια δεν
εντάχθηκαν.
Και φυσικά χωρίς δραχμή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πώς θα γίνει αυτό; Το σκηνικό το οποίο υπάρχει για
το Σεπτέμβριο, για μένα προσωπικά, είναι εφιαλτικό για το
πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Κι αυτό το συνδυάζω με
το εξής. Τα χρήματα τα οποία πήραν οι σχολικές μονάδες
για λειτουργικά έξοδα, η 1η δόση είναι το 1/3 της περσινής
και το γνωρίζουν εδώ όσοι είναι Διευθυντές. Και ενώ αυτή
την περίοδο παίρνανε τα σχολεία τη 2η δόση, αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο αν θα πάρουμε άλλη δόση.
Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία; Τα περισσότερα
σχολεία χρωστάνε και αρχίζουν οι προμηθευτές και πιέζουν, τραβάνε από το γιακά, «τι θα γίνει με τα χρήματά μας;»
Όλο αυτό το σκηνικό μας κάνει να μην είμαστε καθόλου αισιόδοξοι.
Θα κλείσω απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας. Το πρωί ο αιρετός, ο Καραγιάννης είπε, ότι
Πρόεδρε συνέδεσες το όνομά σου με τη μεγάλη απεργία
του 2006. Όντως ήσουν Πρόεδρος και θυμόμαστε όλοι την
αγωνιστικότητά σου η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη
σημερινή σου παρουσία.
Αλλά δυστυχώς για σένα είσαι και ο Πρόεδρος την εποχή που για πρώτη φορά ο κλάδος δέχτηκε τέτοια επίθεση. Επίθεση στα ασφαλιστικά, επίθεση στα οικονομικά, επίθεση στις μειώσεις μισθών, επιδομάτων κλπ., μειώσεις στις
συντάξεις, αύξηση ορίων ηλικίας και δυστυχώς δεν κάνετε
τίποτε. Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΝΑΣΤΟΣ
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ»
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, η έκθεση πεπραγμένων
ενός συνδικάτου δυστυχώς είναι ένα ημερολόγιο, κάτι που
το επανέλαβαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μου.
Τα ίδια είπα πέρσι για το ίδιο θέμα, τα ίδια θα πω και φέτος, όπως είπε και ο Κώστας ο Κεδράς. Είναι ένα ημερολόγιο δυστυχώς μιας τυπικής δημόσιας υπηρεσίας, όχι ενός
συνδικάτου. Είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η Τακτική Γενική μας Συνέλευση
κι αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην Εκπαίδευση και στην
κοινωνία γενικότερα τα πράγματα είναι τραγικά.
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για πολλά θέματα που μας αφορούν, καθώς επίσης και τα όσα έχουν γίνει στην εκπαίδευση κατά το τρέ-
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χον εκπαιδευτικό έτος, πιστοποιούν την τραγικότητα. Ως
πολίτες και ως εκπαιδευτικοί βιώνουμε στιγμές που ποτέ
πριν στη σύγχρονη δημοκρατία μας δεν υπήρξαν, αυτό ξανά ακούστηκε πολλές φορές στη σημερινή αίθουσα.
Στην έκθεση πεπραγμένων, Πρόεδρε, δυστυχώς αυτό
δεν καταγράφεται. Οι Έλληνες εργαζόμενοι βιώνουμε εδώ
και μήνες μια πρωτοφανή επίθεση ενάντια στο εισόδημά
μας, εναντίον της κοινωνικής μας ασφάλισης, εναντίον της
ποιότητας ζωής μας, εναντίον του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος και μέλλοντος, πιθανόν εναντίον του εργασιακού
μας καθεστώτος, εναντίον της σχολικής μας καθημερινότητα, εναντίον τελικά της ίδιας της αξιοπρέπειάς μας.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί με τόσους αγώνες στην πλάτη
μας, απλά παρακολουθούμε σαστισμένοι, έκπληκτοι, τρομοκρατημένοι την ίδια τη ζωή μας να καταστρέφεται. Δεν
είμαστε σε θέση να πιστέψουμε, ότι εμείς πάλι θα είμαστε
τα θύματα παρ’ όλο που είχαμε δείγματα της πολιτικής
προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι μεγάλη η ευθύνη της ΔΟΕ σ’ αυτή την συγκυρία
που δεν ανέδειξε όσο θα έπρεπε τα προβλήματά μας.
Υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και προς τον Πρόεδρο,
θα του πω, ότι λυπάμαι, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε
πραγματικά. Δυστυχώς άλλα έλεγε και έκανε το 2006 και
άλλα σήμερα. Και λυπάμαι αν δεν μπόρεσες Πρόεδρε, αλλά αφορά και το δικό μας μέλλον, για τη δικιά μας πραγματικά σταδιοδρομία και μέλλον.
Ό,τι με κόπο κερδίσαμε στο παρελθόν με αγώνες, το
χάσαμε σε μια νύχτα δυστυχώς χωρίς μάχη. Εμείς που αταλάντευτα έργο μας είναι να εκπαιδεύουμε τις επόμενες
γενιές των Ελλήνων, αναρωτιόμαστε αν τελικά αξίζει να ζει
κανείς ηθικά, νόμιμα και έντιμα. Η ψυχολογία μας είναι στο
χειρότερο πραγματικά επίπεδο, καθημερινά χάνεται κάτι
σημαντικό πέραν από τα κεκτημένα. Η ελπίδα.
Αγανακτούμε με την όλη κατάσταση μα δεν έχουμε τη
δύναμη, το ανάστημα, τη θέληση να σηκωθούμε από την έδρα της τάξης μας ή από τον καναπέ του σπιτιού μας και
να κάνουμε κάτι.
Συμπέρασμα; Είμαστε εντελώς απροστάτευτοι, περιμένουμε ένα θαύμα, κάποιο επουράνιο χέρι να μας βγάλει από τη δύσκολη αυτή θέση που βρισκόμαστε εδώ και καιρό και που συνεχώς μέρα με τη μέρα χειροτερεύει.
Το ερώτημα που έχει τεθεί είναι ένα. Θα ακολουθήσουμε απλά το πεπρωμένο μας, θα συνεχίσουμε να σερνόμαστε και να μοιρολογούμε ή θα πάρουμε την απόφαση
επιτέλους να αλλάξουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
τα πράγματα; Πιστεύω συνάδελφοι στο δεύτερο.
Ως πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχί-
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σουμε να ασχολούμαστε και με δικά μας λάθη, γιατί κι εμείς
κάνουμε λάθη συνάδελφοι. Πέρα και πάνω από κόμματα,
παρατάξεις, προσωπικά μικροσυμφέροντα να πούμε, από
εδώ και πέρα, ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης αγαπητοί μου συνάδελφοι δεν έχουν χρώμα, αφορούν όλους μας
το ίδιο, θα πρέπει να καταδικαστεί κάθε προσπάθεια που
θα μας καταστήσει αδύναμους, υποτελείς και πιόνια του οποιουδήποτε.
Να βρούμε τη δύναμη σε μια εποχή που η σημερινή Κυβέρνηση, πιθανόν και η μελλοντική, στοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς και δρομολογεί εχθρικές προς εμάς ρυθμίσεις να αντιδράσουμε μεθοδικά με σχέδιο και με πλάνο με
βάθος χρόνου. Αυτό πρέπει να κάνει η ΔΟΕ και είναι πράγματι δύσκολο.
Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που συμβαίνει, δάσκαλοι είμαστε, γνωρίζουμε ότι χωρίς σχέδιο είμαστε εντελώς χαμένοι από χέρι που λέει ο λαός μας. Δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε πια. Κατόπιν βέβαια του σχεδιασμού έρχεται η ανάληψη δράσεων από το Δ.Σ. της ΔΟΕ και ο συντονισμός με την ΟΛΜΕ για την δημιουργία πανεκπαιδευτικού
μετώπου που τόσα χρόνια ακούμε και δεν γίνεται γιατί αυ-

τό αποτελεί την πραγματική ελπίδα των κλάδων μας για την
αντιμετώπιση των σκληρών μέτρων της Κυβέρνησης.
Τα αιτήματα θα πρέπει να είναι σαφή, ξεκάθαρα και να
διατρανώσουμε παντού και με κάθε τρόπο, ότι καμία μείωση μισθού δε θα δεχτούμε. Να απαιτήσουμε πρώτα απ’ όλα την επιστροφή των χρημάτων που ουσιαστικά μας έκλεψαν με νόμιμο τρόπο. Πράγματι αυτή είναι η αλήθεια,
μας κλέψανε συνάδελφοι, βάλανε το χέρι μέσα στην τσέπη
μας είναι απίστευτο, αλλά αληθινό. Την πραγματική αύξηση
των δαπανών για την παιδεία, την οικονομική αναβάθμιση
των εκπαιδευτικών μέσα από ένα ενιαίο μισθολόγιο που
τόσα χρόνια λέμε.
Δεύτερον, να συζητήσουμε για το ασφαλιστικό μας επί
πραγματικού. Είναι τουλάχιστον ανόητο να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να είναι στην τάξη όταν έχει ξεπεράσει τα 60
του έτη. Το θέαμα τα τελευταία χρόνια στα ιδιωτικά σχολεία που πήγαιναν συνταξιούχοι του δημοσίου να εργαστούν είναι θλιβερό και οδηγεί μαθηματικά σε ηθική και
σωματική κατάρρευση του εκπαιδευτικού. Τη διασφάλιση
και την κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.
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Τρίτον, την πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Είναι εξευτελιστικό για τον εκπαιδευτικό ο
γιατρός ή ακόμα ο φαρμακοποιός της γειτονιάς, ναι της γειτονιάς, να μας κοιτάζει υποτιμητικά λόγω της αδυναμίας κάλυψης.
Τέταρτον, τη θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Καθώς επίσης και τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των
σχολείων.
Τέλος τη διεκδίκηση όλων των αιτημάτων του κλάδου
που εκφράζει το οργανωμένο συνδικάτο μας θα πρέπει να
κάνουμε κάθε στιγμή με κάθε τρόπο πράξη και μέσο όλοι
μας. Η υιοθέτηση οποιασδήποτε στείρας κομματικοποιημένης αντιπαράθεσης μας οδηγεί στο παρελθόν, ενωμένοι
πρέπει να επιλέξουμε τα βήματα εκείνα που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Όσοι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με την κοινή λογική των όσων από τα παραπάνω έχω πει
θα πρέπει να κατονομάζονται και να κοινοποιούνται.
Ας δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στον μικρόκοσμό μας, στα συνδικάτα μας για εκπαιδευτικούς αξιοπρεπείς, ενεργούς και ενωμένους. Ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι δεχόμαστε μία ιστορικού χαρακτήρα επίθεση που έχει χαρακτηριστικά απίστευτης βαρβαρότητας. Η Κυβέρνηση συνεπικουρούμενη
από τα ΜΜΕ αποφάσισε μέσα σε μια νύχτα να αλλάξει τη
ζωή μας. Ζούμε σε ένα κοινωνικό Άουσβιτς, οδηγούμαστε
σε έναν εργατικό μεσαίωνα. Μας γέμισαν θλίψη, απελπισία,
απογοήτευση, αγωνία για το αύριο.
Ένα εφιαλτικό σενάριο που έγινε πραγματικότητα για όλους τους Έλληνες. Ένας κατάκοπος Πρωθυπουργός, ανίκανος να ορθώσει ανάστημα στα γεράκια της Τρόικα και το
ΔΝΤ προσπαθεί να μας πείσει με την βοήθεια των ΜΜΕ ότι η λύση αυτή ήταν μονόδρομος.
Προεκλογικά έλεγε: «Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε». Η
πραγματικότητα είναι αγαπητοί μου συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι και αλλάξαμε και βουλιάξαμε. Και όλα αυτά
με το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Είναι η πρώτη φορά που
έχουμε 20% περικοπή των επιδομάτων, περικοπή των δώρων των Χριστουγέννων και το Δώρο του Πάσχα και του
επιδόματος αδείας, φύλλο δεν κουνήθηκε.
Δικαιώματα τα οποία κατακτήθηκαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, έρχεται η σοσιαλιστική κυβέρνηση, σαν να μην
συμβαίνει τίποτα, έτσι σε μια νύχτα να μας τα κόψει όλα. Το
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λογαριασμό όμως δεν πρέπει να το πληρώσουμε εμείς οι
εργαζόμενοι, πρέπει να τον πληρώσουν αυτοί που δημιούργησαν την κρίση.
Αυτές τις ημέρες ψηφίζεται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προβλέπει δραματική μείωση των συντάξεων, οι οποίες θα υπολογίζονται επί όλου του εργασιακού βίου με
συνταξιοδότηση στα 65 χρόνια ηλικίας, που θα αυξάνεται
ανάλογα με το προσδόκιμο όριο ηλικίας. Δηλαδή για να μην
πεθάνουμε πρέπει να δουλεύουμε, ο εμπαιγμός δεν έχει
τέλος.
Αυτά αν συνέβαιναν με οποιαδήποτε άλλη Κυβέρνηση
σήμερα δεν θα υπήρχε τίποτα όρθιο. Προεκλογικά είχαν υποσχεθεί 1 δις για την παιδεία, κούφιες ελπίδες και ηχηρές
υποσχέσεις. Υπάρχουν λεφτά έλεγε ο Πρωθυπουργός.
Αντίθετα έχουμε μια ληστρική επιδρομή και ένα τυφώνα
που δεν άφησε τίποτα όρθιο.
Ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο ερήμην των εκπαιδευτικών.
Είπε η κα Υπουργός ότι 3.500 άτομα συμμετείχαν στη διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο. Αυτή είναι μια απάτη, γιατί κανείς από εμάς δεν ρωτήθηκε, αν και είχαμε αντίθετη άποψη, εκτός εάν η ΠΑΣΚ μέσα από υπόγειες και μυστικές
διαβουλεύσεις έβαλε πλάτη για να περάσει αυτό το έκτρωμα που καταργεί το 60:40, έναν αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο διορισμού, που τιμωρεί το νεοδιόριστο με τριετή
παραμονή στον τόπο διορισμού και διετή των υπολοίπων
εκπαιδευτικών για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.
Το πολυνομοσχέδιο μιλάει για αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αξιολόγηση - χειραγώγηση. Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου για το οποίο δώσαμε
αγώνες και αγώνες και πιστεύω να δοθούν πάλι αγώνες.
Σε μια νύχτα όλα κατεδαφίστηκαν, όλες οι προσδοκίες
και οι ελπίδες μας, χάθηκε η ελεύθερη βούληση του κλάδου να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον. Τα 800 πιλοτικά
ολοήμερα τα οποία θα λειτουργήσουν από το καινούργιο
σχολικό έτος χωρίς υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και το κυριότερο χωρίς να ερωτηθεί ο
Σύλλογος Διδασκόντων και οι γονείς. Το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια, το ταμπεραμέντο, η αξιοσύνη του Έλληνα εκπαιδευτικού έχουν καταρρακωθεί. Έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της Τρόικας και
της Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης.
Το συνδικαλιστικό κίνημα παράλυτο να αντιδράσει δεν
έχει να προτείνει καμία λύση. Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ στο
Προεδρείο τι κάνατε για όλα αυτά; Τόση πλάτη σ’ αυτά τα
σκληρά μέτρα δεν φανταζόμουν ότι θα βάζατε, ο κόσμος
δεν θα το συγχωρήσει ποτέ. Όλη τη χρονιά θάψατε κλαδι-

ΔΑΚΕ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

κές απεργίες πίσω από τις απεργίες της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,
που ήταν αποσπασματικές και χαρακτηρίζονται από το σύνολο των εκπαιδευτικών σαν τουφεκιές στον αέρα.
Ακυρώσατε την τελευταία ολομέλεια Προέδρων η οποία ήταν αποφασιστική και θα χάραζε πορεία αγωνιστική,
γιατί άραγε; Πρέπει Πρόεδρε να δώσεις μια απάντηση στο
θέμα αυτό. Από το Φλεβάρη και πέρα ο κλάδος έμεινε χωρίς αγωνιστικό πλαίσιο, αντίθετα βγάλατε κάποιες ανακοινώσεις για την τιμή των όπλων. Αφήσατε τον κλάδο ξεκρέμαστο χωρίς κάλυψη.
Πού είναι η μεγάλη αγωνιστικότητά σας; Γιατί κρύβεστε,
βγείτε σε μια περιοδεία στην περιφέρεια να ακούσετε και να
οργανώσετε τη βάση, τώρα ο συνάδελφος σας έχει ανάγκη.
Αφήστε τον κομματικό εναγκαλισμό από την εξουσία, αυτή
έρχεται και παρέρχεται. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ.
Η παράταξη της ΔΑΚΕ υπόσχεται ότι θα αγωνιστεί με
όλες τις δυνάμεις όπως έκανε πάντα, όπως και στη μεγάλη
απεργία των 42 ημερών, θα σταθεί δίπλα στο συνάδελφο
αρωγός και συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης βάζοντας
στην άκρη τις δυνάμεις του χθες, της συντήρησης, της οπισθοδρόμησης, με τον ξύλινο λόγο έφερε το κίνημα στο σημερινό κατάντημα.
Μέτρα που στηρίζονται στην άρνηση της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συναδέλφων δεν πρόκειται να περάσουν.
Απαίτηση του κλάδου είναι να ακουστεί ξανά το σύνθημα,
να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας. Όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά και θα κερδίσουμε αυτά που μας
πήραν. Ευχαριστώ πολύ.

ΧΡ. ΤΡΑΝΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ όλους όσους είστε εδώ ακόμη και έχετε υπομονή και περιμένετε. Θα ήθελα να
υπενθυμίσω στο φίλο από την ΠΑΣΚ ο οποίος ήταν ο τελευταίος ομιλητής και μίλησε για χειροκροτητές, ότι η κα
Μαριέττα Γιαννάκου δεν ευτύχησε ποτέ να έρθει σ’ αυτή
την αίθουσα. Αντίθετα η κα Διαμαντοπούλου ήταν κάθε
χρόνο εδώ, χειροκροτήθηκε αλλά όχι από εμάς.
Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω, επειδή πολλοί συνάδελφοι με κάλυψαν, ότι μετά τις 4 Οκτωβρίου είχαμε μερικά πρωτοφανή γεγονότα, πρωτόγνωρα γεγονότα στο χώρο της εργασίας. Ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης για πρώτη φορά στην ιστορία ελληνικής Κυβέρνησης
να λέει, ότι εργαζόμενοι των Stage οι οποίοι είχαν διοριστεί επί της προηγούμενης Κυβέρνησης δεν έπρεπε να πληρωθούν και έπρεπε να απολυθούν άμεσα.

Προσωπικά αυτό το πράγμα δεν το έχω ακούσει ποτέ
και πουθενά εργαζόμενος ο οποίος έχει εργαστεί για κάποιο διάστημα ενός – δύο – τριών μηνών να τον απολύεις
και να μην τον πληρώνεις. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχω εγώ ως προσωπική αντίληψη, το έχει κάποιος πιο έγκριτος από εμένα, ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος γνωστός
Εργατολόγος.
Στη συνέχεια, τα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες είχαμε υποσχέσεις για αυξήσεις και
μας εξασφάλισαν μειώσεις. Μάλιστα για να μιλήσουμε και
για τον εκπαιδευτικό κόσμο, πριν από λίγο καιρό είχαμε το
πολυνομοσχέδιο. Αυτό το πολυνοσχέδιο συνάδελφοι ανάμεσα στα άλλα, επέφερε τη δυνατότητα σε πολλά στελέχη
της εκπαίδευσης να αρχίσουν να απειλούν και να τρομοκρατούν συναδέλφους.
Στο Σύλλογό μου, στο Σύλλογο Α’ Αθήνας είχε το θράσος σχολικός σύμβουλος ο οποίος για τελευταία φορά δεν
λέω το όνομά του, αλλά την επόμενη φορά θα το πω το όνομά του αν το επαναλάβει, είχε το θράσος να πάνε συνδικαλιστικά στελέχη να ενημερώσουν για την αξιολόγηση
και να τους πει, δεν σας ξέρω, φύγετε από εδώ.
Και εκτός αυτού προχώρησε και λίγο παραπέρα συνάδελφοι, έφτασε στο σημείο να προσπαθεί να ελέγξει διακεκριμένα στελέχη από το χώρο της Αριστεράς, να το πούμε κι αυτό, ποιες ώρες λείψανε από το σχολείο τους, αν είχαν μάθημα, αν είχαν κενό και γιατί τους διευκόλυνε ο Διευθυντής τους.
Θέλω να πιστεύω -και έλαβε θέση η ΔΟΕ γι’ αυτό και
μπράβο της- ότι για το συγκεκριμένο σχολικό σύμβουλο,
θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σε επόμενες επιλογές το πώς συμπεριφέρθηκε στην
υφιστάμενη θητεία του.
Και για να μην κουράζω περαιτέρω υπενθυμίζω ότι πριν
4 χρόνια γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, τέτοιες μέρες
πριν από 4 χρόνια παίρναμε τη μεγάλη απόφαση για 5νθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Σήμερα η κατάσταση
είναι ακόμα δυσμενέστερη από τότε.
Απευθύνομαι σε όλες τις παρατάξεις, είμαι βέβαιος ότι
θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, είμαι βέβαιος ότι θα δείξουν και γενναιότητα ανάλογη των περιστάσεων, είμαι βέβαιος ότι θα ξεκινήσει απεργιακός αγώνας όπου το εύρος του και το μάκρος του δεν μπορεί από
τώρα να προβλεφθεί, αλλά αυτό που μπορεί βέβαια να προβλεφθεί είναι ότι ο δάσκαλος θα παρασύρει όλη την κοινωνία σε έναν αγώνα ο οποίος αυτή τη φορά θα έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από το 2006. Ευχαριστώ για
την υπομονή.
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Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητά καθίσματα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πέρυσι ότι θα ξανανταμώναμε σε έναν τέτοιο εργασιακό μεσαίωνα.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τα 1.400 ευρώ που διεκδικούσαμε και μετατράπηκαν σε 30% μείωση των ονομαστικών
μας αποδοχών; Το πάγωμα των μισθών που ωχριά μπροστά
σε αυτό που επιβλήθηκε;
Τα λόγια του σημερινού Πρωθυπουργού που έλεγε «Δεσμευόμαστε για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων και διακήρυττε σε όλους τους τόνους ότι λεφτά
υπάρχουν, εννοώντας βέβαια τα δικά μας λεφτά; Το «σοσιαλισμός και βαρβαρότητα»;
Τα τρία «δεν» του ασφαλιστικού που έδωσαν τη θέση
τους στα 3 Ε, εξαγγελία, εφαρμογή, επίπτωση; Το μόνο που
δυσκολεύονται οι κυβερνώντες είναι πώς θα σερβίρουν τα
μέτρα.
Προφανώς, όπως τους δασκαλεύει κάποια από τις εταιρείες διαχείρισης της κοινής γνώμης. Για παράδειγμα, με
ύφος Υπουργού Εργασίας. Φοράς το μελοδραματικό υποκριτικό ύφος και αρχίζεις εκείνο το σπαραξικάρδιο κλαψούρισμα, διαρρηγνύοντας τα ιμάτια σου και εκφράζοντας
τη λύπη σου για την επιβολή των σκληρών μέτρων. Αρκετά
οι μελοδραματισμοί κ. Λοβέρδο. Σας πήραν χαμπάρι οι εργαζόμενοι. Αν τους συμπονάτε ας μη τα ψηφίζατε.
Όμως, γιατί επιστράτευσαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο; Αλλιώς δεν γινόταν; Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ρώμης η Ε.Ε. δεν μπορεί να παρέμβει σε ζητήματα ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού των χωρών μελών της. Άρα μόνο
μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα μπορούσαν
να περάσουν αυτά τα μέτρα.
Αντιλαμβάνομαι τη διεθνή θέση που έχει περιέλθει ο
πρώην επιστημονικός συνεργάτης της ΓΣΕΕ, ο κ. Κουτρουμάνης, ο οποίος πριν από 1 χρόνο περιφερόμενος από κανάλι σε κανάλι κατήγγελλε την προηγούμενη ανάλγητη κυβέρνηση.
Για εκείνες τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του έλαβε την αποζημίωση του και κατέλαβε υπουργικό θώκο. Με τη δέσμευση βέβαια να φροντίζει πάντα για το περιτύλιγμα του
ασφαλιστικού και του συνταξιοδοτικού.
Έλα όμως που τον ξεσκεπάζουν καθημερινά τα άλλα τα
τζιμάνια, Μητρόπουλος, Ρωμανιάς, Ρομπόλης και δεν κολατσίζει; Πώς να αποκτήσουν μετά εμπιστοσύνη οι εργαζό-
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μενοι με τέτοιες επιλογές;
Πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Όπως λέμε
νυχτερινός επισκέπτης. Νύχτα το φέρανε στη Βουλή, νύχτα
το βάλανε για διαβούλευση -ποια διαβούλευση δηλαδή, αφού τίποτα δεν λαμβάνεται υπόψη από τις θέσεις του κλάδου- νύχτα το ψηφίσανε.
Ας μας δείξουν κάτι που υιοθέτησαν από τις θέσεις μας.
Διορισμούς, αναλογία μαθητών ανά τμήμα, ωρομίσθιοι, αναπληρωτές; Κι όλα αυτά γιατί πάνω από όλα και πρώτα από όλα είναι ο μαθητής. Δεν μας είπαν όμως ποιος από τους
30 που σκέφτονται να έχουν ανά τμήμα.
Κι εμείς τι κάναμε; 8-9 ημέρες απεργία, οι 6 ήταν 24ωρες προειδοποιητικές, στοιχισμένοι, ζυγισμένοι πίσω από
την ΑΔΕΔΥ και γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας τι σημαίνει
αυτό για τα ποσοστά συμμετοχής των συναδέλφων μας
στην επαρχία. Δεν θέλω να μνημονεύσω τι έγινε στη Φθιώτιδα. Ούτε το 3% δεν ξεπεράσαμε δυστυχώς.
Όσο για τους λαλίστατους αγωνιστές που το 2006 δεν
περνούσε μέρα να μην εμφανιστούν στα τηλεοπτικά παράθυρα, καταγγέλλοντας την τότε κυβέρνηση, γίνανε άφαντοι.
Δεν μας δίνουν, λέει, βήμα τώρα πλέον. Ενώ τότε τους
έπαιζε η μιντιοκρατία των νταβατζήδων. Βλέπεις, επετεύχθη ο στόχος και πρέπει τα μέτρα, το μνημόνιο της ντροπής, να εφαρμοστεί με τις λιγότερες αντιδράσεις. Γι’ αυτό
έχει επιβληθεί εκκωφαντική σιωπή. Μούγκα. Ομερτά. Μη
χαθεί η εξουσία.
Όσο για τα βοθροκάναλα της διαπλοκής τα οποία ελέγχουν και χειραγωγούν την κοινή γνώμη, έθαψαν τις κινητοποιήσεις, τις μεγάλες συγκεντρώσεις, την οργή του κόσμου.
Να θυμίσω τι γινόταν σ’ αυτή την αίθουσα μετά τον μεγάλο απεργιακό αγώνα του 2006. Τότε κάποιοι την είχαν
μεταβάλει σε αίθουσα θερινού κινηματογράφου, προβάλλοντας τα πρωτοσέλιδα των εθνικών εργολάβων. Τώρα
μούγκα.
Κι έχεις και την κα Υπουργό, που όπου βρεθεί και όπου
σταθεί μας μαλώνει, λες και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την
κατάντια της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα μας συμπονάει κιόλας και λυπάται λέει πολύ για το χαμηλό επίπεδο των αμοιβών μας και την τεράστια αδικία που υφιστάμεθα. Αλλά
αυτό δεν την εμποδίζει να ψηφίσει τη δραστική μείωση των
αποδοχών μας. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο.
Προκαλεί οργή και αγανάκτηση όταν δηλώνει στο κανάλι του Αλαφούζου ότι η επιμόρφωση μπορεί να γίνει και
τα Σαββατοκύριακα ή σε ότι αφορά την αξιοποίηση των
καλοκαιρινών διακοπών το βλέπει λέει κι αυτό. Κάτι θα έχει κατά νου για την πολυδιαφημισμένη επιμόρφωση, όπου
το ύψος της αμοιβής των εκπαιδευτικών που θα συμμετά-
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σχουν σ’ αυτή θα καθοριστεί προσεχώς. Αυτό διαβεβαίωσε η κα Χριστοφιλοπούλου τη ΔΟΕ στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν.
Συνάδελφοι, με το γεγονός ότι είναι προαιρετική η επιμόρφωση, δεν σε υποχρεώνεις κανείς να πας, άρα δεν μπορείς να διεκδικήσεις και χρήματα, σε συνδυασμό ότι στο τεχνικό δελτίο δεν προβλέπεται αποζημίωση των εκπαιδευτικών, άλλωστε φρόντισαν να μην είναι επιλέξιμη δαπάνη,
φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα φτάσουν χρήματα στους εκπαιδευτικούς.
Όσο για τα ολοήμερα, αναρωτιέται κανείς αν οι μαθητές μας τα αγαπήσουν και θελήσουν να φοιτήσουν σ’ αυτά
μετά τις 14:00, τι θα γίνουν τα 400 παιδιά του 12θέσιου σχολείου της Λαμίας; Πού θα φάνε, πού θα ξεκουραστούν;
Πραγματικά. Και αν υπάρχουν οι υποδομές.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω τούτο.
Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δίνεται η αίσθηση
ότι ο ηγέτης αυτής της νεοφιλελεύθερης σοσιαλιστικής παράταξης βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Και μη σας
ξεγελάει το γεγονός ότι έστω και όψιμα βρήκε το δρόμο
για το Πεκίνο όταν κάποτε λοιδορούσε τέτοια ανοίγματα.
Έχασε όμως τον άλλο δρόμο, τον δρόμο των αγωγών που
οδηγεί στη Μόσχα.
Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς η συμπεριφορά του, αφού με πρόφαση ότι αγωνίζεται για τη σωτηρία μας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο
για αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων χωρίς να έχει
καν την εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού για κάτι τέτοιο.
Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι με το φόβο του
μπαμπούλα της χρεοκοπίας τείνει να εμπεδωθεί και να εδραιωθεί η πίστη στους εργαζόμενους ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από αυτόν του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και δυστυχώς δυσκολεύει κάθε απόπειρα αγωνιστικής ανάτασης και διάθεσης για να μην περάσει το μνημόνιο της υποταγής.
Αυτό είναι το κομβικό σημείο και σ’ αυτό πρέπει να ρίξει το βάρος του το συνδικαλιστικό κίνημα. Θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι αν αφήσουμε πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο και πλέον το συνδικαλιστικό κίνημα θα πάψει να
έχει λόγο ύπαρξης αν συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ.

Κ. ΝΤΑΟΥΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι αντιπρόσωποι της 79ης
Γενικής Συνέλευσης του κλάδου. Φαίνεται ότι είναι σε ό-

λους μας πλέον παραδεκτό ότι ζούμε στις μέρες μας πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1950
που καταρρέει το μοντέλο ζωής που γνώρισε η Ελλάδα της
μεταπολίτευσης.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε δοκιμάζεται η αντοχή του ελληνικού νοικοκυριού από την επιβολή της πιο άγριας, της
πιο άδικης, της πιο βάρβαρης λιτότητας από μια κυβέρνηση σοσιαλιστική. Όλα αυτά βέβαια σε συνδυασμό με την ανατροπή των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών μας κατακτήσεων.
Νομίζω ότι όλοι μας βιώνουμε αυτά τα σκληρά οικονομικά μέτρα. Μέτρα που ούτε καν τα φανταζόμασταν πριν από τον Οκτώβρη του 2009. Από το «τα λεφτά υπάρχουν»
πήγαμε στο πάγωμα μισθού για να οδηγηθούμε τελικά σε
ονομαστική μείωση των αποδοχών μας.
Επίσης όλα αυτά τα πακέτα των οικονομικών μέτρων
δεν είναι τα τελευταία. Όλοι ακούτε ότι θα ακολουθήσουν
και άλλα μέτρα. Είναι ο εύκολος τρόπος είσπραξης χρημάτων από τους δημοσίους υπαλλήλους. Σίγουρα η κυβέρνηση με τη συμπαράσταση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης δημιούργησε ένα φοβικό σύνδρομο σε όλους μας,
ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία, είναι απαραίτητα.
Ταυτόχρονα όμως για να μην υπάρχει λαϊκός ξεσηκωμός προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα και σήμερα να
επιρρίψουν την ευθύνη της υπάρχουσας κατάστασης στην
προηγούμενη κυβέρνηση. Ένα πράγμα έχει σημασία όμως
για όλα αυτά. Ότι δεν υπάρχει καμιά απολύτως αντίσταση. Καμιά ουσιαστική εκδήλωση διαφωνίας για όλα αυτά
τα μέτρα.
Πέρα όμως από τα οικονομικά μέτρα που βιώνουμε όλοι μας έχουμε μέτρα για το ασφαλιστικό μας, για το συνταξιοδοτικό μας και γενικά για τα εργασιακά μας δικαιώματα.
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Για το ασφαλιστικό μας τα τρία «δεν» του Λοβέρδου θα
μείνουν στην ιστορία. Δεν κατάλαβε λέει το μνημόνιο. Με
τον ίδιο τρόπο δεν κατάλαβε κανείς ότι τα όρια ηλικίας για
συνταξιοδότηση πάνε στα 65; Δεν κατάλαβε κανείς ότι θα
παραμείνει στην Υπηρεσία για 40 και πλέον χρόνια σύμφωνα με το προσδόκιμο όριο ζωής για να πάρει τελικά μια
σύνταξη φτώχειας;
Λόγω λοιπόν όλων αυτών των μνημονίων, των δηλώσεων Υπουργών και όλων των δημοσιευμάτων, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, μαζί και εκπαιδευτικοί, οδηγούνται σε συνταξιοδότηση. Αποτέλεσμα είναι τα ταμεία να αδυνατούν
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Έχουμε όμως επίθεση και στα εργασιακά μας δικαιώματα. Η κα Υπουργός, που πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν παρούσα στη Συνέλευση και καταχειροκροτήθηκε από τους
αντιπροσώπους της ΠΑΣΚ φέτος είναι απούσα. Τι να μας
πει; Ότι το 1 δις ευρώ για την παιδεία χάθηκε στο δρόμο;
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα της,
έχοντας στο μυαλό της τις δυσκολίες, αλλά και την ανικανότητα αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων, το
μόνο που έκανε είναι να στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς, να τους ενοχοποιήσει και να τους απαξιώσει, ώστε να
μη μπορούν να αντιδράσουν. Συγχρόνως προετοίμασε και
την ελληνική κοινωνία ενημερώνοντας την ότι οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν δικαιώματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κοπανατζήδες, είναι αδιάφοροι, είναι ανίκανοι.
Την ίδια στιγμή που έφερνε διατάξεις στη Βουλή και απαγόρευε την απόσπαση εκπαιδευτικών σε χώρους χωρίς
διδακτικά καθήκοντα, την ίδια στιγμή αποσπούσε εκπαιδευτικούς στο γραφείο της. Αυτή ήταν η αξιοπιστία της.
Αυτή ήταν η υπευθυνότητα της. Αυτή ήταν η πολιτική της.
Και βέβαια δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τέτοια πρόσωπα πολιτικά που άλλα λένε για επικοινωνιακούς λόγους
και άλλα πράττουν.
Η στοχοποίηση αυτή δεν είχε ως στόχο τον περιορισμό
των μεταθέσεων και των αποσπάσεων, αλλά κυρίως είχε
σαν στόχο τον περιορισμό των διορισμών. Το μνημόνιο
που υπογράφει, προβλέπει 50% μείωση των διορισμών και
70% μείωση των αναπληρωτών.
Προκειμένου να γίνει αυτή η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού, φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά δεν
έγινε ο διαγωνισμός για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών
στο εξωτερικό.
Για πρώτη φορά λοιπόν θυσιάζεται ένα εθνικής σημασίας ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικό στο βωμό της εξοικονόμησης εκπαιδευτικών.
Η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού έχει να κά-
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νει και με την εφαρμογή των 800 πιλοτικών σχολείων. Από
τα σχολεία αυτά υπολογίζουν ότι θα εξοικονομηθούν 8001.240 δάσκαλοι. Πώς θα γίνει αυτό; Από το ίδιο το πρόγραμμα που προβλέπεται γι’ αυτά τα σχολεία. Φαίνεται λοιπόν πως δεν ενδιαφέρει η ποιότητα στη λειτουργία των
σχολείων, αλλά μόνο η εξοικονόμηση προσωπικού.
Η στοχοποίηση ακόμα του εκπαιδευτικού φαίνεται και
από τις διάσπαρτες διατάξεις του Ν. 3848, του πολυνομοσχεδίου. Αλλάζει το σύστημα διορισμού. Ο Αρσένης κατήργησε την επετηρίδα και έβαλε ΑΣΕΠ. Επί Ευθυμίου έχουμε το 25%. Επί Γιαννάκου ικανοποιείται το αίτημα του
κλάδου 60-40. Και έχουμε και πρόσθετες ρυθμίσεις για
τους διορισμούς που χαρακτηρίστηκαν ευνοϊκές.
Δυο λοιπόν διαφορετικές κυβερνήσεις, τρεις διαφορετικοί Υπουργοί, φαίνεται ότι είναι υπέρ ενός μικτού συστήματος. Και τώρα έρχονται και πάλι και εφαρμόζουν μονόπλευρο σύστημα διορισμών.
Για την αλλαγή του τρόπου διορισμού, συνάδελφοι, κανείς δεν είχε μιλήσει. Γιατί το υπάρχον σύστημα και δίκαιο
και αντικειμενικό και αξιοκρατικό ήταν. Όμως προχώρησε
στην αλλαγή και δεν αρκέστηκε μόνο στην αλλαγή του τρόπου διορισμού.
Προχώρησε στην υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε 3 χρόνια στο σχολείο που θα τοποθετηθούν μετά τον πρώτο διορισμό. Ίσως όμως, με βάση τη διατύπωση του νόμου τα 3 χρόνια να είναι 4.
Επίσης προχωράει για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους να παραμένουν 2 χρόνια στην οργανική τους θέση.
Διατάξεις καθαρά τιμωρητικές.
Τέλος, το θέμα της αυτοαξιολόγησης είναι σίγουρο πως
είναι η πόρτα για την πραγματική αξιολόγηση. Μιλάει για αξιολόγηση σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών, με βάση
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. Αυτό τι σημαίνει; Σύνδεση αξιολογικού αποτελέσματος με μισθολογικό βαθμό και εξέλιξη με όλα τα επακόλουθα.
Σε όλη τη χρονική περίοδο, συνάδελφοι, αυτή τη συνδικαλιστική χρονιά που συνέβησαν όσα προανέφερα, η
Ομοσπονδία μας ήταν στην πραγματικότητα απούσα. Παρακολουθούσε τα γεγονότα και αρκούνταν σε απλές ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες έτσι για το θεαθήναι.
Ακόμα και όταν κάποιες στιγμές, όπως στην Ολομέλεια
των Προέδρων, έγιναν σημαντικές αγωνιστικές προτάσεις,
όταν φτάσαμε στο δια ταύτα θυσιάστηκαν όλα με τη δικαιολογία ότι δεν είχαμε από κοινού την αποδοχή όλων
των παρατάξεων.
Ένα είναι σίγουρο. Τα πρώτα μέτρα έφεραν τα δεύτερα
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γιατί δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση. Χωρίς όμως
αντίδραση, συνάδελφοι, έστω και τώρα θα έχουμε και τρίτα μέτρα.
Αν λοιπόν πριν από κάποια χρόνια κάναμε 42 μέρες απεργία, τι πρέπει να γίνει σήμερα; Άραγε πιστεύει κανείς ότι
τα τότε προβλήματα έχουν κάποια σχέση με τα σημερινά;
Ας παραδεχτούμε τα λάθη μας. Ας συλλογιστούμε και
ας αναλογιστούμε για την πορεία και την τύχη του κλάδου
μας. Αξίζει να το κάνουμε. Το οφείλουμε άλλωστε στα κεκτημένα που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές.
Το οφείλουμε γιατί θα δώσουμε λόγο στις επόμενες γενιές.
Με βάση λοιπόν όσα προανέφερα καταψηφίζω τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας μας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2009-2010. Σας ευχαριστώ.

Α. ΤΕΚΙΔΗΣ
Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για τελευταία φορά απ’ αυτό το σύλλογο, από του χρόνου από άλλο μετερίζι. Είμαι ένας από τους μετατιθέμενους
που αν ήθελαν να εφαρμόσουν τα νομικίστικα του Δραγασάκη θα μπορούσαμε να είχαμε και διαγραφεί. Νομικίστικα για μένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Από ότι βλέπω μπορεί να είναι άδειες οι καρέκλες -δεν
μιλάω για τις δυο παρατάξεις που έχουν φύγει στα συλλαλητήρια, στις δικές μας καρέκλες- αλλά με τον ίδιο τρόπο
βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι και άδειο το Προεδρείο.
Επομένως δεν μπορούν. Και θα παρακαλούσα Πρόεδρε σε
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας να ξαναγίνει από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας οποιαδήποτε παρατήρηση για τις
άδειες καρέκλες. Έπρεπε να είναι εδώ έστω ένας για να παρακολουθήσει.
Ξεκινήσαμε και ακούσαμε εχθές τον απολογισμό της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας τη χρονιά που μας πέρασε.
Κατεγράφησαν, αν τα προσέξατε και αν τα μετρήσατε 90
γεγονότα. Τα οποία όμως αυτά 90 γεγονότα, όπως άκουσα
τον Πρόεδρο κάποια στιγμή όταν τελείωσε ο Οικονόμου
ο Τριαντάφυλλος να λέει, είπε: Αν τα έλεγα εγώ μπορεί να
μη τα πίστευαν. Τώρα τα είπε ο Τριαντάφυλλος και μπορεί
να τα πιστέψουν.
Ενενήντα γεγονότα, τα οποία όμως είναι έτσι φτιαγμένα
κάθε γεγονός να έχει 4 με 5 εγγραφές. Για να δείξουν ότι
κάτι κάνανε. Και ερχόμαστε να κάνουμε πραγματική κριτική όχι στο τι έκαναν οι κυβερνήσεις. Θα τα πούμε σε συνδυασμό με αυτά που κάναμε εμείς, στο σπίτι μας, στον οίκο μας.

Και θα ξεκινήσουμε από το τι γινόταν μέχρι τις 4 Οκτώβρη γιατί έχουμε τρεις περιόδους όσον αφορά τον Πρόεδρο και την παράταξη της ΠΑΣΚ. Τρεις περιόδους. Έχουμε μια περίοδο η οποία φτάνει μέχρι τις εκλογές του Οκτώβρη στην οποία έχουμε και ανακοινώσεις και αντιδράσεις
και για κλειστά σχολεία και για ελλείψεις στο προσωπικό και
για όλα.
Αμέσως μετά έχουμε μια απόλυτη ηρεμία και θα τα πω
με ημερομηνίες και με στοιχεία. Όπως ακριβώς έγιναν και
με ημερομηνίες. Τρεις περιόδους. Και πάμε στη δεύτερη. Η
απόλυτη απραξία. Και ξαφνικά μια τρίτη περίοδος 1 μήνα
πριν φτάσουμε σε αυτό το συνέδριο αυτή τη στιγμή, 1 μήνα πριν ξαφνικά, αφού έχουν περάσει όλα με νόμους. Και
δεν μιλάω για το κοινωνικό κακό, μιλάω για το εκπαιδευτικό κακό.
Όλα έχουν περάσει συνάδελφοι, όλα είναι εν πλήρη λειτουργία και εφαρμόσιμα το Σεπτέμβριο. Ξαφνικά έχουμε
αυτή την κοκορομαχία στην «Κοινωνία Ώρα Μega» των 2
Προέδρων των Ομοσπονδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με τη Διαμαντοπούλου. Πραγματική κοκορομαχία.
Πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει. Πριν αποφασιστούν αυτά, ξαφνικά τα είδαμε να συμβαίνουν και μάλιστα είδαμε και ένα οίστρο θα έλεγα από την πλευρά του
Προέδρου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας να υποστηρίξει τις θέσεις που ξαφνικά τις θυμήθηκε.
Πάμε λοιπόν στα γεγονότα. Υπάρχει η φετινή χρονιά
και στις 15/12 δόθηκαν κάποια κενά και κυρίως τα κενά στην
Ειδική Αγωγή. Όπως ξέρετε φέτος στην Ειδική Αγωγή έγινε το 30% των προσλήψεων των αναπληρωτών. Με 30% των
προσλήψεων των αναπληρωτών δεν λειτουργούσε η Ειδική Αγωγή και ούτε λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς. Πού ήταν η αντίδραση; Ποια ανακοίνωση έχει βγει
γι’ αυτό το πράγμα; Καμία. Συνεχίζουμε.
20/10. The game is over. Τη θυμάστε την έκφραση που
πήρε ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν πήγε για πρώτη
φορά στην Ε.Ε. και του είπαν αυτή την έκφραση; Λοιπόν, the
game is over, the game is over. Κι όλα αυτά είχαν το σκοπό
να προετοιμάσουν όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήσανε τους επόμενους μήνες.
Η δική μας πλευρά και ενώ στις 20/10 γίνεται η πρώτη
συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας η οποία μιλάει για διαφορετικό σύστημα διορισμών. Και δεν είναι εδώ ο Πρόεδρος να του θυμίσω κάποια πράγματα.
2004. Συνέλευση εδώ. Το βήμα δεν ήταν εδώ, ένα περίεργο σχήμα τώρα αυτό, να μη μπορούμε να βλέπουμε.
Αλλού ήταν το βήμα. Ο Πρόεδρος όμως ανέβηκε στο βήμα μετά τη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας το 2004
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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σ’ αυτή την αίθουσα. Και τι μας είπε; Κοιτάξτε λέει, το αυτονόητο συνέβη. Το 60-40 λέει μας το έδωσε η Γιαννάκου,
αλλά το θεωρούμε αυτονόητο.
Είναι δυνατόν -τι να πω, να πάω να μιλήσω σε άδειο κάθισμα, πιστεύω ότι ο συνάδελφος θα τα μεταφέρει- είναι
δυνατόν να θεωρεί τότε αυτονόητο το 60-40 -και σήμερα,
όχι σήμερα στις 20/10- να κάνει ανακοινώσεις η Υπουργός
απαξίωσης του Έλληνα εκπαιδευτικού, στηριζόμενη ακριβώς στο σύστημα προσλήψεων, διορισμών και αποσπάσεων και να λέει τώρα ότι δεν συμβαίνει τίποτα; Μη τρελαθούμε ρε συνάδελφοι. Ήμασταν όλοι σ’ αυτή την αίθουσα
όταν το είπε αυτό.
Πάμε στη συνέχεια, όταν έχουμε την πρώτη απόφαση
απεργίας, η οποία δεν παίρνεται με συναίνεση, προσέξτε.
Δεν συμμετέχει μάλλον η ΠΑΣΚ στην απόφαση. Και ανακαλύπτουν έναν άξονα. Ανακαλύψανε ξαφνικά έναν άξονα.
Λες και δεν μπορούν οι άλλες παρατάξεις να πάρουν απόφαση, πρέπει πάντα να βρίσκεται αυτή η παράταξη μέσα.
Ανακαλύψανε έναν άξονα.
Για πρώτη φορά λέει αρχίζει να δημιουργείται ένας άξονας με μια πομπώδη ανακοίνωση στην Ομοσπονδία που
δεν ξέρουμε, λέει, που θα μας οδηγήσει. Να σας θυμίσω, συνάδελφοι, τον άξονα με τη θολή ιστορία στην απεργία του
2006; Να σας θυμίσω όσοι ήσασταν παρόντες σε αυτή την
αίθουσα τι γινόταν και στη συνέλευση που έγινε για να παρθεί απόφαση, αλλά κυρίως στις Ολομέλειες των Προέδρων
για να συνεχίζεται εκείνη η απεργία;
Να θυμίσω ότι δεν χρειαζόταν να συζητήσουν οι δύο
αυτές παρατάξεις και μόνο αγκαλιαζόντουσαν, φιλιόντουσαν και απλά βγάζανε την απόφαση; Δεν κάνανε τίποτα συνάδελφοι.
Αυτός είναι άξονας με θολή ιστορία στον κλάδο και όχι η μια, λογική θα έλεγα εγώ, συνεργασία για να βγει κάτι
τη στιγμή που η μεγάλη παράταξη, γιατί είστε μεγάλη παράταξη, όπως και να το κάνουμε είστε πρώτη στον κλάδο
και θα έπρεπε να έχετε πάρει στα χέρια σας ακόμα και αυτή τη στιγμή τα ηνία για να τον σώσετε.
Δεν θέλατε, συνάδελφοι, να πάμε σε κάτι άλλο. Θα θυμίσω πάλι σ’ αυτή την αίθουσα τον Πρόεδρο σας, που θεωρούσε αυτονόητο λέει και αιτία πολέμου αν πειραχτεί έστω και ένα γράμμα από το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό.
Κι αν θυμάστε σ’ αυτή εδώ την αίθουσα έχει πει «αν
χρειαστεί συνάδελφοι». Και το 2007 και το 2008, όταν μετά το 2006 δεν θέλαμε να βγάλουμε απεργία, ήδη είχαμε
κάνει τη δουλειά μας, το γνωρίζουμε αυτό, το 2007 και το
2008 για να αποφύγουμε την απεργία λέγαμε εκείνο το «αν
χρειαστεί συνάδελφοι».
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Και αν τολμήσουν να μας πειράξουν θα θεωρηθεί αιτία
πολέμου, θα καλέσουμε, λέει, έκτακτη Γενική Συνέλευση των
αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας. Και έρχομαι να ρωτήσω.
Άλλαξαν το σύστημα προσλήψεων – διορισμών, κατεβάσανε ένα πολυνομοσχέδιο, το περάσανε, είναι νόμος του
κράτους που αλλάζει τα πάντα στην εκπαίδευση.
Αυτό, συνάδελφοι, δεν ήταν αιτία για να καλέσουμε τον
Μάρτιο, τον Απρίλιο λέω εγώ, πριν ακόμα ψηφιστούν, αυτήν εδώ τη συγκέντρωση; Που τώρα πια δεν έχει και τόση
μεγάλη σημασία. Αν γινόταν όμως αυτό το κάλεσμα εκείνες
τις ημέρες τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ό,τι απόφαση έβγαινε από εδώ, από εδώ μέσα, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να την ακολουθήσουμε όλοι.
Δεν το κάνατε, δεν το θέλατε. Και προτείνατε αντ’ αυτού κατά την προσφιλή σας τακτική την χαμαιλεοντίστικη
όπως τη λέω εγώ, το έχω πει πριν 5 χρόνια, το 2006, λαϊκίστικη, πενθήμερη απεργία. Αλλά προσέξτε τώρα πια θέλατε και τη βάση μαζί. Θέλατε να τη βγάλει η βάση την απεργία. Ξέρετε πώς είναι οι βάσεις. Να πω πως η βάση συνάδελφοι, πώς την καταντήσατε; Θα το πω στο τέλος.
Ερχόμαστε στο πολυνομοσχέδιο γιατί θέλω να κάνω
κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή μας γιατί κάθισα και διάβασα όλα τα πρακτικά όλων αυτών που με
ενδιέφεραν, δεν με ενδιέφεραν οι απόψεις των βουλευτών.
Από ότι πιστεύω και ο ίδιος ο Πρόεδρος θα το έχει υπόψη του γιατί τους άκουσε, με τις ερωτήσεις τους. Όλοι είναι εναντίον μας.
Παρ’ όλα αυτά θεωρώ απαράδεκτο να βρεθεί η Ομοσπονδία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και να
κάνει αντιπολίτευση. Όχι στην κυβέρνηση που κυβερνούσε, στην κυβέρνηση που είχε αποχωρήσει. Αυτό έγινε στην
πραγματικότητα. Και το χειρότερο από όλα και απαράδεκτο Πρόεδρε είναι ότι ενώ πήγατε να μιλήσετε για το σύστημα διορισμών δεν ξέρατε σαν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας πόσοι διορίστηκαν με τον ΑΣΕΠ, πόσοι πέρασαν
ΑΣΕΠ. Καλή η απάντηση τρίπλα που δώσατε, αλλά σας βοήθησε με σκονάκι η κα Διαμαντοπούλου που σας έδωσε τη
λύση.
Nα φέρετε και τα πρακτικά του 2007 και του 2008 των
Γενικών Συνελεύσεων, να ακούσουν οι συνάδελφοι εδώ μέσα τις φράσεις σας ως προς το αυτονόητο, ως προς την αιτία πολέμου και ως προς τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων. Όλα, όπως και αυτά που έχετε
πει ……
Να τα πούμε και το βράδυ. Αυτό που εγώ εδώ μέσα
λέω και θέλω να το καταλάβουν οι συνάδελφοι και όχι οι
συνάδελφοι της δικής μου παράταξης γιατί τα έχουμε πει
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και τα έχουμε εμπεδώσει και έχουμε καταλάβει και πολλά
λάθη, συνάδελφοι, να το πούμε κι αυτό, και πολλά λάθη.
Όπως; Θα το πω. Το μοναδικό μας λάθος είναι ότι δεν μπορεί κανένας από αυτούς που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα αυτή τη στιγμή -κι αυτό είναι το λάθος μας- δεν απολογείται για κανέναν που έπαιρνε όλες εκείνες τις αποφάσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκεται...
6 ολόκληρα χρόνια στην πολιτική, στη εκπαίδευση πήραμε μόνο θετικά; Έγινε κάποια αλλαγή; Η απεργία αξιοπρέπειας συνάδελφοι, γιατί έτσι ονομάστηκε για να μπορέσει να περάσει στον κλάδο, η απεργία αξιοπρέπειας είναι πια απεργία. Για να ολοκληρώσω και να τελειώσω, η απεργία που θα γίνει συνάδελφοι, και αν δεν τη βγάλουμε εμείς από εδώ μέσα θα τη βγάλει η ίδια η κοινωνία τον Σεπτέμβριο και είναι η χρυσή ευκαιρία του συνδικαλιστικού κινήματος να αναγεννηθεί από τις στάχτες του, η απεργία
λοιπόν αυτή δεν θα είναι απεργία αξιοπρέπειας όταν για τα
105 ευρώ αγωνιστήκαμε για 38 μέρες. Θα είναι μια απεργία
επιβίωσης. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα.
Και για να μη τρώω το χρόνο σας να πω απλά και να τελειώσω και να κλείσω με αυτό, το σύνθημα το οποίο ακούστηκε στις τελευταίες πορείες, οι οποίες ούτε παλμό, ούτε
καθοδήγηση είχαν, ούτε τίποτα είχαν. Ή, τώρα ή ποτέ. Και
έρχομαι λοιπόν στο ή τώρα ή ποτέ και στα κατά του οίκου
μας.
Γιατί δεν έχει σημασία αν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Έχει σημασία αν θα μπορέσουμε
να ανατρέψουμε και να κατορθώσουμε μέσα σ’ αυτήν εδώ
την αίθουσα, να έχουμε ανθρώπους τους οποίους θα ακολουθήσουν οι 80.000 εκπαιδευτικοί σε οποιαδήποτε απόφαση τους. Ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Λοιπόν συνάδελφοι, τελικά αυτή η συνέλευση είχε και
πανηγυρική. Μια πανηγυρική για τα πανηγύρια. Που μπορεί
η κα Διαμαντοπούλου να μην ήρθε, αλλά έστειλε άξιο εκπρόσωπο.
Θλίβομαι, συνάδελφοι. Θλίβομαι, που σε μα τέτοια συγκυρία με έναν τέτοιον ορυμαγδό αντιεργασιακών, αντιασφαλιστικών, αντιοικονομικών μέτρων, υπάρχουν συνάδελφοι μέσα σε αυτή την αίθουσα που εντοπίζουν το πρόβλημα του κλάδου στο πρόσωπο του Βασίλη Παληγιάννη.
Θλίβομαι.
Δεν είναι ανόητη, δεν είναι τυχαία. Είναι απλά προβοκα-

τόρικη, παρελκυστική και διασπαστική. Και στρέφονται εναντίον ποιου; Του Βασίλη Παληγιάννη που πρώτος έβγαλε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την εισοδηματική πολιτική
της Νέας Δημοκρατίας.
Ποια εισοδηματική πολιτική; Που δεν μας έδινε τα 105
ευρώ που είχε υποσχεθεί και έπρεπε να τα δώσει. Και τώρα, τσιμουδιά, που μας παίρνουν από τις τσέπες μας αυτά
που μας είχαν μείνει. Τσιμουδιά τώρα.
Και πέρα από αυτούς τους χαρακτηρισμούς που απέδωσαν συνάδελφοι στη στάση του προηγούμενου ομιλητή
ήταν και αντιδεοντολογική, γιατί θα μπορούσε τις όποιες
του ενστάσεις, τις όποιες του αντιθέσεις, να τις θέσει χθες,
που οι αιρετοί πήραν το λόγο και θα μπορούσαν να απαντήσουν.
Τυχαίο λοιπόν και αυτό που το έκανε σήμερα ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχει αντίλογος; Κρίμα συνάδελφοι. Τέτοιες
συμπεριφορές τις καταδικάζουμε και τις αφήνουμε στην άκρη, όπως στην άκρη τις αφήνει και ο κλάδος.
Συνάδελφοι, πιστεύω πως η συγκεκριμένη χρονική περίοδος που διανύουμε είναι η πιο εύκολη και συνάμα η πιο
δύσκολη για έναν συνδικαλιστή. Και εξηγώ αμέσως το γιατί. Είναι η πιο εύκολη γιατί δεν χρειάζεται να πείσουμε για
το δίκιο των αιτημάτων μας.
Πείθει τον κάθε συνάδελφο με τον πιο σκληρό και αδυσώπητο τρόπο η πραγματικότητα. Τον πείθει κάθε 1η και
15 του μηνός το εκκαθαριστικό που παίρνει της μισθοδοσίας του, με τις αποδοχές του, που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Τον πείθουν οι τιμές στα βενζινάδικα και στα
super markets. Τον πείθουν όλα αυτά τα μέτρα που έχει
πάρει η κυβέρνηση.
Τους ταλανίζει τους συναδέλφους το άγχος και η αβεβαιότητα για το μέχρι πότε θα δουλεύουν, αν θα πάρουν το
εφάπαξ, αν οι γιατροί θα δέχονται τα βιβλιάρια μας, μέχρι
πότε οι φαρμακοποιοί θα μας δίνουν φάρμακα.
Και αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο φάντασμα της
άμεσης ανεργίας που χάρη στις εξαγγελίες της κας Διαμαντοπούλου αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοι μας αναπληρωτές άμεσα με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.
Αγωνιούν οι συνάδελφοι μας για το αν θα είναι αρεστοί
στον μέντορα τους. Αγωνιούν οι διευθυντές για το αν θα
βρούνε χορηγούς για να βάλουν πετρέλαιο για το χειμώνα.
Αγωνιούμε όλοι για το πώς θα διαθέσουμε το 1 δις ευρώ
που μας έταξε και μας υποσχέθηκε η κα Διαμαντοπούλου
πέρυσι από αυτήν εδώ την αίθουσα.
Γιατί όπως είναι γνωστό, συνάδελφοι, λεφτά υπάρχουν.
Δεν καταλάβαμε όμως ότι εννοούσαν αυτά τα λίγα που είχαν απομείνει στις τσέπες μας και έτσι πιστοί στις προεΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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κλογικές εξαγγελίες ήρθαν να τα απομυζήσουν και αυτά.
Είναι όμως ταυτόχρονα, συνάδελφοι, όπως προείπα το
έργο των συνδικαλιστών και δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο,
γιατί ίσως ποτέ στο παρελθόν δεν θεώρησαν το συνδικαλιστικό κίνημα οι συνάδελφοι και τους εκπροσώπους τους
τόσο αναξιόπιστους και κυρίως τόσο αναποτελεσματικούς.
Γιατί πώς να ερμηνεύσουμε αλήθεια, συνάδελφοι, το γεγονός ότι το 2006 κάναμε 42 ημέρες απεργία για την αναβάθμιση των οικονομικών μας αποδοχών και καλά κάναμε
και σήμερα ψελλίζουμε δικαιολογίες για να καλύψουμε την
αδράνεια μας απέναντι στην εργασιακή, ασφαλιστική, συνταξιοδοτική και οικονομική εξόντωση που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα.
Πού να εμφανίσουμε τις τηλεγραφικού τύπου, 2 σειρών,
ανακοινώσεις της ΔΟΕ, που μας καλεί να συμμετέχουμε σε
απεργία που προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ: Πώς να σφυρηλατήσουμε την ενότητα του κλάδου όταν η ΠΑΣΚ λέει δια του
Προέδρου της Ομοσπονδίας πως «δεν κατεβαίνουμε σε
απεργία με τη ΔΑΚΕ»;
Μια ευαισθησία επιλεκτική, που την κάνει στην άκρη όταν είναι να συμμετέχει με τη ΔΑΚΕ στο Προεδρείο, αλλά
φτύνει κατάμουτρα μια παράταξη που μάτωσε το 2006
στην απεργία, αρνούμενη να συνεργαστεί μαζί της σε έναν
κοινό αγώνα.
Φοβάμαι πως το συνδικαλιστικό κίνημα αρχίζει να μοιάζει με δεινόσαυρο, που αδυνατεί να προσαρμοστεί στο
περιβάλλον που με εντελώς απροκάλυπτο και ξεδιάντροπο
πλέον τρόπο ελέγχουν και οικοδομούν οι οικονομικές και
πολιτικές ελίτ του τόπου, εφαρμόζοντας πιστά και συχνά υπερθεματίζοντας σε διεθνείς εντολές.
Διάβασα, Πρόεδρε, τα πρακτικά των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και πραγματικά δεν διστάζω να πω ότι είχες μια έντιμη και δυναμική στάση. Τρόμαξα όμως.
Τρόμαξα με το μένος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όχι
ενάντια στον Μπράτη, ενάντια στον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας. Με αυτό το μένος που βγάλανε οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ απέναντι σου. Και για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν αυτοί, που το 2006 σε ανακήρυσσαν αγωνιστή
και ήρωα και τώρα σε μεταχειρίστηκαν ως αποδιοπομπαίο
τράγο.
Αλλά και πώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πέρασες από εκλεκτός μέσα σε μια βραδιά να αντιμετωπίζεις τη χλεύη
και την ειρωνεία και τις ειρωνικές και απαξιωτικές αναφορές που είχαν στο πρόσωπο σου συγκεκριμένα δημοσιογραφικά μέσα και εδώ θα περίμενα και την αντίδραση της
Ομοσπονδίας να καταδικάσει αυτή τη συμπεριφορά στο
πρόσωπο σου γιατί εκπροσωπείς έναν κλάδο 70.000 συ-
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ναδέλφων.
Και εμφανίστηκε με απροκάλυπτο τρόπο αυτή η διαπλοκή, η διαπλοκή πολιτικής εξουσίας και μέσων και πώς
προωθούν αυτά που θέλουν όταν δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους.
Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά εμείς τι έχουμε να αντιπαρατάξουμε, συνάδελφοι, απέναντι σ’ αυτή τη συντονισμένη επίθεση; Θα μείνουμε προσκολλημένοι στις παραταξιακές μας αγκυλώσεις; Θα κρυβόμαστε πίσω από θέσφατα της πολιτικής μας ιδεολογίας; Θα λειτουργούμε μέσα σε ένα αυτιστικό, συνδικαλιστικό κίνημα που δεν αφουγκράζεται τις αγωνίες των συναδέλφων, βαυκαλιζόμενος ο καθένας ότι επικοινωνεί την απόλυτη και τη μοναδική αλήθεια;
Θα είμαστε μετά τους πολιτικούς αυτοί που θα αντιμετωπίσουν τη μήνη όλου του κλάδου; Γιατί οι συνάδελφοι απαιτούν να σταματήσει άμεσα αυτή η κατάσταση. Απαιτούν
λόγια και πράξεις, τόσο συμβολικού, όσο και ουσιαστικού
χαρακτήρα.
Και σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα θα ήταν η μείωση της συνδρομής προς τη ΔΟΕ, που αποτελεί αίτημα πολλών συναδέλφων της βάσης. Μια μείωση που είναι δυνατόν να γίνει ξεκινώντας πρώτα από όλα Πρόεδρε με την αποζημίωση τη
δική μας, των συναδέλφων της επαρχίας. Να μειωθεί άμεσα η αποζημίωση η δική μας των συναδέλφων της επαρχίας.
Μια κίνηση όμως ουσιαστικού χαρακτήρα θα ήταν να
βγει από αυτήν εδώ τη συνέλευση η δυναμική εκείνη που
θα συνθέσει όλες τις δυνάμεις του κλάδου σε μια κατεύθυνση ανατροπής αυτής της αντιλαϊκής και αντεργατικής
πολιτικής που δεχόμαστε.
Ας το καταλάβουμε καλά συνάδελφοι όλοι, τόσο μέσα
σ’ αυτή την αίθουσα όσο και κάθε συνάδελφος και κάθε εργαζόμενος. Ο αγώνας από δω και πέρα δεν θα είναι για την
ευέλικτη ζώνη, δεν θα είναι για τα κενά στην εκπαίδευση,
δεν θα είναι καν για την αξιολόγηση ή για την οικονομική
αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Ο αγώνας από δω και πέρα,
συνάδελφοι, θα είναι ξεκάθαρα για το ψωμί και τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ.

Β. ΜΕΖΙΚΗΣ
Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όλες και όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα συντελείται μια άνευ προηγουμένου και συνεχώς εξελισσόμενη σαρωτική επίθεση στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις των εργαζο-
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μένων, τα οποία αυτά δικαιώματα βέβαια αποκτήθηκαν μετά από πολύ μεγάλους και σκληρούς αγώνες. Και βέβαια
δεν νομίζω να αμφιβάλει κανείς ότι δεν έχουμε δει όλο το
έργο ακόμη. Υπάρχει και συνέχεια.
Καταπατήθηκαν τα δικαιώματα μας. Τσαλακώθηκαν οι
ελπίδες μας. Γκρεμίστηκαν τα όνειρα μας. Ισοπεδώθηκε η
αξιοπρέπεια μας. Θα μου επιτρέψετε για να μη γινόμαστε
κουραστικοί να μην αναφερθώ στα επιμέρους θέματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρετε και όλες το τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε κάθε θέμα είτε εργασιακό, είτε οικονομικό, είτε ασφαλιστικό.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτό τον κοινωνικό Αρμαγεδώνα η φετινή Γενική Συνέλευση πίστευα ότι έχει μια ιστορική ευκαιρία και να δοθεί αυτή η ευκαιρία στο συνδικαλιστικό κίνημα να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, αλλά συγχρόνως πείθοντας ότι αξίζει να συνεχίσει
να υπάρχει, αλλά και να προσφέρει. Γιατί το να υπάρχει δεν
λέει τίποτα. Και να προσφέρει. Δημιουργώντας όμως ένα
μέτωπο συμμαχίας.
Οι συνάδελφοι όλοι ζητούν να συνειδητοποιήσουμε τις
κοινές μας ευθύνες. Να συμφωνήσουμε σε βασικές γραμμές, να καλλιεργήσουμε τη συνεννόηση, να προχωρήσουμε
με ρεαλιστικές προτάσεις και όχι με λεονταρισμούς, γιατί
αυτή τη στιγμή κρίνεται το μέλλον μας, αλλά και το μέλλον
των επόμενων γενεών. Αλλιώς θα βάλουμε την ταφόπλακα
στο συνδικάτο μόνοι μας.
Χρειάζεται, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πιστεύω
συνδικαλιστικό θάρρος και όραμα για να ασκηθεί γόνιμη
και δημιουργική κριτική. Απεναντίας όμως χρειάζεται συνδικαλιστικό θράσος και μόνιμη άρνηση για να ασκηθεί μια
στείρα κριτική εντυπώσεων και μόνο.
Γνωρίζοντας τα πεπραγμένα της ΔΟΕ και εκεί θα περιοριστώ γιατί αυτό λέει τουλάχιστον το πρόγραμμα και έχω μάθει να σέβομαι κάποιες διαδικασίες, έχω λοιπόν την
άποψη ότι η Ομοσπονδία μας έκανε κάποιες προσπάθειες, οι οποίες προσπάθειες αυτές βέβαια δεν ήταν όμως τίποτε παραπάνω από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει. Γιατί; Γιατί προσπάθησε να διαχειριστεί την κρίση και όχι να κάνει επέμβαση στην κρίση.
Η διαχείριση όμως δεν δίνει αποτελέσματα. Η επέμβαση είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει σε λύσεις και σε
προοπτική. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω μόνο. Θυμηθείτε
αυτή τη μεγάλη περιβόητη απεργία των 42 ημερών το 2006
για τα μόνο 105 ευρώ και βάλτε την σε αντιδιαστολή με
τους «αγώνες» της φετινής χρονιάς για τα εκατοντάδες ευρώ που μας πήραν μέσα από την τσέπη μας. Ασύγκριτα και
τα μεγέθη και οι καταστάσεις.

Όμως και η αντίδραση μας σαν συνδικάτο ήταν αντιστρόφως ανάλογη σε αυτές τις βίαιες και επώδυνες αλλαγές οι οποίες έγιναν στον κοινωνικό ιστό.
Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με λόγια και με
ανακοινώσεις, ούτε με ευχές. Τα προβλήματα έχουν συγκεκριμένη όνομα και απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις. Λύσεις προοπτικής και ελπίδας.
Γιατί; Γιατί έχουμε μια υπερπαραγωγή διαγνώσεων για
όλη αυτή την κατάσταση, το τι φταίει, το ποιος φταίει, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε τη θεραπεία, μια και δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε στην πρόληψη. Δεν υπάρχει
μαγική συνταγή. Μπορούμε όμως να ελπίζουμε στην οργάνωση, στις δράσεις, στον συντονισμό, στη συνεννόηση, στην
αντίσταση.
Το μέλλον βέβαια της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών είναι πολύ θολό. Οι αλλαγές ξεκίνησαν σαν χάδι, αλλά
γρήγορα έγιναν δυνατό χαστούκι, που έχει στόχο καθέναν
από εμάς. Και ας μη ξεχνάμε τον περιβόητο «Καλλικράτη».
Όχι βέβαια εκείνον τον αρχαίο Καλλικράτη που δημιούργησε αυτό το αιώνιο μνημείο, τον Καλλικράτη τον σύγχρονο, τον σημερινό, τον αυτοδιοικητικό, ο οποίος θα γκρεμίσει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.
Εάν παρακολουθείτε -και έχω αρκετές κρατημένες, δεν
έχω φέρει μαζί μου- συνεντεύξεις Δημάρχων, όπου κι αν ανήκουν θα δείτε την όρεξη τους να πάρουν την παιδεία
πρώτα, τον πολιτισμό και την υγεία στους Δήμους.
Η ΔΟΕ σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να πετάει την μπάλα στην κερκίδα γιατί δεν μας συμφέρει η καθυστέρηση. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλο τον αγωνιστικό
και στην περίπτωση μας συνδικαλιστικό χρόνο ώστε να
μπορέσουμε να ανατρέψουμε το εις βάρος μας αποτέλεσμα, το οποίο αυτό αποτέλεσμα μας ρίχνει στην παρακάτω κατηγορία πριν όμως σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη. Και
καταλαβαίνετε πολύ καλά ποια είναι η παρακάτω κατηγορία και ποιος είναι ο διαιτητής που θα πει «τελειώσατε».
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η χώρα μας βρίσκεται
σε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της. Αυτό
είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε. Προσέξτε όμως. Ακούμε πάρα πολύ συχνά για τις περίφημες κόκκινες γραμμές που μας λένε κάποιοι ότι τραβούν για το «καλό μας».
Αυτές όμως οι κόκκινες γραμμές, συναδέλφισσες και
συνάδελφοι, είναι βαμμένες με το δικό μας το αίμα. Το αίμα το εργασιακό, το δικό μας, το οικονομικό, το ασφαλιστικό, το αίμα των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανέργων, των
χαμηλόμισθων. Είναι όμως και εμείς καιρός πια σαν κοινωνία, σαν εργαζόμενοι, αυτή την κοινωνία των ανέργων που
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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είπα, των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, την
κοινωνία της νεολαίας, να τραβήξουμε πλέον τις δικές μας
κόκκινες γραμμές.
Γιατί πρέπει να τις τραβήξουμε για να προστατεύσουμε
το μέλλον μας, την υποθήκευση του μέλλοντος μας. Στην
προάσπιση του μόχθου και των κατακτήσεων μας. Είναι ώρα προσωπικής ευθύνης να αποκτήσουμε επιτέλους εμπιστοσύνη στη δύναμη μας, να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο
αισιοδοξίας πριν χάσουμε τα όνειρα μας. Σας ευχαριστώ
πολύ.

Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
Λογοθέτης Γιάννης, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της
ΔΑΚΕ, αλλά εκπρόσωπος όλων των συναδέλφων μου στον
Σύλλογο Περικλή της Β’ Αθήνας. Ανέβηκα για να σας μιλήσω για το έλλειμμα. Όχι το οικονομικό των 400 δις, ούτε για
το πολιτικό ενός συστήματος εξουσίας που βουλιάζει στην
παρακμή και μιας κυβέρνησης που παραδίδει στην τρόικα
τα κλειδιά των ελπίδων μας.
Αν κοιτάξουμε στον καθρέφτη όλοι μας, θα δούμε το δικό μας έλλειμμα, το συνδικαλιστικό. Ρωτήσαμε ποτέ τους
εκπαιδευτικούς του πίνακα και της κιμωλίας με ένα ερωτηματολόγιο γι’ αυτό το έλλειμμα; Τι νομίζετε ότι θα μας απαντούσαν; Τα προβλήματα υπάρχουν. Σήμερα μάλιστα είναι ακόμα πιο έντονα, αφού θίγονται ακόμα και οι ευκαιρίες
των παιδιών μας.
Γιατί όμως οι συνελεύσεις των Συλλόγων μας γίνονται σε
άδειες αίθουσες; Είναι παράλογο ίσως που οι συνάδελφοί
μας επιλέγουν κατά το -πώς το λέει ο Ελύτης- το ιδιωτεύομεν μέσα στο ανερυθρίαστο; Τι είναι εκείνο που τους κάνει να μην απεργούν και να μη συμμετέχουν στις διαδηλώ-
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σεις, τις διπλές μάλιστα στις μέρες μας;
Σταχυολογώ ενδεικτικά υποθετικές απαντήσεις που
μπορεί να μην είναι και τόσο υποθετικές, στο ερώτημα «τι
είναι εκείνο συνάδελφε που σε κάνει να απέχεις;» «Νιώθω
ότι οι εκπρόσωποι μου με χρησιμοποιούν. Με χρησιμοποίησαν και στις μεγάλες απεργίες. Διέψευσαν τις ελπίδες μου
και με ξεπούλησαν για να χτίσουν τις δικές τους καριέρες».
«Βιώναμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Τον βλέπουμε κι εδώ. Που σαν αντιπολίτευση πατά στη βάρκα του λαϊκισμού και της επανάστασης χωρίς αιτία και σαν κυβέρνηση ποιεί τη νήσσα, μοιράζοντας καρέκλες και ράβοντας
κουστούμια.»
«Εκνευρίζομαι να βλέπω στη μισή ιστοσελίδα της ΔΟΕ»,
μπορεί να πει κάποιος άλλος, «έναν Πρόεδρο, τον εκάστοτε
Πρόεδρο, super star και στην άλλη μισή εγκυκλίους και αποφάσεις για το υπέρλαμπρο, το θεάρεστο έργο της κας
Υπουργού μας.»
«Απαιτώ από την Ομοσπονδία μου ένα μπλοκ ανοιχτό
παράθυρο ενημέρωσης και επικοινωνίας όπου θα μπορώ
να καταθέσω τους στοχασμούς και τις προτάσεις μου. Ένα
βήμα διαλόγου, όπου θα εκφράζω τις σκέψεις μου και θα
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η κριτική μου».
«Δεν τους εμπιστεύομαι», θα πει κάποιος άλλος. «Είδα
τόσα χρόνια το αποτελέσματα των δικών τους μεθόδων με
τις 24ωρες ή 48ωρες απεργίες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα για την τιμή των όπλων με συμφωνίες κάτω από το
τραπέζι και τώρα δεν πιστεύω πλέον ότι θα προωθήσουν
τα συμφέροντα μας οι Πρόεδροι της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ,
οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο κόμμα που περνάει τα μέτρα για
το σημερινό σχολείο.»
«Βαρέθηκα ακόμα τις γνωστές βουβουζέλες των συνελεύσεων που χρόνια τώρα σφυρίζουν εκκωφαντικά στα αυτιά μου στον ίδιο μονότονο ήχο. Όλους εκείνους που χωμένοι στη ναφθαλίνη και ξεχασμένοι σε ιδεοληψίες αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικοί. Αυτούς που επικαλούμενοι
θυσίες και αίμα άλλων βαφτίζονται αυτάρεσκα αγωνιστές
διεκδικώντας το αλάθητο του Πάπα και των γραφών».
«Νιώθω κορόιδο», θα πει ένας άλλος, «από τη στιγμή
που δεν με ενημερώνουν ποτέ ουσιαστικά για το τι γίνονται
τα 45 ευρώ που μου κρατούν για συνδρομή. Την ίδια ώρα
που η ΟΛΜΕ κρατά πολύ λιγότερο στους δικούς της, τότε
και εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι τα λεφτά αυτά γίνονται
γαρδένιες και ταξίδια αναψυχής».
«Συναισθάνομαι ότι με δουλεύουν αφού τόσα χρόνια
μου μιλάνε για απεργιακό Ταμείο και ποτέ δεν το υλοποίησαν».» «Νιώθω το παιχνίδι στημένο και το έργο χιλιοπαιγμένο». «Βαρέθηκα την έλλειψη φαντασίας, τη γραμμι-
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κότητα των πραγμάτων και τη μονοτονία των λόγων».
Τέτοιες και άλλες παρόμοιες απαντήσεις, συνάδελφοι,
εισπράττω καθημερινά ως αιρετός στη Β’ Διεύθυνση Αθήνας, περνώντας από τις 300 σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης και συζητώντας με πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς.
Στο ίδιο μήκος κύματος λίγο καιρό πριν η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μου, του Συλλόγου «Περικλής» που
εκπροσωπώ, με απόφαση της μας προτείνει αλλαγή πλεύσης με ένα κείμενο 4 σημείων.
Στη δικιά μας βούληση εναπόκειται να τολμήσουμε αυτή την αλλαγή. Το κείμενο είναι κατατεθειμένο ήδη στην
Επιτροπή Αποδελτίωσης. Θα το καταθέσω και στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Δυστυχώς ο διαθέσιμος χρόνος δεν μου επιτρέπει να το παρουσιάσω. Ελπίζω όμως η
Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη της τις θέσεις μας και να
τις φέρει στην Ολομέλεια του Σώματος για ψήφιση και παραπέρα υλοποίηση. Ευχαριστώ.

Χ. ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ
Γ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ»
Επιτρέψτε μου μία παρέκβαση στην αρχή, να απευθυνθώ στον προ-προ-προλαλήσαντα συνάδελφο που πήγε να
προκαλέσει διάσταση ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΔΑΚΕ
και στο σώμα της ΔΑΚΕ και να του αναγνωρίσω το προσόν
του προβοκάτορα. Τα συγχαρητήριά μου όμως και στον
Εντοράντο που τον επικαλέστηκε. Κι επειδή έχω την εντύπωση ότι ανήκει στα θύματα των νέων μέτρων, την απάντηση θα την πάρει από το μέλλον.
Θα αρχίσω με την επισήμανση της διττής σημασίας της
λέξης «κρίση». Ένας που είναι σε κρίση μπορεί και οφείλει
να έχει και κρίση. Ίσως τούτες τις ώρες να απαιτείται μια βιτριολική κριτική τόσο των πολιτικώς κρατούντων, όσο και
της συνδικαλιστικής μας εκπροσώπησης.
Προ τριετίας είχα προειδοποιήσει -η προειδοποίηση έχει πάντα αγαθή πρόθεση- τον Μπάρκουλη όπως αποκλήθηκε του συνδικαλισμού- τον Πρόεδρο της ΔΟΕ ότι υπάρχει και παρακατιανό σκαλί από τον πάτο. Με παρερμήνευσε παίζοντας θέατρο και με προσποιητή αγανάκτηση
δήλωνε ότι “τον έβρισα” τότε.
Και αυτό το έκανε όχι λόγω μειωμένης αντίληψης, κάθε
άλλο μάλιστα γιατί είναι και Ηπειρώτης, αλλά από ιδιοτελή
προθετικότητα. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι ο συνδικαλισμός λειτουργεί σαν μια ανάποδη κολυμπήθρα του Σιλωάμ,
μπαίνεις με υγιείς προθέσεις και βγαίνεις με αρρωστημένες.
Παρατήρησα επίσης χθες μια ενσυνείδητη προσπάθεια

αγιοποίησης και ειδωλοποίησης ιστορίας και συνδικαλιστικών πρακτικών. Ας αρχίσουμε από την ιστορία, γιατί χρόνος παρελθών και χρόνος παρών λένε έσονται εις χρόνο
μέλλοντα, Έλιοτ.
Έκθεση απόρρητη Λάζαρη προς Αντρέα Παπανδρέου,
το 1988: «Ραγδαία αύξηση δαπανών κρατικού προϋπολογισμού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μέσα σε οχτώ χρόνια οι συνολικές δαπάνες από 625 δις γιγαντώθηκαν σε 3,2
τρις». Αυτό για το συνάδελφο που έχει διαστροφή, αν και
όλες οι διαστροφές είναι επικίνδυνες. Πάντα με δανεικά,
γιατί η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος εθνικού δεν
ξεπέρασε ποτέ το 1% ετησίως.
Φρεσκάροντας τη μνήμη να τονίσω και τη ρήση του
Ανδρέα του συχωρεμένου, “για 500 εκατομμύρια το κλέψιμο”, θυμάστε τότε από την Κίνα, “θα κάνουμε λόγο τώρα”; Ακολούθησε το “Τσοβόλα δώστα όλα”, ήρθε ο εκσυγχρονισμός στη συνέχεια και πούλησε τα χρέη σε αμερικάνικη τράπεζα, ώστε να μπούμε περήφανα και ανέλεγκτα στη Ζώνη του ευρώ.
Κρατήστε και την υπόθεση του Χρηματιστηρίου, της
SIEMENS, των δομημένων ομολόγων και θα έχετε ανάγλυφη την αιτία της κατάντιας μας. Τα δομημένα ομόλογα δε
σας ανήκουν, τα αναλαμβάνω. Αφήστε που έχω και την απορία, στα ταμεία είχαμε εκπροσώπους μας; Τους είδατε;
Τους ακούσατε;
Συνάδελφοι, είναι αντικειμενική αλήθεια ότι πρώτα ηθοπτωχεύεις και μετά ακολουθεί η παλίρροια των δεινών.
Ήρθε τον περασμένο Οκτώβριο ο κ. Παπανδρέου και δεσμευόταν ότι «λεφτά υπάρχουν». Προφανώς, εκ του αποτελέσματος, εννοούσε στις τσέπες μας. Και σε λίγους μήνες, υποχρεωνόταν ο κ. Παπουτσής να δηλώσει: «Το κόστος του φόβου και της άγνοιας έχει καταστεί πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του παρελθόντος».
Έτσι, φτάσαμε να μοιρολογούμε πάνω στα πτώματα των
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και των εργασιακών μας σχέσεων. Βάλτε και το κερασάκι της προσπάθειας απαξίωσης
του χώρου μας από την Υπουργό σας και θα καταλάβετε
γιατί φτάσαμε στο κατώφλι της επιδημικής κατάθλιψης.
Και οι συνδικαλιστάδες μας, εννοώ κυρίως τους της
πλειοψηφίας της ΠΑΣΚ, μέσα στην τρελή χαρά να καταλάβουν καρέκλες ράβοντας κοστούμια. Βέβαια, ήρθε ο κ. Ξυνίδης και τους είπε “να τα βάλουν στις ντουλάπες τους”, ξινίζοντάς τους μούτρα και διάθεση. Είμαι όμως σίγουρος ότι το πρόβλημα θα το λύσουν με ενδοδιαβούλευση, σαν αυτή που προηγήθηκε του συνεδρίου με την Υπουργό. Βλέπετε η ΔΟΕ είναι γωνιακό μαγαζί.
Και καλά όλα αυτά, με το δάσκαλο το μαχόμενο συνάΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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δελφο ποιος θα ασχοληθεί; Και μάλιστα τώρα που του προέκυψαν και τα «φληναφήματα» του νέου ολοήμερου και
της σε πρώτο στάδιο εσωτερικής αξιολόγησης. Μήπως ο κ.
Πρωθυπουργός ίσως όταν του περάσει η ευδαιμονία από
το αυτόγραφο που πήρε από τον Καντάφι;
Κάποιος αγαπητός Δημοσιογράφος με παρακάλεσε με
διάθεση ειρωνείας να σας μεταφέρω τα παρακάτω: Κάθε
νέο, μου είπε, επί λέξει θα σας τα αναφέρω, είναι και εκ του
πονηρού, όπως νέο ολοήμερο, νέο SKIP, νέος Πανιώνιος.
Το Διδασκαλικό Βήμα να έρχεται λέει έντυπα, για να μην
πάθουμε λέει οστεόφυτα διαβάζοντάς το στο internet. Αν
το Υπουργείο συνεχίζει να θέλει να μας κάνει από εμψυχωτές φακίρηδες, να μας στείλει για σεμινάρια στην Άπω
Ανατολή.
Από υπερκόπωση δεν κάνουμε απεργία, τουλάχιστον εφάμιλλη αυτής των 42 ημερών, τονίζοντας πως αν ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης -λέει ο συνάδελφος- σκέφτονταν τα κοινόχρηστα, θα είχαμε ακόμη τουρκοκρατία.
Ευτυχώς τώρα -λέω εγώ- που δε χάθηκε ακόμα το χαμόγελο και το δικαίωμα στο όνειρο.
Άκουσα με προσοχή το φίλο το Γιάννη από το ΠΑΜΕ
-κάπου εκεί κάθεται- πρέπει όμως να λέμε αλήθειες κόντρα
στην άποψη του Λένιν ότι η αλήθεια είναι μια αστική προκατάληψη της μπουρζουαζίας. Η όποια επιτυχία προϋποθέτει συναίνεση και κοινό τόπο, έτσι μας λένε, διαλεκτική
γαρ η εξέλιξη και όχι η προσπάθεια επιβολής του κομματικού μας χώρου.
Κρίμα που στη σημερινή εποχή η Αριστερά γοητεύεται
ακόμη από τη δημιουργικότητα του χάους. Ας παραδειγματιστεί από την προσφορά των Σβώλου-Αγγελόπουλου
το ΄44 που διαχειρίστηκαν το δάνειο της «Ούντρα». Θα
σας αναφέρω και την άποψη του Χρόνη για τη σημερινή
Αριστερά, «ούτε πολιτικό πολιτισμό παράγει και ενοχλεί το
σύστημα όσο η ουρά μιας αθερίνας στον ωκεανό».
Επανερχόμενος, για να κλείσω, κάνω έκκληση στους
συνδικαλιστικούς ταγούς αντί να πληρώνουν από την τσέπη μας τα ασφάλιστρα των Ι.Χ. τους -έτσι άκουσα, δεν ξέρω κατά πόσον αληθεύει, με ερωτηματικό το έχω- να μειώσουν τη συνδρομή των συναδέλφων τουλάχιστον στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας.
Για τα εργασιακά μας προβλήματα, φοβάμαι ότι η σημερινή πλειοψηφία της ΔΟΕ έχει τόση αξιοπιστία για το
Υπουργείο, ώστε αυτά θα ακολουθήσουν νομοτελειακή εξέλιξη. Μέσα από τη χαρμολύπη της επικείμενης συνταξιοδότησης, μπορώ μόνο να ευχηθώ από καρδιάς υγεία σε όλους και αχρωμάτιστη συνδικαλιστική πρακτική.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Β. ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Ε΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πριν ξεκινήσω να τοποθετηθώ θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι πέρυσι την τελευταία ημέρα ακριβώς που μιλούσαμε αναφορικά και σε σχέση με τα οικονομικά του κλάδου,
η πρόταση που κατέθεσα εδώ ήταν για μία εξοικονόμηση
πόρων από τους υπάρχοντες ήδη με βάση τον προϋπολογισμό που κατέθετε η Ομοσπονδία, του ποσού του 1 εκατομμυρίου 200 χιλιάδων ευρώ τα οποία μπορούσαν να εξοικονομηθούν από τον πίνακα που γινόταν τότε για το
χρόνο 2010-2011.
Μία από τις προτάσεις που είχα καταθέσει τότε ήταν ότι το Διδασκαλικό Βήμα, το οποίο πλέον είναι ξεπερασμένο στη μορφή του και πλέον μπορεί να έρχεται ηλεκτρονικά στα σχολεία, άρα λοιπόν μπορούμε να κόψουμε ένα σεβαστό ποσόν από εκεί. Χαίρομαι που το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας έκανε αποδεκτή την πρόταση αυτή και βλέπουμε ότι έγινε και πραγματικότητα με την αποδέσμευση
ενός μεγάλου ποσού για το λεγόμενο ταμείο των εξόδων
παραστάσεων της Ομοσπονδίας.
Θέλω να απευθυνθώ λίγο στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αγαπητά μέλη,
στείλαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο μία πρόταση-απόφαση
ομόφωνη του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνετε παρέμβαση προς το Μετοχικό Ταμείο και το ΤΕΑΔΥ, ώστε να γίνει νέα ρύθμιση των οφειλών των συναδέλφων από τα δάνεια που έχουμε πάρει. Πρέπει να το δείτε, όπως ακριβώς
όλοι αυτοί αποφάσισαν και ρύθμισαν τα δικά μας χρήματα,
έχουν τουλάχιστον την ελάχιστη υποχρέωση να κάνουν κι
αυτοί ένα βήμα πίσω και να ρυθμίσουν, είτε ρίχνοντας το
επιτόκιο των δανείων, είτε επιμηκύνοντας το χρόνο.
Συνάδελφοι, παρακολουθώ από χθες το πρωί όλη την ημέρα αυτή τη Γενική Συνέλευση και εννοείται ότι περίμενα
να κάνουμε κριτική πεπραγμένων. Κάτι συμβαίνει. Άκουσα
τα πάντα, ανάλυση για όλη την πολιτική της τελευταίας από άλλους πενταετίας, εξαετίας, δεκαετίας, άκουσα από το
Προεδρείο να λέει ότι ο καθένας αφού έχει το χρόνο του
μπορεί να λέει ότι θέλει.
Αυτό όμως πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το να μη σηκωθεί κανένας εδώ για
να κάνει κριτική πεπραγμένων ένα πράγμα μόνο σημαίνει:
Δεν έχουμε πεπραγμένα. Και πραγματικά δεν έχουμε και
δεν έχουμε σε μία στιγμή και μία χρονιά όπου αυτή τη στιγμή συμβαίνουν τα πάνω-κάτω.
Συνάδελφοι, άκουσα προηγουμένως το αξιοσέβαστο
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λέει «το 2006 οργα-

ΔΑΚΕ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

νώσαμε την απεργία γιατί είχαμε την κοινωνία μαζί μας».
Μα είναι δυνατόν να μην έχουμε την κοινωνία σήμερα μαζί μας, που είναι σε χειρότερη μοίρα όλοι αυτοί κι από μας;
Σήμερα τους έχουμε στο χέρι μας και τους έχουμε από το
Δεκέμβριο από τις πρώτες εξαγγελίες του Λοβέρδου.
Δεν ήρθανε τώρα, τις έχουμε εδώ και έξι μήνες. Γιατί
λοιπόν εδώ και έξι μήνες βλέποντας τι έρχεται μπροστά
μας δε φροντίσαμε να οργανώσουμε τη δράση μας; Είναι
δυνατόν εδώ και ένα χρόνο περίπου από το Σεπτέμβριο
που ξεκίνησε αυτή η χρονιά με όλα αυτά τα μέτρα, με όλες
αυτές τις ρυθμίσεις, να έχουμε κάνει εφτά απεργίες μαζί με
ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ; Τι περιμένουμε συνάδελφοι; Να μας πάρουν τι; Περιμένουμε μάλλον τα τρίτα μέτρα, έτσι; Έρχονται
κι αυτά.
Συνάδελφοι θα έλεγα άλλα πράγματα, αλλά τώρα θα αναφερθώ γιατί μου δόθηκε η αφορμή. Έγιναν δύο Ολομέλειες, επειδή αναφέρθηκε η Ολομέλεια της 8 Μάρτη και ήμασταν όλοι παρόντες, όσοι είναι Πρόεδροι εδώ Συλλόγων. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να μη γίνει απεργία και
δε θα μπορούσε να γίνει απεργία.
Ακούω από το πρωί κι από χθες από κάποιους εδώ μέσα να λένε: Θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Τι σημαίνει το όλοι μαζί συνάδελφοι; Όλοι μαζί αλλά εσείς χώρα; Δε γίνεται αυτό. Ή αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα προβλήματα θα
αφήσουμε στην άκρη όλοι τα κομματικά εδώ μέσα και θα
πάμε στα συνδικαλιστικά καθαρά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν
πλήγεται παραπάνω ο αριστερός από τον δεξιό ή λιγότερο ο Πασόκος.
Εδώ μέσα συνάδελφοι πληγόμαστε όλοι το ίδιο και πονάμε όλοι το ίδιο. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί λοιπόν,
αφήστε όλοι στην άκρη τα κομματικά σας, για να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε αυτά που χάσαμε, την εμπιστοσύνη των συναδέλφων.
Ακούω από όλους να αναρωτιούνται εδώ μέσα και να
λένε δεν απεργούν οι συνάδελφοι. Όχι συνάδελφοι, γιατί άραγε; Όλοι αναρωτιόμαστε, λες και είμαστε εξωγήινοι όλοι.
Γιατί εδώ και έξι μήνες ακούμε τα πάντα και δεν υπάρχει αντίδραση, δεν έχω δει το Προεδρείο της Ομοσπονδίας ενώ έπρεπε αυτή τη στιγμή να τρίζει η γη και δεν τρίζει τίποτα, τίποτα απολύτως.
Γι΄ αυτό λοιπόν, γιατί ο κόσμος βλέπει ένα Προεδρείο
να αδρανεί, απλά να κάνει δηλώσεις, δέχομαι συνάδελφε
που είπατε ότι βγάλατε 30, 100 ανακοινώσεις. Αλλά δεν είδα να δημιουργείται αγωνιστική διάθεση, δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ έκανα όλες τις απεργίες του 2006 συνάδελφε, ήμουνα εδώ, εμένα δεν είδες; Ρωτήστε τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας που ήμουνα, είναι ο καλύτερος μάρτυρας, κα-

τάλαβες;
Λοιπόν δεν κάνω διάλογο, το ποια είμαι το έχω αποδείξει και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι και τον αγώνα συνάδελφε δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Αυτό
που έχω να πω είναι ότι σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα
δέχεται το μεγαλύτερο χτύπημα και το δέχεται από αυτούς, που εγώ το αναγνωρίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που οργάνωσε τον συνδικαλισμό στην Ελλάδα
και μάλιστα του έδωσε βάση.
Αλλά ήταν και αυτός που τον διέλυσε. Να τον χαίρεστε.

Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ
Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, όταν πριν ένα χρόνο αφήναμε το χώρο της 78ης Γενικής Συνέλευσης σίγουρα κανείς
από μας δε φανταζόταν ότι ένα χρόνο μετά θα συμμετείχε σε μία Γενική Συνέλευση επιστέγασμα μιας χρονιάς η οποία ήταν αρκετή, να διαγράψει από τον εργασιακό χάρτη
δικαιώματα και κατακτήσεις που χρειάστηκαν αιματηροί αγώνες πάρα πολλών ετών για να κερδηθούν.
Σίγουρα δε φανταζόταν κανείς πως ο εκπαιδευτικός κόσμος θα είχε ανεπτυγμένο αυτές τις μέρες τόσο μεγάλο
ενδιαφέρον και τόση αγωνία για τις εργασίες αυτής εδώ
της Γενικής Συνέλευσης, για τον πολύ απλό και ξεκάθαρο
λόγο, ότι ίσως να δίνει την τελευταία ευκαιρία σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που αν δεν τον πρόδωσε με τη στάση
του, σίγουρα δεν ήταν αντάξιο της κρισιμότητας των περιστάσεων.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι του 2006 κάποιους από αυτή την αίθουσα να ξεκαθαρίζουν με ύφος
που δε χωρούσε αμφισβήτηση πως “ο αγώνας για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ήταν μονόδρομος”. Κι όμως,
αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη χρονιά που πέρασε είναι
οδυνηρές και γιατί συνάδελφοι;
Γιατί αν το 2006 διεκδικούσαμε να κερδίσουμε και σωστά κάναμε, με τόση ένταση, με ορμή, τι απέγινε αλήθεια αυτή η ένταση, αυτή η ορμή φέτος που θα έπρεπε να είναι
πολλαπλάσια για την υπεράσπιση κατακτήσεων που ξηλώθηκαν μέσα σε μια νύχτα;
Γιατί αν το 2006 ο κλάδος βρέθηκε στους δρόμους για
έξι εβδομάδες για να διεκδικήσει να κατακτήσει, πόσες εβδομάδες χρειαζόταν φέτος που είδε τις αποδοχές του να
συρρικνώνονται τραγικά, δίχως ορατή προοπτική ανάκαμψης; Που μαθαίνει ότι το πιθανότερο είναι να μη βγει ποτέ
στη σύνταξη και αν βγει θα πληρώνεται με φιλοδωρήματα;
Που βλέπει τις εργασιακές σχέσεις να αλώνονται, να
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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διαλύονται, με αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, με αξιολόγηση-χειραγώγηση, με μέντορες, τιμωρητικές τριετίες και
διετίες στην οργανική, με 28 παιδιά στην τάξη, με, με και τόσα άλλα με που δεν ξέρουμε ακόμη τι μας περιμένει;
Άραγε πόσες εβδομάδες αγώνα είναι ικανές τώρα για
την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας ενός κλάδου όταν έχει
στοχοποιηθεί από την Υπουργό Παιδείας για ότι στραβό υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης; Όταν τον πυροβολούν
καθημερινά από τις οθόνες των τηλεοράσεων οι υπάλληλοι
της Κυβέρνησης- δημοσιογράφοι και τον κατονομάζουν ως
φυγόπονο και αργόμισθο στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας και τον κατηγορούν ως τον μοναδικό υπεύθυνο για την
αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα;
Συνάδελφοι, γιατί όλους αυτούς τους κρίσιμους μήνες
που πέρασαν ανεπιστρεπτί δεν είδαμε ούτε ένα ελάχιστο
ποσοστό της οργής του 2006 να κάνει την εμφάνισή του
στα κανάλια; Γιατί όλους αυτούς τους μήνες που δυσκόλεψαν τόσο πολύ τα λόγια έγιναν ζυγισμένες και προσεκτικές
οι φράσεις του αγαπητού Προέδρου της ΔΟΕ και τόσο
πολιτικά ορθή η κριτική;
Μήπως γιατί η αντίδραση είναι ανάλογη της Κυβέρνησης; Ο κόσμος δε ρωτάει, είναι σίγουρος, οι αντιδράσεις όμως είναι δυσανάλογες και χλιαρές, γιατί κυβερνάει το
ΠΑΣΟΚ που «είναι εδώ ενωμένο δυνατό», όπως ζητωκραύγαζε η μεσαία πτέρυγα στην περσινή πανηγυρική συνεδρίαση, που φέτος δεν ήταν για μας μεγάλη έκπληξη όταν είδαμε πως απουσίαζε από το πρόγραμμα των εργασιών της Γενικής μας Συνέλευσης για ευνόητους λόγους.
Να θυμίσω τις τελευταίες Ολομέλειες και ιδιαίτερα την
τελευταία Ολομέλεια στις 8 του Μάρτη; Τι να πούμε; Την
απάντηση την ξέρουμε, την ξέρει όλος ο κόσμος, η από κει
πτέρυγα ισχυρίζεται ότι το Προεδρείο είναι ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ,
άλλες πτέρυγες θέλουν ομόφωνες αποφάσεις και άλλα όμορφα τέτοια ακούστηκαν.
Τις όμορφες αποφάσεις και τις ομόφωνες τις θυμήθηκε
η ΠΑΣΚ τώρα που καίγεται το σύμπαν και εμείς πάμε να σβήσουμε τη φωτιά με κροκοδείλια δάκρυα.Το 2006 δεν είχε καμιά σημασία αν οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες ή όχι, όμως τότε δεν είχαν σημασία και τα ποσοστά συμμετοχής στις απεργίες. Τώρα είναι βέβαια αντικείμενο σοβαρής μελέτης.
Όμως επειδή είναι αλήθεια ότι χρειάζονται πλειοψηφίες
για να παίρνονται αποφάσεις κι αν η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ θέλει να βάλει πλάτη όπως
λέγεται στην Κυβέρνηση που είναι οι υπόλοιποι; Μήπως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι οχυρωμένοι πίσω από το
δόγμα της κατοχής της μοναδικής αλήθειας και διασπούν
αντί να ενώνουν;
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Μήπως κάποιοι αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγνοούν
τις θέσεις του κλάδου και αρνούνται να τις υπερασπιστούν;
Μήπως κάποιους τους βολεύει να κάνουν μονόδρομο το
μότο «ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ είναι ίδιοι» για να μιλούν μετά για
υποταγμένο συνδικαλισμό;
Αν νομίζετε αγαπητοί φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ πως οι στιγμές που ζούμε αντέχουν σε μικροπαραταξιακά παιχνίδια, τότε φοβάμαι πως πρέπει να ανακτήσετε την επαφή σας με την πραγματικότητα. Ο συνάδελφος που αισθάνεται τη στοχοποίηση στην καθημερινή
και εργασιακή του ζωή σας έχει ήδη ξεπεράσει και ζητάει
κάτι άλλο.
Ζητάει αυτό που κατορθώνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι διδασκαλικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα: Αποφάσεις που ενώνουν, δράσεις που ξεσηκώνουν. Και παραδειγματικά να αναφέρω στον 7ο Σύλλογο τη θέσπιση, τέλος
πάντων να το πω έτσι, των απογευματινών συλλαλητηρίων
που αν και δεχτήκαμε πολλές κριτικές και πόλεμο τελικά
καταφέραμε και ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την απόφαση και ξεχύθηκαν στους δρόμους
άνευ χρωμάτων και παρατάξεων.
Συνάδελφοι, δεν ενδιαφέρεται, να το καταλάβουμε αυτό, κανείς συνάδελφος στα σχολεία για την προέλευση και
την ιδεολογική οπτική της κάθε πρότασης. Τον ενδιαφέρει
να είναι αντίστοιχη των αναγκών του. Είναι υποψιασμένος
και δύσπιστος ο συνάδελφος στα σχολεία, τα επικοινωνιακά παιχνίδια δεν τα ανέχεται πλέον, ζητάει από το Συνδικάτο το στάση υπεύθυνη διαχρονική και τίμια.
Κλείνοντας και ευχόμενη καλό καλοκαίρι σε όλους, ελπίζω και εύχομαι η αυριανή ημέρα με τις προτάσεις της να
μπορέσει να πείσει το συνάδελφο της βάσης ότι το Συνδικάτο του πρέπει και αξίζει να το εμπιστεύεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Π. ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την κριτική των πεπραγμένων οφείλω να ευχαριστήσω το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, που μου δίνει το λόγο, γιατί είχα ζητήσει το λόγο από το μεσημέρι.
Να απαντήσω σε κάποιους προλαλήσαντες συναδέλφους, αντιπροσώπους της ΠΑΣΚ από το μεσημέρι, μιας και
δεν πρόλαβα να πάρω το λόγο.
Είπε κάποιος συνάδελφος της ΠΑΣΚ ότι «εμείς θέλουμε να χτυπήσουμε το κεφάλι της ΔΟΕ». Δε μας διευκρίνι-
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σε όμως ποιο από τα δύο, γιατί είναι γνωστό ότι το ένα από τα δύο κάνει πάντα του κεφαλιού του.
Αλίμονο αν η ηγεσία του κλάδου μας βασίζεται στην
οργανική αυτή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Ο ίδιος συνάδελφος ανέφερε ότι «δυνατό κεφάλι συνεπάγεται και ισχυρό σώμα».
Να διευκρινίσω λοιπόν και εδώ ότι πράγματι η ΠΑΣΚ έχει ισχυρό σώμα, ή καλύτερα δυνατές πλάτες, αφού τόσα
χρόνια έχει κάνει τις πλάτες στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όταν ανήκει στον πολιτικό
της φορέα.
Πλάτες για να περάσει το ’92 η ανασύνταξη της επετηρίδας, πλάτες το ’97 για το νόμο του Αρσένη, πλάτες τώρα
για να περάσει το πολυνομοσχέδιο. Κοντεύετε να ξεπεράσετε και τον Πύρρο Δήμα στις πλάτες.
Άλλος συνάδελφος ανέφερε ότι η ΠΑΣΚ έβγαλε, λέει,
«καθοριστικές ανακοινώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
προηγούμενης συνδικαλιστικής χρονιάς».
Πράγματι αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω να ομολογήσω
ότι αποτελούν άριστες εκθέσεις συνδικαλιστικών ιδεών.
Πρέπει επίσης να παραδεχτώ ότι κάποια σημεία τους τα
δανείστηκα σε τοποθετήσεις μου, με την υποσημείωση ότι προέρχονται από τις ανακοινώσεις της ΠΑΣΚ.
Άλλος συνάδελφος τέλος, ανέφερε ότι τα μέλη της
ΔΑΚΕ, λέει, «είναι ανεβασμένα στα κεραμίδια». Αν οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ είναι ανεβασμένοι στα κεραμίδια, τότε τα μέλη της ΠΑΣΚ βρίσκονται πάνω σε ουρανοξύστες
και μάλιστα φορώντας τα κουστούμια τους.
Προσέχετε μόνο αγαπητοί συνάδελφοι, άλλο να πέσει
κάποιος από τα κεραμίδια του 1ου ορόφου και άλλο από
τους δίδυμους πύργους. Εκτός και αν χρησιμοποιήσετε τα
κουστούμια σας για αλεξίπτωτο. Και ας έρθω στην καθ’ αυτή κριτική των πεπραγμένων.
Συνάδελφοι, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΟΕ, δυστυχώς για άλλη μια χρονιά κατέδειξε την πλήρη αναντιστοιχία της συνδικαλιστικής ηγεσίας με τη βάση
των εκπαιδευτικών, τις απαιτήσεις και τους προβληματισμούς που θέτουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
Η ηγεσία της ΔΟΕ ήταν μακριά από την πολύ σκληρή
φετινή πραγματικότητα. Δεν πειράζει όμως, ήταν πιο κοντά
στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό μας αρκεί ως οραματιστές
εκπαιδευτικούς. Ναι, συγνώμη τώρα έγινε μετακόμιση.
Ολομέλειες Προέδρων έγιναν έτσι γιατί έπρεπε να γίνουν, ίσως και για να αποτελέσουν για κάποιους συνδικαλιστικό άλλοθι. Δεν μπορεί από τη μια ο Πρόεδρος της ΔΟΕ
να λέει στις 27/11 ότι έρχονται ή καλύτερα είναι προ των
πυλών σκληρά μέτρα για τους εκπαιδευτικούς και τους δη-

μόσιους υπαλλήλους από τη μια και από την άλλη να λέει
«ας έρθουν πρώτα αυτά τα νέα σκληρά μέτρα», δηλαδή από το Γενάρη και μετά «και βλέπουμε».
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ: Για μια ακόμα χρονιά δυστυχώς, ήταν βήμα μόνο για όσους εξυπηρετούσαν με το λόγο, τις προτάσεις και τις ενέργειές τους την πλειοψηφία του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ.
Ούτε ένα έγγραφο του συλλόγου μας, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, δεν έχει δημοσιευτεί στο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ
ΒΗΜΑ. Και ειλικρινά δεν είναι μόνο έγγραφα του συλλόγου
μας, είναι κοινά ψηφίσματα με τη Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου και με την
Ένωση Γονέων.
Τελειώνω, θα μπορούσαμε να μετονομάσουμε το
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ σε «ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑ». Και άλλη μια πονεμένη ιστορία βέβαια είναι το διεκδικητικό πλαίσιο του κλάδου.
Να ήταν όμως μόνο αυτά; Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία
των εγκλωβισμένων συνδικαλιστικών αξιών, επικρατεί σε
κάθε δραστηριότητα και κάθε λήψη κρίσιμης απόφασης της
ομοσπονδίας μας. Ευχαριστώ πολύ.

Σ. ΛΙΑΒΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πέρασαν ήδη 9 μήνες
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, 9 μήνες τώρα
που όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι Έλληνες πολίτες βιώνουμε
μια ζοφερή πραγματικότητα, ζούμε ένα ασύλληπτο εμπαιγμό από την κυβέρνηση, της οποίας τα έργα βρίσκονται σε
πλήρη διάσταση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της.
Όλα τα μέτρα που πήρε και παίρνει, οδηγούν στο ξήλωμα του κράτους πρόνοιας και κοινωνικών παροχών και
στην παραπέρα οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση των
εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Για 9 μήνες τώρα είμαστε μάρτυρες μιας μεθοδευμένης
επίθεσης στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις των εργαζομένων. Βιώνουμε μια πρωτοφανή επιχείρηση κατεδάφισης και εκποίησης του κοινωνικού κεφαλαίου και του δημόσιου πλούτου της χώρας, των ασφαλιστικών ταμείων, των
τηλεπικοινωνιών, ενεργειακών υποδομών κλπ.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, υποσχέθηκαν ότι η αύξηση
των δαπανών στην παιδεία θα πάει στο 5% του ΑΕΠ και 1
δις ευρώ άμεσα. Τα είδε κανείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Όχι.
Υποσχέθηκαν την οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους ως αντιπολίτευση και
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



ΔΑΚΕ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

μέσα σε αυτή την αίθουσα, τα είδε κανείς; Όχι.
Υποσχέθηκαν αξιοκρατία και καρατόμησαν μέσα σε μια
νύχτα τους προϊσταμένους των γραφείων, βγάζοντάς τους
από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τώρα συνεχίζουν το έργο
τους, καρατομώντας τους Δ/ντές Εκπαίδευσης, με νόμο που
οδηγεί στην ημετεροκρατία και τον κομματισμό. Και όλα
αυτά γιατί; Είναι ίσως αυτή η αξιοκρατία που τα προηγούμενα χρόνια διαρρηγνύατε τα ιμάτιά σας κυρίες και κύριοι;
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η Υπουργός Παιδείας
και η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τον ολισθηρό κατήφορο, αντί να σκύψουν με ενδιαφέρον και να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, εξακολουθούν να προκαλούν τη νοημοσύνη των συναδέλφων
και της κοινής γνώμης.
Θα σας πω επιγραμματικά τι έλεγαν τον προηγούμενο
χρόνο το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μπράτης. Κριτική από το
ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. «Καλούμε έστω και τώρα την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να αντιμετωπίσει τα θεσμικά
και οικονομικά αιτήματα των δασκάλων, με αίσθημα ευθύνης. Να αναδιπλωθεί σε σχέση με τις σημερινές προτάσεις
που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου».
Ο κ. Πρόεδρος, «είναι απαράδεκτη η πρόταση που μας
έκανε το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μιλάει για την καταβολή 17,5 ευρώ μικτά, τους τα χαρίζουμε. Και για τα λειτουργικά έξοδα και για τα έξοδα των σχολείων και για την
επιμόρφωση και για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα
δεν απάντησε θετικά, μας δίνουν ψίχουλα», πρόσθεσε, «και
γι’ αυτό ο αγώνας θα συνεχιστεί».
Τι λέτε τώρα κ. Πρόεδρε, κ. Μπράτη και κύριοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην εκπαίδευση και στο σύνολο της κοινωνίας;
Θα σας διαβάσω και δύο ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ, προηγούμενων ετών, όταν ήταν το
ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση. «Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν να
περιμένουν τίποτα από την πολιτική της κυβέρνησης και
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.
Η πολιτική της σκληρής λιτότητας πρέπει να ανατραπεί,
δε μας μένει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα. Φτάνει πια ο εμπαιγμός. Οι εκπαιδευτικοί δεν επαιτούν, απαιτούν εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματά τους. Η μαζική
συμμετοχή στην απεργία είναι μονόδρομος. Να μην ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».
Δε βλέπω όμως τέτοιες ανακοινώσεις σήμερα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ στην ιστοσελίδα σας. Μήπως νομίζετε ότι ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι μονόδρομος;
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Υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές σε αυτό το μονόδρομο. Σας θέτω συγκεκριμένο ερώτημα. Γιατί ορισμένοι
από εσάς, πριν από μερικούς μήνες, έθεταν ως κόκκινη
γραμμή π.χ. το πάγωμα των μισθών στο δημόσιο;
Τι έγινε σήμερα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχωρήσατε όταν άρχισαν οι περικοπές στους μισθούς, στο ασφαλιστικό και στο συνταξιοδοτικό;
Εν ολίγοις όλοι περίμεναν από τη συνδικαλιστική μας ομοσπονδία, όχι να βολιδοσκοπεί απόψεις και να χαράζουν
πιθανότητα πολιτικής.
Αν νομίζετε ότι έτσι είναι, σας ενημερώνω ότι πολλοί
συνάδελφοι και μάλιστα από την ΠΑΣΚ μου το έλεγαν τις
τελευταίες ημέρες, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν ομαδικές διαγραφές.
Μας κόψατε τα λεφτά, μας βγάζετε από τη σύνταξη, θα
μας κόψετε και την ελευθερία του λόγου πιέζοντάς μας στο
χρόνο. Όλα αυτά είναι μια πολιτική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη ΔΟΕ. Δεν ξέρω
μήπως δεν το γνωρίζετε, ότι για να περάσει ένα νομοσχέδιο στην εκπαίδευση, από το 1966 σύμφωνα με τις συστάσεις της UNESCO και του Διεθνούς Οργανισμού για
την Εργασία, πρέπει πρώτα ένα νομοσχέδιο να συζητείται
με τους εκπαιδευτικούς και μετά να κατατίθεται για ψήφιση.
Σήμερα δηλαδή είμαστε στο αποφασίζουμε και επιβάλλουμε. Από την άλλη όμως η ΔΟΕ δίνει την εντύπωση σε
όλους τους συναδέλφους, ότι κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι
εκπαιδευτικοί να μείνουν έξω από τους αγώνες.
Για πρώτη φορά έχουμε μείωση μισθών και το μόνο που
έχει γίνει είναι κάποιες 24ωρες χωρίς αξιοσημείωτη συμμετοχή. Πού είναι οι καταλήψεις δημόσιων χώρων, οι παρεμβάσεις, οι δυναμικές κινητοποιήσεις.
Οι ανακοινώσεις, κατά την άποψη των συναδέλφων είναι για κλάματα. Αντί για μια προσπάθεια κλιμάκωσης άλλαζαν τις ημερομηνίες των συνελεύσεων των Προέδρων,
ελπίζοντας στο ξεφούσκωμα των αντιδράσεων.
Ο ύπνος θεωρείται ελιξίριο νεότητας, όποιος κοιμάται
καλά στρώνει και καλό δέρμα, αυτά λέει ο λαός. Αλλά όμως
δε θα περάσει κυρίες και κύριοι.
Θα περίμενα και κλείνω, θα περίμενα από τον Πρόεδρο
της ΔΟΕ περισσότερα. Να βγάλει τη δυναμική που είχε και
τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα.
Και για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να μην ξοδεύονται προτείνω να κάνει 5μερη επαναλαμβανόμενη απεργία έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ,
αλλά είπαμε και η ελευθερία του λόγου σιγά – σιγά αλλοιώνεται.
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Συνάδελφοι,νομίζω ότι το κορυφαίο ζήτημα που θα έπρεπε ο κλάδος
να κουβεντιάζει σε αυτή τη Γενική Συνέλευση είναι το οικονομικόασφαλιστικό,γιατί είναι ο πυρήνας των αλλαγών που επιχειρούνται από την
αντιδραστική μεταρρύθμιση Κυβέρνησης,Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουμε ανοίξει
αυτή την κουβέντα, γιατί η τοποθέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας
για το κομβικό αυτό θέμα, για το θέμα-κλειδί δηλαδή των επόμενων βημάτων του συνδικαλιστικού κινήματος, σχεδόν δεν έκανε καμιά αναφορά.
Γιατί πρέπει να απαντήσουμε ως Ομοσπονδία στη νέα φάση, στην Κυβέρνηση, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διατυπώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση σε αυτό που θέλουν να επιβάλλουν και που θα φέρει στη
χώρα μας τον οικονομικό εργασιακό μεσαίωνα.
Αυτό είναι το ερώτημα, δεν μπορούμε δηλαδή να μην παίρνουμε υπόψη μας ότι σήμερα ουσιαστικά συντρίβουν τους εργαζόμενους και όλα
τους τα δικαιώματα, άρα το κρίσιμο είναι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε
σε μια διαχειριστική λογική, σε αυτή δηλαδή που θέλει να επιβάλλει η Κυβέρνηση και που αποδέχεται το συμβιβασμένο συνδικαλιστικό κίνημα; Ή
θα πάμε με μια άλλη λογική απαντώντας ότι δε δεχόμαστε αυτούς τους
μονοδρόμους, ότι υπάρχουν κι άλλες λύσεις που μπορούν να συγκροτηθούν από ένα δυναμικό μαχητικό εργατικό κίνημα;
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προωθεί στρατηγικές αναδιαρθρώσεις σε όλα τα επίπεδα. Πρόκειται για ένα συνολικά επείγον
σχέδιο για το κεφάλαιο, ιδιαίτερα επικίνδυνο για την εργατική τάξη. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο χαράζουν μια βαθιά διαχωριστική γραμμή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδας.
Αν επιτρέψουμε να εφαρμοστούν, θα σηματοδοτήσουν τη βίαιη κατάργηση των σημαντικότερων κατακτήσεων του ελληνικού εργατικού κινήματος. Ήδη κατακτήσεις πενήντα χρόνων έχουν καταργηθεί, το δώρο
των Χριστουγέννων θεσπίστηκε το 1946, το επίδομα άδειας το 1966, το 8ωρο το 1932 και πια δεν υπάρχουν.
Αυτή είναι η πραγματικότητα των πρώτων μέτρων που έχει εφαρμόσει ήδη η Κυβέρνηση με τη συναίνεση και τη στήριξη του επίσημου υποταγμένου συνδικαλιστικού κινήματος και της Ηγεσίας της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας και αυτό αποκαλύφθηκε από την ομιλία του Προέδρου. Γιατί δεν μπορεί να καλεί τον κλάδο σε αγώνες όταν δε μιλάει για την πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει αύριο.
Ή θα συνδεθεί με το μονόδρομο αυτόν ή δεν υπάρχει λύση. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε με αυτιστικούς τρόπους αυτά όλα που είχαμε
στο διεκδικητικό πλαίσιο το 2006 αν δεν αλλάξουμε ρότα, αν δεν απαντήσουμε πως πραγματικά αυτή η βαθιά οικονομική κρίση που είναι αποτέλεσμα μιας άγριας αντιλαϊκής πολιτικής όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων, της αστικής ελληνικής τάξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί
να ανατραπεί από τους εργαζόμενους.
Η λύση λοιπόν είναι: Μπορούμε αυτή την άγρια εσωτερική ανακατανομή του εισοδήματος που γίνεται με σκοπό να ενισχυθούν τα κρατικά έσοδα και τα κέρδη των επιχειρηματιών, εμείς να την ανατρέψουμε; Μόνο
από τους τραπεζίτες έχουμε χάσει 38 δισεκατομμύρια, γιατί τους τα δώρισε το Ελληνικό Κράτος. Και ας αφήσουν επιτέλους τα ψευτοεπιχειρήματα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Εμείς αυτό που λέμε στους αντιπροσώπους του κλάδου σε όλες τις
πτέρυγες, είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, αν πραγματικά δε
θέλουμε να χρεοκοπήσουμε, εμείς η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα τους, η πολιτική τους, οδηγούν σε α-
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διέξοδο. Ακόμα και το πακέτο στήριξης να πάρουμε, τα 110 δισεκατομμύρια, που το ονομάζουν πακέτο στήριξης και τοκογλυφικά το δίνουν με 5%
όταν στις τράπεζες δίνουν 1%, δε λύνει το πρόβλημα.
Οι ίδιοι οι οικονομικοί κύκλοι λένε ότι χρειαζόμαστε 400 δισεκατομμύρια για να αποπληρώσουμε τα χρέη. Πού θα βρεθούν αυτά; Από μας θα
προσπαθήσουν να τα κλέψουν, που θα μας οδηγήσουν; Επειδή δε θα μπορέσουν να τα συγκεντρώσουν, γιατί δεν αλλάζουν τις δομές λειτουργίας
της οικονομίας, θα μας ζητήσουν πάλι να πληρώσουμε και θα χρεοκοπήσουμε εμείς και η χώρα.
Άρα τι κάνουμε; Στο πείσμα της τρομοκρατίας των ελλειμμάτων και
του χρέους εμείς λέμε ότι υπάρχει ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής. Συστατικό στοιχείο ενός τέτοιου προγράμματος είναι η άμεση παύση των πληρωμών και η διαγραφή του χρέους. Οι εργαζόμενοι όχι μονάχα δεν έχουν κανένα χρέος, αλλά ήδη έχουν πληρώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές όλα αυτά που μας έχουν κλέψει.
Άλλωστε αν δούμε λίγο ιστορικά, υπάρχει και η έννοια του επαχθούς
χρέους, που μπορούμε δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να καταργήσουμε
τα χρέη αυτά που δεν αποδεχόμαστε. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό που έγινε δεκάδες χρόνια πριν από διάφορες χώρες, πρώτα και κύρια από το
κόμμα των μπολσεβίκων όταν τα τσαρικά χρέη δεν τα αποδέχθηκε.
Στη συνέχεια αυτόν τον αιώνα από διάφορες Κυβερνήσεις με αντιϊμπεριαλιστική ή όχι κατεύθυνση, από Αργεντινή μέχρι Εκουαδόρ, δε δέχθηκε, επαναδιαπραγματεύθηκε, κατήργησε τα χρέη. Αυτόν τον δρόμο εμείς να μην τον συζητάμε και όχι κυβερνώντας οι υπάλληλοι του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, όχι ο κ. Παπακωνσταντίνου που έφυγε από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ολλανδία και ήρθε για να επιβάλλει τις
πολιτικές αυτές, αλλά εμείς οι ίδιοι.
Λέμε ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία μας αν διαγράψουμε, αν δεν πληρώσουμε. Από ποιους θα χάσουμε την αξιοπιστία μας, από τους τραπεζίτες; Δε θα μας ξαναδανείσουν; Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσεις
να δανειστείς από αυτούς ακόμα τους κύκλους, αλλά και από άλλους κύκλους, εκμεταλλευόμενος ακόμα και τις εσωτερο-ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις. Πάντως εμείς αυτό που λέμε η κύρια διέξοδος θα έρθει από τη ριζική ανακατανομή του πλούτου στο εσωτερικό της χώρας, υπέρ των εργαζομένων και εις βάρος του κεφαλαίου.
Χρησιμοποιούν το ψευτοεπιχείρημα ότι δε θα μπορέσουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις, για να εξασφαλίσουν τη δικιά μας συναίνεση
σε αυτή την πολιτική. Είναι μεγάλο ψέμα, τα χρέη όλα αυτά υπάρχουν γιατί δόθηκαν όχι για μισθούς συντάξεις και κοινωνικές παροχές, δόθηκαν για
μεγάλα φαγοπότια, για ολυμπιακούς, για εξοπλισμούς και για άλλες πολιτικές που ακολούθησε η ελληνική αστική τάξη όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Μπορούμε και αυτά υπάρχουν σε καταγεγραμμένα στοιχεία, στο φετινό προϋπολογισμό να δούμε ότι μόνο από τα φορολογικά έσοδα που
είναι 54 δισεκατομμύρια μπορούμε να πληρώσουμε τα 41 δισεκατομμύρια
που είναι οι μισθοί οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές. Αυτό που θα
σημαίνει παύση πληρωμών είναι ότι δεν πληρώνουμε τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τοκογλύφους, στους τραπεζίτες και όλους αυτούς που
έκλεψαν χρόνια πολλά το αίμα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.
Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν όλοι και ιδιαίτερα οι συνδικαλιστές, αυτοί που ακολουθούν ακόμα αυτή την πολιτική, είναι ότι υπάρχει
και ο δρόμος στήριξης ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας, στήριξης των
μισθών, μείωση του ωραρίου εργασίας και πολλά άλλα μέτρα που το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει προτείνει και τώρα και προηγούμενα.
Απαιτεί παράδειγμα, άμεσο πέρασμα των τραπεζών στο δημόσιο, μόνο με τα 28 δισεκατομμύρια που έδωσε ως πρώτη δόση η Κυβέρνηση αγοράζαμε τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, αγοράζαμε αυτούς δηλαδή που τοκογλυφικά έχουν το 35% του χρέους και συνεχίζουν να δανείζουν στην Ελληνική Κυβέρνηση με 5%.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Τελειώνοντας, επειδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα και πιστεύω ότι το συνέδριο φέτος θα απασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά γι΄ αυτό με ορισμένα στοιχεία για το που θα βρεθούν λεφτά, με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών κερδών στο ύψος του 45%, αντί για μείωση 20% που είχαμε την τελευταία δεκαετία.
Από την τετραετία 2004-2008 από τη μείωση αυτού που ανέφερα οι
μεγαλοεπιχειρηματίες κέρδισαν 5,5 δισεκατομμύρια. Αν πάρουμε υπόψη
μας και άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί για φορολόγηση μεγάλης
ακίνητης περιουσίας, για φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και
των ακινήτων, για τη μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, μόνο ένα
εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι 25 δισεκατομμύρια, εκεί πηγαίνουν τα χρήματα, σε αυτούς που μας δανείζουν δήθεν για να μπορέσουν να πουλήσουν τις φρεγάτες και όλα τα άλλα σάπια καράβια αεροπλάνα και υποβρύχια.
Για το ασφαλιστικό, τώρα. Διαβάζω συνέντευξη του Προέδρου της
ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλου: «Για μένα η πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί
είναι αυτή που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός και από την υλοποίησή της θα
κρίνουμε την Κυβέρνηση».
Ο ίδιος για τα λεηλατημένα αποθεματικά των ταμείων: «δε λέμε περασμένα ξεχασμένα, αλλά δεν μπορείς να ανατρέχεις σε βάθος 50 ετών
γιατί δε γίνεσαι πιστευτός». Για τα δομημένα ομόλογα: «ελπίζω στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαφάνεια να ανοίξει μετά το θέμα, όχι για να
ξαναγυρίσουν τα χρήματα στα ταμεία, πολλά από αυτά έχουν εξαφανιστεί, αλλά για να βγουν συμπεράσματα και να αναληφθούν πρωτοβουλίες
ώστε να θωρακιστούν».
Στο κείμενο-εισήγηση της Ομοσπονδίας διαβάζω το σημείο που ουσιαστικά διαμορφώνει τη γραμμή της Ομοσπονδίας για το ασφαλιστικό.Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η κυβερνητική στροφή και συμφωνία με τους
κοινωνικούς φορείς για το ξεπέρασμα της κρίσης, για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική που θα δίνει δυνατότητες για δίκαια ανακατανομή των εισοδημάτων.
Φαίνεται δηλαδή ότι και από τη δήλωση του Προέδρου της ΓΣΕΕ αλλά
και από την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ότι μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, γιατί η φοροκλοπή, η εισφοροδιαφυγή,γίνεται από συγκεκριμένους κύκλους και η όλη διαδικασία αλλαγών
που επιχειρείται και στον τομέα του ασφαλιστικού έχει να κάνει με τη βασική επιλογή του συστήματος να μειώσει αυτό που λέμε μη μισθολογικό
κόστος, να μειώσει δηλαδή τις παροχές που έδινε το κράτος προς τους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών οι διαπιστωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία έφτασαν το 2007 σε
17 δισεκατομμύρια από 645 χιλιάδες οφειλέτες. Προσέξτε όμως, τα 15 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 85% ήταν μόνο από 6200 μεγαλοεπιχειρηματίες. Σήμερα θα ακούσετε παράδειγμα σε κάποιες τηλεοράσεις το πρωί ότι κουνούσαν διάφοροι Δημοσιογράφοι κάποιους πίνακες με κάποιες δεκάδες επιχειρηματιών που χρωστάνε 5 και 6 δισεκατομμύρια, χρήματα δικά μας, των εργαζομένων, που τα έχουν εισπράξει και δεν τα έχουν καταβάλλει.
Και έρχομαι στο ερώτημα. Η Ομοσπονδία μας όλο το προηγούμενο
διάστημα γύριζε τον κ. Ρωμανιά και η ΓΣΕΕ τον κ. Ρομπόλη από σχολειό
σε σχολειό, από πόλη σε πόλη, για να μας αναλύσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα ακόμα και οι ίδιοι αυτό που δηλώνουν κατηγορηματικά ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι το λογιστικό μέρος, η αύξηση των
ορίων ηλικίας του συνταξιοδοτικού συστήματος αλλά είναι η εξασφάλιση
πόρων.
Η εξασφάλιση πόρων δεν μπορεί να γίνει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο να εισπραχθούν να φορολογηθούν όλοι αυτοί που έχουν λεηλατήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τα ταμεία μας, κράτος και επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος λύσης του ασφαλιστικού συστήματος σε
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μια κατεύθυνση στήριξης ακόμα και του συστήματος έτσι όπως υπάρχει
μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξουν δηλαδή άλλες λογικές.
Ότι και να γίνει, είναι βέβαιο ότι θα οξυνθεί το ασφαλιστικό σύστημα
και πρόβλημα αν δεν κινηθεί η οποιαδήποτε Κυβέρνηση και ιδιαίτερα αν
δεν κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώς είναι βέβαιο ότι θα έχουμε προβλήματα ανάλογα με αυτά που εμφανίστηκαν και πριν από λίγα χρόνια και που ουσιαστικά μετά από σκληρές ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις εις βάρος των εργαζομένων το ασφαλιστικό
πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε.
Αυτό δηλαδή που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί ουσιαστικά και η ΔΟΕ και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ,
αν θέλουν να διεκδικήσουν ακόμα και στα πλαίσια του συστήματος λύση
προσωρινή του ασφαλιστικού συστήματος.
Αλλά πέρα από αυτό, το πρόβλημα δεν είναι μόνον το λογιστικό του
κομμάτι και πρέπει να το προσέξουμε, γιατί και αυτό δε θα αντιμετωπιστεί,
όμως σήμερα επιχειρείται μια βαθιά ασφαλιστική αντιμεταρρύθμιση που έχει να κάνει κυρίως με τη φιλοσοφία του συστήματος και δεν έχει αναδειχθεί αυτό καθόλου πιστεύω ή δεν έχει αναδειχθεί έτσι όπως πρέπει.
Ενώ δηλαδή γίνεται συζήτηση για τα όρια ηλικίας και η Ομοσπονδία
ζητούσε παράδειγμα η ηγεσία της ΠΑΣΚ από την κα Διαμαντοπούλου να
διασφαλίσει τα 30 και 55, δηλαδή τον κατακερματισμό που είναι απίθανος, δεν μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια λειτουργίας του καπιταλισμού σε
αυτή τη φάση του καμιά ιδιαίτερη ρύθμιση για κανέναν κλάδο, νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
Το ζήτημα είναι το πώς αλλάζει και στον τομέα αυτόν που λέει ότι η
σύνταξη πια δε θα είναι ενιαία, θα παίρνεις δηλαδή ένα βοήθημα και όλο
το υπόλοιπο σύστημα θα λειτουργήσει ανταποδοτικά. Αυτό είναι πάρα
πολύ κρίσιμο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και ανταποδοτικά να λειτουργήσει,
δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί θα λεηλατηθούν είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Ότι και να κάνει δηλαδή αυτός ο τομέας δεν πρόκειται να δώσει σύνταξη στον εργαζόμενο, θα λεηλατηθούν δηλαδή τα ταμεία αυτά που τυχόν θα υπάρξουν από το ίδιο το κεφάλαιο και είναι βέβαιο ότι ουσιαστικά
αυτό που επιβάλλει είναι η απαλλαγή του κράτους από τη βασική υποχρέωση που έχει να παρέχει στους εργαζόμενούς τους κοινωνική ασφάλεια.
Αυτό δηλαδή που θέλουν να επιβάλλουν είναι και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, που προσέξτε, υπάρχουν χρήματα γιατί αυτό που ο
εργαζόμενος επιδιώκει είναι μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας
ένα μέρος μικρό στα πλαίσια του καπιταλισμού να παίρνει και ο ίδιος. Ενώ
τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα στη χώρα μας
πέντε φορές οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, έχουν αυξηθεί μόνο δύο
φορές.
Θα μπορούσε δηλαδή το ίδιο το σύστημα λειτουργώντας με τους
τρόπους που λειτουργούσε μέχρι σήμερα, όχι μονάχα σε αυτούς τους όρους να δώσει σύνταξη ικανοποιητική, αλλά και σε πολύ περισσότερους,
δε λειτουργεί όμως σε αυτή την κατεύθυνση.
Και καλούμε όλους τους εργαζόμενους γιατί είναι ζήτημα ζωής γι΄ αυτούς που εργάζονται, αλλά ιδιαίτερα είναι ζήτημα ζωής στα πλαίσια του κανιβαλισμού που θέλει να επιβάλλει το σύστημα στη νέα γενιά το να μην είμαστε αυτοί που ως παππούδες ακόμη κι ως προπαππούδες θα δουλεύουμε και θα κλέβουμε θέσεις εργασίας από τους νέους εργαζόμενους, να
απαιτήσουμε να μην περάσει με κανέναν τρόπο αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα.
Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με διακηρύξεις ή με συμβολικούς
αγώνες, αυτό κατά την άποψή μας θα πρέπει να γίνει όταν επιχειρήσει, όποτε επιχειρήσει η Κυβέρνηση να καταθέσει και να ψηφίσει το νομοσχέδιο, με πολιορκία της Βουλής και να βάλουμε το ζήτημα «δεν περνάει με
τίποτα, να πέσει αυτή η Κυβέρνηση που θέλει να επιβάλει τον εργασιακό
μεσαίωνα στους εργαζόμενους».

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN
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Καλησπέρα συνάδελφοι. Ένα λεπτό εκτός χρόνου. Σήμερα διαπιστώνω ότι αρκετοί συνάδελφοί μας εδώ μέσα επειδή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι τόσο καλό αποχωρούν από την υπηρεσία.
Οφείλω συνάδελφοι κι εγώ να αποχαιρετήσω έναν καλό μου σύντροφο και συνάδελφο στη Γλυφάδα, τον Γιώργο Κουρμπέλη, επειδή πραγματικά πιστεύω ότι οι συλλογικότητες και τα σωματεία δεν είναι ιδεολογικές μηχανές, αλλά οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι τους δίνουν διάσταση και τα δημιουργούν.
Από το Γιώργο έχω να θυμάμαι πολλά πράγματα. Πως στα 35 χρόνια
δουλειάς δεν έχει χάσει ούτε μία απεργία, ούτε μία, ακόμα και κάποιες ξεφωνημένες της ΑΔΕΔΥ που είχαν κλείσει τα σχολεία. Ένα δεύτερο, ότι
στο σχολειό του οι δάσκαλοι είχαν πάντα μια έγνοια, γιατί αυτός χωρίς να
του πει κανένας αν έλειπε ένας, έμπαινε και κάλυπτε. Αυτά έχουν την αξία
στη συλλογικότητα συνάδελφοι. Θα του ευχηθώ κάθε καλό και πλέον θα
τον απαλλάξω γιατί τα πρωινά 07:50 τον έπαιρνα, του έλεγα Γιώργο βγάλε 300 φωτοτυπίες, μα, μου έλεγε 150 είναι αρκετές. Τον ευχαριστώ ειλικρινά που τον γνώρισα.
Στα τρέχοντα συνάδελφοι, θα προσπαθήσω πολύ σύντομα. Το Συνέδριο ξέρετε όλοι ότι γίνεται κάτω από τη σκιά σοβαρών αντεργατικών μέτρων που επιδεινώνουν τη ζωή μας. Το ρολόι του κλάδου και όλης της εργαζόμενης κοινωνία γυρνάει ξανά συνάδελφοί μου πίσω στα
1914, όταν οι εργαζόμενοι μορφοποιούσαν τη συλλογικότητα και ζητούσαν σταθερή και μόνιμη εργασία, ασφάλιση, σύνταξη.
Ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, κόψιμο μισθών, μνημόνια, τι λένε συνάδελφοί μου όλα τα μέτρα; Λένε, ότι όλοι οι εργαζόμενοι άνθρωποι είμαστε πια πρόσφυγες στην ίδια τη ζωή. Μας έχουν οδηγήσει συνάδελφοι όλες τις πτέρυγες του κλάδου σε έναν διωγμό. Είμαστε στο δρόμο για μια
ατέλειωτη Ακροναυπλία, όλος ο κλάδος.
Όσο περάσαμε μέχρι τώρα προσηλωμένοι στην γοητεία του εμπορεύματος, δηλαδή στα παράθυρα που μας άφηνε η αστική τάξη στο να
έχουμε να καταναλώνουμε, θα δούμε ότι τα παιδιά της κάθε οικογένειας δεν θα μπορούν στο μέλλον να καλύψουν ακόμα και αυτές τις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες.
Θα έπρεπε σήμερα, αυτές τις μέρες το Συνέδριο μιας από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες της πατρίδας μας να έχει έρθει με μία εισήγηση η
οποία να δίνει προοπτική και απαντήσεις σε όλα αυτά. Είδατε συνάδελφοι
πραγματικά, κάποιος που πήρε την εισήγηση του κλάδου ή την διάβασε
στο διαδίκτυο να αναφέρει η εισήγηση μία λέξη κατά του μνημονίου, μία
λέξη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία λέξη ενάντια στο Σύμφωνο Σταθερότητας; Καμία απολύτως αναφορά συνάδελφοι.
Ήδη ο συνάδελφος ο Γραμματέας στην εισήγηση, στην παρουσίαση
της έκθεσης των πεπραγμένων είπε, έχουμε έναν καζαμία, έναν ημερολόγιο απλό γιατί πρέπει να πούμε κάτι στον κλάδο. Το τι έχει να αντιμετωπίσει παραπέρα η εκπαίδευση το ξέρετε καλύτερα όλοι συνάδελφοι.
Αυτή τη συγκυρία που έχουμε τον πολυνόμο, την αυτοαξιολόγηση, τα
πιλοτικά, θα έπρεπε η εισήγηση της Ομοσπονδίας να μην τα διαπραγματεύεται κομμάτι – κομμάτι, να μην πηγαίνει και να λέει ότι έχει θέση. Να
βάζει κεντρικά πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα που να λένε, ότι η αξιολόγηση στις συγκεκριμένες οικονομικές συγκυρίες και κοινωνικές συνθήκες σκοπό έχουν να μας ξετινάξουν όλους.
Αυτό δεν το έκανε η Ομοσπονδία συνάδελφοι. Η ομοσπονδία κούνησε, και το λέω ειλικρινά με μεγάλη έγνοια, κούνησε μια απόφαση για
ένα ολοήμερο σχολείο που, αυτό ξέρουμε πολύ καλά όλοι, συντάχθηκε
κι έχει τις αρχές του στον αγώνα που έδινε ένα καλοκαίρι η Μαρία η Τζά-
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νη σε διαλείμματα παγανιστικών τελετών να έχει και ένα όραμα για το
ολοήμερο σχολείο.
Θα πρέπει συνάδελφοι, στον καιρό που ζούμε, η Ομοσπονδία να μιλήσει, για το λαϊκό σχολείο, για το σχολείο των αναγκών για όλα τα παιδιά, για τον ελεύθερο χρόνο στη ζωή. Όμως αυτά δεν τα έχει κάνει.
Καταψηφίζω τα πεπραγμένα της Ομοσπονδίας, οφείλω όμως να διαχωρίσω κάποιες εικόνες.
Οι εικόνες αυτές που εγώ διαφυλάσσω στο φιλμ τη συλλογικότητας
είναι οι συνάδελφοί μου που έβγαιναν ξυλοδαρμένοι μέσα από την ΕΡΤ,
και από την άλλη πόρτα έβγαινε η Υπουργός Παιδείας η οποία έχει επιδείξει μια τεράστια πρωτοφανή και ανεξήγητη εχθρικότητα απέναντι στον
εκπαιδευτικό κόσμο.
Θα διαφυλάξω τις εικόνες στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού όπου άνθρωποι με αγωνία ζωής διαδήλωναν και ζητούσαν θέση εργασίας και έλεγαν, ο κόσμος των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι κάτω στο σχολείο όχι
στους δρόμους υποταγμένος και όχι αγωνιζόμενος.
Και θα φυλάξω τις εικόνες των συναδέλφων εκπαιδευτικών που πήγαν να μεταφέρουν το υστέρημα όλων των Συλλόγων της Ελλάδας για να
χτίσουν ένα σχολείο στη Γάζα.
Μ’ αυτές τις εικόνες συνάδελφοι θα προχωρήσουμε. Δε θα προχωρήσουμε με μία πλασματική αδελφότητα, θα προχωρήσουμε με μία συλλογικότητα που θα λέει: Πάρτε πίσω τα μέτρα. Στο πάρτε πίσω τα μέτρα
πρέπει να πει όλο το Συνέδριο ότι όποιος δάσκαλος, όποιος εργαζόμενος
το λέει αυτό για μένα συνάδελφοι είναι σύντροφός μου.
Θα λέει, άρνηση του χρέους, έξω από το ΔΝΤ, έξω από την Ε.Ε. και
θα βάζει σ’ αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να πάρει και απόφαση να πει, ότι η Διαμαντοπούλου είναι «Persona no grata» για τον κλάδο, θα είναι μία πρώτη πολιτική δικαίωση και ένα δείγμα ότι ο κλάδος είναι απέναντι σε όλο αυτό.
Μία φράση. Πιστεύω, ότι είναι καιρός να υμνήσουμε το χρήσιμο. Εκείνο που είναι χρήσιμο συνάδελφοι είναι το να βρούμε με όρους γης τον
τρόπο στο να περιγράψουμε την προοπτική μίας γενικής απεργίας. Έχει
χρέος συνάδελφοί μου αυτό να το κάνει η εκπαίδευση. Ο Γκράμσι έλεγε:
Το χρέος ανήκει στους διανοούμενους.
Θα πρέπει να πούμε, λοιπόν, ότι εάν δεν θέλουμε να ξορκίσουμε τις
ζωές και τις ζωές των παιδιών μας, θα προχωρήσουμε με το άνοιγμα των
σχολείων σε μία γενική απεργία με μία πολιτική πρόταση που θα έχει επικεφαλίδα: «πάρτε πίσω τα μέτρα και αφήστε μας να ζήσουμε ως εργαζόμενοι και ως εκπαιδευτικοί». Σας ευχαριστώ για το χρόνο και την υπομονή μας.

ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, πριν ξεκινήσω θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου του Αιγάλεω στον Παναγιώτη Σάμιο, ο οποίος έπεσε θύμα της άγριας καταστολής της Κυβέρνησης και του νέου οπλοστάσιου του Χρυσοχοΐδη. Όταν
στις 6 του Μάη στο ανελέητο χτύπημα που δέχτηκε χωρίς λόγο η κινητοποίηση στο Σύνταγμα, από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης έχασε μόνιμα την ακοή του από το ένα αφτί. Υπάρχει απόφαση καταδίκης της κατασταλτικής βίας του κράτους και αλληλεγγύης στο συνάδελφο από τη ΔΟΕ
και την ΑΔΕΔΥ, θα κυκλοφορήσει κείμενο για υπογραφές και εδώ μέσα.
Είναι θράσος πραγματικά να ακούγεται από τον συνάδελφο Πετράκη
της ΠΑΣΚ για αλληλεγγύη γενεών, όταν η Κυβέρνηση του κόμματός του
έχει ξεπουλήσει το μέλλον της επόμενης γενιάς, όταν έχει βάλει τις βάσεις
για να είναι τα παιδιά μας η πρώτη γενιά που θα ζήσουν χειρότερα από
τους γονείς της.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ο Μπρεχτ έλεγε στις «ιστορίες του κ. Κόινερ» ότι κάποια στιγμή περπατούσε στην παραλία και αισθάνθηκε το νερό στα πόδια του, ήταν από
την παλίρροια, δεν το πήρε χαμπάρι και δεν έδωσε σημασία. Όταν έφτασε στα γόνατα, προβληματίστηκε λίγο, αλλά πάλι τίποτα. Όταν έφτασε στη
μέση έψαχνε για βάρκα, αποφάσισε να κολυμπήσει τελικά όταν το νερό
έφτασε στο σαγόνι.
Αυτή τη στιγμή συνάδελφοι είμαστε πολύ κάτω από την επιφάνεια
του νερού, πνίγονται στην κυριολεξία κάτω από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κυβέρνησης τα δικαιώματά μας, οι μισθοί μας, η σύνταξη, τα πάντα.
Και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, η ηγεσία της
ΔΟΕ, πλατσουρίζουν στα θολά νερά, πλατσουρίζουν και βάζουν πλάτη
στην ουσία για να πνιγούν τα πάντα, ότι έχει κατακτήσει ο εργαζόμενος
κόσμος όλα αυτά τα χρόνια.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανελέητη επίθεση, σε μια επίθεση που
έχει βάλει στο στόχο το μισθό, τη σύνταξη, τα εργασιακά, την ασφάλιση,
το δημόσιο σχολειό και μπροστά σε αυτά η συνδικαλιστική γραφειοκρατία σφυρίζει αδιάφορα.
Δεν τολμά να εναντιωθεί σε αυτή την πολιτική επί της ουσίας, δεν τολμά να εναντιωθεί σε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κατοχικής τρόικας, στην πολιτική της κατοχικής Κυβέρνησης, γιατί τέτοια είναι αυτή η Κυβέρνηση, Κυβέρνηση δωσίλογων. Απλά διεκδικεί προνομιακή αν θέλετε μεταχείριση και συνομιλία
με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Πέρυσι εδώ κάποιοι χειροκροτούσαν όρθιοι τη Διαμαντοπούλου και
τις υποσχέσεις για 1 δις στην εκπαίδευση και πριν λίγο καιρό, στο Καρπενήσι, ο Πρόεδρος της ΔΟΕ μας έλεγε στους διαδρόμους, ότι θα πάρουμε 100 ευρώ αύξηση.
Προχθές, η «μεγάλη» παράταξη της ΠΑΣΚ είχε προνομιακή συνάντηση με την εκπρόσωπο αυτής της κατοχικής Κυβέρνησης. Καλά κάνατε συνάδελφοι, όσο προλαβαίνετε ακόμα, γιατί σε λίγο και η Διαμαντοπούλου και οι εταίροι της θα ψάχνουν ελικόπτερο να φύγουν. Ελπίζω να
μην είστε από κάτω και τους κουνάτε τα μαντίλια.
Συνάδελφοι, η Συνέλευση του Συλλόγου μου αποφάσισε με απαρτία
ένα αγωνιστικό πλαίσιο, που πραγματικά δείχνει το δρόμο και ο δρόμος
είναι ένας για το επόμενο διάστημα: Ή εξεγερμένοι ή προσκυνημένοι. Κοιτάξτε λίγο τον εαυτό σας, να δείτε και να προβάλλετε τι θα είστε το επόμενο διάστημα και με ποιους θα είστε.
Αν θέλουμε πραγματικά να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, θα πρέπει να προβάλουμε πλέον ένα «βάθεμα» του πολιτικού περιεχομένου, να
τολμήσουμε να πούμε διαγραφή του χρέους, στάση πληρωμής του χρέους, έξοδο από την ΟΝΕ, εθνικοποίηση των τραπεζών, να μιλήσουμε για
τα πραγματικά ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο αυτή την
περίοδο.
Να μιλήσουμε για ένα τέτοιο αγωνιστικό σχέδιο, που θα ξεσηκώνει,
που θα σχεδιάζει μια γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Τέτοια είναι και
η απόφαση του Συλλόγου μου, η οποία θα απευθύνεται και στους άλλους
κλάδους, με σκοπό τέλη Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη να πάμε σε έναν τέτοιο ξεσηκωμό, σε μια τέτοια απεργία, με άλλους κλάδους.
Μια τέτοια απεργία θα μπορούσε πραγματικά να την αποφασίσει εδώ
και τώρα το συνέδριο, να την προετοιμάσει, να πάρει μέτρα, συσκέψεις με
σωματεία, με άλλους κλάδους, απεργιακές επιτροπές, να μπορέσουμε να
βάλουμε τις βάσεις ώστε την κρίσιμη περίοδο του φθινοπώρου οι κλάδοι
ενωμένοι να πάνε σε μια γενική απεργία, σε μια απεργία διάρκειας, που είναι ο μόνος δρόμος. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να συμβάλουμε σε κάτι τέτοιο πρέπει από δω μέσα να φύγουμε με απόφαση για πενθήμερη απεργία το Σεπτέμβρη που να ανοίγει το δρόμο.
Παράλληλα το Συνδικάτο να στηρίξει την ανυπακοή, γιατί εκτός από
αυτό που σας περιέγραψα πριν απόφαση ομόφωνα της Συνέλευσής μου
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είναι από Σεπτέμβρη να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο ανυπακοής.
Ανυπακοή στους μέντορες, ανυπακοή στην αυτοαξιολόγηση, ανυπακοή στα 800 σχολεία, ακόμα και ανυπακοή στη συνεργασία με τη Διοίκηση. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να στηριχθεί κι από την Ομοσπονδία και να
αποτελέσει την πρώτη δύναμη πυρός, που θα την ακολουθήσει ο γενικός
ξεσηκωμός με την απεργία διάρκειας.
Συνάδελφοι μου, ελπίζω να επιλέξετε να είστε εξεγερμένοι και όχι
προσκυνημένοι που θα κουνάνε τα μαντίλια.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
«Η ΑΘΗΝΑ»
Το βίαιο ξεδίπλωμα της κρίσης στην Ελλάδα όχι μόνο συντρίβει τις αυταπάτες για « κοινωνικό κράτος», αλλά καταρρίπτει και τα τελευταία ιδεολογήματα για «καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο» και όλες τις υποσχέσεις του για ευημερία, εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές παροχές.
Γίνεται καθημερινά κατανοητό σε όλους μας ότι δεν υπάρχει καμιά επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Ένας ολόκληρος κύκλος διεκδικήσεων συνάδελφοι και συναδέλφισσες έκλεισε, ένας νέος καινούριος κύκλος πρέπει να αρχίσει, ώστε να διερευνήσουμε και επιθετικές μορφές πάλης και σύγκρουσης απέναντι στους κυβερνώντες,
που θα ενοποιούν τους εργαζόμενους και θα αυξάνουν τις συμμετοχικές διαδικασίες για τη χειραφέτηση και απελευθέρωση σε επίπεδο Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Συλλόγων Διδασκόντων.
Μπροστά στην επιδείνωση της ζωής του κόσμου της εργασίας, μοναδικό ελπιδοφόρο μήνυμα αποτελεί το γεγονός της μαζικής απώλειας
συναίνεσης προς την πολιτική εξουσία, κι ακόμα της απονομιμοποίησης
του πολιτικού συστήματος και των αντιπροσώπων του. Μια πρωτόγνωρη
κατάσταση που αποτυπώνεται καθημερινά σε πανελλαδικό επίπεδο με το
ξέσπασμα της λαϊκής οργής απέναντι σε πολιτικούς, βουλευτές, πολιτευτές, σε ομιλίες και επισκέψεις του πρωθυπουργού. Προφανώς όχι άδικα,
αφού η καθεστωτική πολιτική, την οποία υπηρετούν με το αζημίωτο, λεηλατεί τον κοινωνικό πλούτο και τη ζωή όλων μας, εξευτελίζει όνειρα και
ελπίδες και καταδικάζει νεολαίους, μαθητές, άνεργους, φοιτητές, εργαζόμενους σε διαρκή απελπισία, φτώχεια, ανεργία, κοινωνικό αποκλεισμό.
Ιδιαίτερα αυτή η λαϊκή οργή αποτυπώθηκε με πραγματικούς και
όχι συμβολικούς αγώνες στην πανεργατική απεργία της 5ης Μαΐου, όπου χιλιάδες διαδηλωτές, εργαζόμενοι και νεολαίοι, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στη Βουλή
και στη συνέχεια συγκρούστηκαν μαζικά στο Σύνταγμα. Μια απειλητική κατά βάση πράξη που έσπειρε το φόβο και τον πανικό σε βουλευτές και υπουργούς, οι οποίοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πόρτα
της βουλής μεταμφιεσμένοι με περούκες και φόρμες εργασίας.
Η τωρινή ένταση της συστημικής κρίσης σε κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αποτυπώνεται με ακόμα σκληρότερους όρους εκμετάλλευσης, καταστολής και εξαθλίωσης των εργαζομένων από τους κρατούντες. Τα εργατικά δικαιώματα καταργούνται σε ότι αφορά συνθήκες εργασίας, μισθούς, απολύσεις, αποζημιώσεις, ασφαλιστικό, συλλογικές συμβάσεις. Τα καταληστευμένα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν να καταβάλλουν συντάξεις και εφάπαξ. Η κοινωνική και εργατική διαμαρτυρία αντιμετωπίζεται με τόνους χημικών δακρυγόνων και οι διαδηλωτές αποτελούν
πλέον τον εσωτερικό εχθρό των κυβερνώντων.
Πρόκειται για μια κατάσταση πολέμου που το μνημόνιο συνεργασίας
ελληνικού κράτους- ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ τον επιτείνει σε πολυετή βάση και ανάλογα με το δημόσιο χρέος, η διαχείριση του οποίου καθώς φαίνεται είναι
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μη αναστρέψιμη. Που σημαίνει επιπλέον σκλήρυνση του προγράμματος
σταθερότητας με νέα μέτρα και αποπληρωμή των τοκογλύφων σε βάθος
χρόνων. Μια διαρκής κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης» κράτους και κεφαλαίου που κουρελιάζει το 35ετές «κοινωνικό συμβόλαιο».
Το ξεδίπλωμα της κρίσης στην Ελλάδα αλλάζει άρδην και το τοπίο
στην εκπαίδευση, όπως μέχρι σήμερα ξέραμε. Με μπαράζ νόμων η κυβέρνηση, εντείνει το σχέδιο της κρατικής πολιτικής που είναι η μετατροπή των σχολείων και νηπιαγωγείων σε μικρές επιχειρήσεις συνδεδεμένα με τους δήμους- η υποταγή των εκπαιδευτικών αναγκών στο πρόγραμμα οικονομικής τρομοκρατίας του ΔΝΤ- ΕΕ και η
επιβολή στους εκπαιδευτικούς των αγοραίων –ευέλικτων όρων εργασίας που επικρατούν στον ιδιωτικό τομέα. Πλήρως ενταγμένα σ’ αυτό το κρατικό σχέδιο είναι το νέο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, η αυτοαξιολόγηση και το «νέο» ολοήμερο. Κοινός παρανομαστής για να προχωρήσει το κρατικό σχέδιο του επιχειρηματικού σχολείου είναι η εντατικοποίηση των συνθηκών εργασίας των υπαρχόντων εκπαιδευτικών με την
υποχρεωτική 5ωρη υπερωριακή απασχόληση και την αύξηση των μαθητών
ανά τμήμα (25 συν 10%) και οι 17.000 οριστικές απολύσεις των ωρομίσθιων
κι αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Στη βάση αυτή έχω την εντύπωση ότι αυτή η ημερήσια διάταξη δεν
ανταποκρίνεται καθόλου στην εποχή της κρίσης. Εντάσσεται στην εποχή
πριν από την κρίση κι αυτό φάνηκε ξεκάθαρα τόσο από την τοποθέτηση
του Προέδρου της ΔΟΕ όσο και από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
που εισηγήθηκαν μέλη της πλειοψηφίας (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ) του Δ.Σ. της ΔΟΕ
κι ειδικότερα αυτά που αφορούν τον πυρήνα των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών ζητημάτων που καταστρέφουν τις ζωές μας.
Η πολιτική εξουσία που χτες επικαλούνταν ο κ. Μπράτης μας τα παίρνει όλα πίσω και η πολιτική εξουσία σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μπράτης δεν τόλμησε καν να καταγγείλει την κυβέρνηση και την τρόικα Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΝΤ – ΕΚΤ που λεηλατούν τη ζωή μας, πόσο μάλλον τα
σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ της προηγούμενης περιόδου, του χρηματιστηρίου,
των πολυδάπανων ολυμπιακών αγώνων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων,
της SIEMENS, του Μαντέλη, του Τσοχατζόπουλου, που μαζί με τα σκάνδαλα της ΝΔ (καρτέλ γάλακτος, παραδικαστικό κύκλωμα, Βατοπέδιο κλπ)
λεηλάτησαν τον κοινωνικό πλούτο. Δεν τόλμησε, γιατί δεν κατήγγειλε ανοιχτά και δημόσια όλο το πολιτικό σύστημα και τους εκφραστές του, την
πολιτική και οικονομική εξουσία, τα νταχάου των καπιταλιστικών ομίλων.
Δεν τόλμησε καν να κάνει νύξη στα μέτρα, στο μνημόνιο, στο σύμφωνο
σταθερότητας, να καταγγείλει τα 800 νέα σχολεία που εντατικοποιούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, τα πιλοτικά ολοήμερα, την αυτοαξιολόγηση, τις
υποχρεωτικές υπερωρίες, το θεσμό του δόκιμου εκπαιδευτικού, το νέο
ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης και να βγει μπροστά ο ίδιος ως Πρόεδρος και η ΔΟΕ, να συμπαρασταθούν έμπρακτα στους συναδέλφους και
στους Συλλόγους Διδασκόντων που όρθωσαν το ανάστημά τους, κόντρα
στους εκβιασμούς και τις απειλές της Διοίκησης και απέρριψαν με τις αποφάσεις τους τα σχέδια της κας Διαμαντοπούλου.
Κι εξαιτίας των παραπάνω, ο συνδικαλισμός που εκπροσωπείτε
κ. Μπράτη είναι ο συνδικαλισμός του χθες, της υποταγής, της γραφειοκρατίας, του ανύπαρκτου κεντρικού απεργιακού ταμείου, της
αυξημένης συνδρομής των 45 ευρώ (θυμίζω ότι ο Σύλλογος «Αθηνά»
έχει καταθέσει μεταξύ άλλων προτάσεών του και πρόταση για μείωση της συνδρομής στο μισό και αναπροσανατολισμό των οικονομικών της ΔΟΕ), των προνομίων, των πολυδάπανων εκπαιδευτικών συνεδρίων –φιέστα.
Ωστόσο το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό που έχει να κάνει με την
χρόνια και εναλλασσόμενη στην εξουσία κυβερνοαντιπολίτευση ΠΑΣΟΚΝΔ, τις αντικοινωνικές πολιτικές τους, αλλά και την παρακολουθητική-συναινετική στάση του υποταγμένου συνδικαλισμού των ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ. Γιατί
ποιος, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ξεχνάει την καταλήστευση των α-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
ποθεματικών των ταμείων; Ποιος ξεχνάει τις φοροελαφρύνσεις-φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων, τις αυξήσεις των εργατικών εισφορών και τις
προκλητικές μειώσεις των εργοδοτικών εισφορών. Ποιος ξεχνάει το τζογάρισμα των αποθεματικών στο Χρηματιστήριο στην εποχή Σημίτη και τη
συνέχισή τους μέχρι σήμερα με πολύ χειρότερους όρους; Ποιος ξεχνάει
τα δομημένα ομόλογα και με ευθύνη της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής αριστοκρατίας-γραφειοκρατίας; Ποιος ξεχνάει τους κατά συνθήκη στημένους κοινωνικούς διαλόγους της ντροπής ή για παράδειγμα τις δηλώσεις
νομιμοφροσύνης του κ. Παναγόπουλου και Σία απέναντι στην Κυβέρνηση.
Σήμερα που όλες οι προτάσεις διεξόδου από την κρίση δίνουν το αναγκαίο άλλοθι σε κυβέρνηση-ΔΝΤ-ΕΕ να αποκαταστήσουν τις ρωγμές
του συστήματος με νέα επώδυνα μέτρα ποιος αλήθεια μπορεί να διεκδικήσει και να κερδίσει καλύτερη ζωή, μισθούς, ασφάλιση, σύνταξη στα 30
χρόνια, υγειονομική περίθαλψη χωρίς φακελάκι, πραγματική παιδεία χωρίς
αποκλεισμούς και μαθητική διαρροή; Κι αν ο κρατικός κομματικός συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ μέχρι τώρα «διεκδικεί» το έπραττε συμβολικά για να διατηρήσει τη θέση του ως διαμεσολαβητής μεταξύ εργαζομένων και εξουσίας, ποιος πραγματικά τον εμπιστεύεται; Τη στιγμή που λειτουργεί ως ξένο σώμα μέσα στο εργατικό κίνημα, αποτελώντας την άλλη
όψη της εξουσίας και του κράτους, στέκεται εχθρικά σε κάθε μαχητικό αγώνα διάρκειας και κυρίως λοιδορεί τη μαζική δράση των εργαζομένων,
όπως αυτή της 5ης Μαΐου.
Για τούτο και το σημερινό ερώτημα για τους εργαζόμενους δεν είναι
πλέον τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις για εμάς, πως θα διαπραγματευθούν το
χρέος καλύτερα, αλλά τι θα κάνουμε εμείς για εμάς, καθώς δεν έχουμε να
περιμένουμε τίποτα αν το κίνημα λειτουργήσει απλά ως μοχλός πίεσης
προς τους κρατούντες. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση αναδιαπραγμάτευσης ή ακόμα και διαγραφής του χρέους εμείς οι εργαζόμενοι πάλι θα
την πληρώσουμε. Αλλά τι σημαίνει απαλλαγή από το επαχθές χρέος;
Απαλλαγή από το χρέος σημαίνει για τους εργαζόμενους απαλλαγή από όλους αυτούς που το δημιούργησαν και σήμερα το φορτώνουν στις πλάτες μας, σημαίνει άμεση αντίσταση και δράση για να
πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας, για το κοινωνικό στερέωμα, το
δυνάμωμα και την παραπέρα ανάπτυξη των ανατρεπτικών, κοινωνικών, νεολαιΐστικων εργατικών αγώνων. Ως το αντίπαλο δέος απέναντι στην αστική νομιμότητα, τη δημοκρατική ομαλότητα, την κοινωνική ειρήνη και σε όλους τους εκφραστές του συστήματος και της
πολιτικής εξουσίας.
Σημαίνει ότι παίρνουμε όλο τον πλούτο από εκεί που υπάρχει,
σημαίνει ότι μπλοκάρουμε συνολικά τον παραγωγικό και κρατικό
μηχανισμό με απεργίες πραγματικής σύγκρουσης και καταλήψεις
νευραλγικών κρατικών υποδομών και τομέων παραγωγής- διανομής –κατανάλωσης. Σημαίνει ότι αρνούμαστε να πληρώσουμε με
μαζική ανυπακοή τους φόρους, τα διόδια, τους λογαριασμούς των
«δημοσίων» υπηρεσιών, τα χαράτσια των ιδιωτικοποιημένων υποδομών, τα χρέη στις τράπεζες. Σημαίνει την αμεσοδημοκρατική,
αυτοοργανωμένη μορφή ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή
της αλλαγής της κοινωνίας και της ζωής από όλους εμάς, για εμάς
και με τα δικά μας χειραφετημένα μέσα και Κέντρα Αγώνα αντίστασης, αντιπληροφόρησης και δράσης.
Σημαίνει τέλος ότι δεν πρέπει να θυσιαστούμε για άλλη μια ακόμα φορά για την πολιτική εξουσία και την οικονομική κυριαρχία των
ολίγων.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Μόνο με τη μετατροπή της κρίσης σε κρίση συνολικής αμφισβήτησης
του συστήματος της κοινωνικής λεηλασίας, μπορεί να υπάρχει νέα ελπίδα
για όλους μας και νέα ζωή. Αν δηλαδή οι εργαζόμενοι αντιληφθούν τη δύναμή τους και βγουν στο προσκήνιο ξεπερνώντας φοβίες, αγκυλώσεις, καΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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θεστωτικές «αλήθειες» και μύθους και πάρουν πίσω την κλεμμένη τους ζωή
με έναν πανκοινωνικό- πανεργατικό ξεσηκωμό εξέγερσης, αλληλεγγύης
και αγώνα. Αν απέναντι στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει οι κυβερνώντες απαντήσουμε με το δικό μας πόλεμο, οργανώνοντας την πάλη μας από τις αρχές Σεπτεμβρίου με πανεκπαιδευτικό διακλαδικό μέτωπο ενός
αγώνα διαρκείας που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες απεργιακές μορφές
διάρκειας, συλλαλητήρια, καταλήψεις, μπλοκάρισμα της παραγωγής, των υπηρεσιών και του κράτους.
Οι Κινήσεις - Παρεμβάσεις - Συσπειρώσεις συμβάλλουν σ’ αυτή
την κατεύθυνση εμπιστευόμενες βαθιά την αμφισβήτηση που γεννάει η συμμετοχή. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στους δρόμους του
αγώνα, ώστε να αναγεννηθεί η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Γιατί η
ελπίδα δεν κυοφορείται στα κομματικά κρατικά κυβερνητικά επιτελεία και στους διαδρόμους της βουλής, κυοφορείται στους δρόμους
των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, που όχι μόνο αμφισβητούν
αυτό το πολιτικό σύστημα, αλλά διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη αντεπίθεσης και ανυπακοής στο υπάρχον. Κι είναι προφανές ότι οι αγώνες της επόμενης περιόδου δε θα είναι συμβολικοί, θα είναι πραγματικοί αγώνες σύγκρουσης και θα διεξάγονται με το λόγο, τα πανό,
τις διαδηλώσεις, τις απεργίες, τις μάχιμες περικυκλώσεις της Βουλής και ενίοτε όταν χρειαστεί και με τα παλούκια.
Ευχαριστώ πολύ.

ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ»
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες είμαι από το σύλλογο Νίκος Πλουμπίδης από το Κερατσίνι-Πέραμα και τις Παρεμβάσεις..
Η ακραία χειροτέρευση της ζωής όλων των εργαζομένων, δε θα είναι
ένα μεγάλο έστω διάλειμμα. Οι δυνάμεις που την επιβάλλουν θα επιδιώξουν
να τη διατηρήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Ακόμη και μια μακροπρόθεσμη ανάκαμψη της οικονομίας δε θα αρκεί από μόνη της για να αλλάξουν
οι κανόνες που σήμερα διαμορφώνονται. Αυτό που παίζεται όμως αυτή την
περίοδο δεν είναι η απώλεια μόνο δύο μισθών ή οι περικοπές των συντάξεων. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίζουμε τις ζωές μας και εμείς και
τα παιδιά μας.
Οι πολιτικές ευθύνες της Κυβέρνησης γι΄ αυτή την εξέλιξη είναι τεράστιες, η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχει καταστροφικές συνέπειες για τους εργαζόμενους. Ήδη οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου
Λοβέρδου για το ασφαλιστικό που είδαν τη δημοσιότητα, καταργούν την
κοινωνική ασφάλιση, απογειώνουν τα όρια ηλικίας και μετατρέπουν τη σύνταξη σε ένα επίδομα ένδειας.
Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και στο κοντινό μέλλον, η καταλήστευση του εισοδήματος των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων γενικότερα.
Η αύξηση του ορίου των επιτρεπόμενων απολύσεων, η μείωση των αποζημιώσεων για τους απολυμένους, αλλά και η ουσιαστική κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οδηγούν στον εργασιακό μεσαίωνα τους
εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Ανάλογα μέτρα που θα στοχεύουν τη μονιμότητα και τη δημιουργία
της εργασιακής ανασφάλειας, θα εφαρμοστούν και στο δημόσιο με καταργήσεις οργανικών θέσεων μετατάξεων κτλ.
Κι εμείς τι κάνουμε; Ακούστε συνάδελφοι από πού έρχεται η απάντηση. Έρχεται από το 1931 από τον Κόκκινο Δάσκαλο Νίκο Πλουμπίδη,
που δίδαξε το επαναστατικό και συνδικαλιστικό ήθος μπροστά σε ένα Δικαστήριο, απόλογούμενος εξαιτίας της συμμετοχής του στους αγώνες.
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Είπε λοιπόν μπροστά στον Πρόεδρο: «Τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι
είδαν πως τα μέσα των υπομνημάτων των παρακλήσεων και τα λοιπά χρεοκόπησαν κι έτσι λοιπόν στα συνέδριά τους, στις συγκεντρώσεις τους, έπαιρναν αποφάσεις για κήρυξη απεργίας, μοναδικού μέσου εξαναγκασμού
της Κυβέρνησης, για να κάνει δεκτά τα αιτήματά τους. Μα και πάλι αυτό
κ. Πρόεδρε δεν είναι αρκετό, ο αγώνας για να είναι επιτυχής χρειάστηκε
συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους». Για την ιστορία, ο Νίκος Πλουμπίδης καταδικάστηκε κι αργότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνανε έρανο
και τον βγάλανε από τη φυλακή.
Για μας τους εργαζόμενους συνάδελφοι, μονόδρομός μας είναι μόνο
ο δρόμος του αγώνα. Μόνο η ορμητική εισβολή του λαϊκού παράγοντα στο
προσκήνιο μπορεί να αλλάξει τη ροή αυτής της εξέλιξης. Οι εργαζόμενοι
πρέπει να πάρουν αυτή την υπόθεση στα χέρια τους, οι δρόμοι πρέπει να
πλημμυρίσουν με αποφασισμένους απεργούς και διαδηλωτές, η ταραγμένη θάλασσα αμήχανων σοκαρισμένων και εξοργισμένων πολιτών πρέπει
να μετατραπεί σε μία λαοθάλασσα απεργών. Απεργών αποφασισμένων.
Είναι το μόνο που τρέμει φοβάται και πολεμάει το πολιτικό μέτωπο
της εξουσίας (ΔΝΤ, ΕΕ, Κυβέρνηση)και του συστήματος, είναι η μόνιμη ερώτηση των ξένων <<επιθεωρητών>> που μεταφέρουν τις ανησυχίες των
αφεντικών τους μήπως οι απρόβλεπτοι Έλληνες εργαζόμενοι από διεθνές
πειραματόζωο μετατραπούν σε ένα κακό παράδειγμα.
Γι΄ αυτό μια τέτοια εξέλιξη είναι η μοναδική μας σωτηρία, είναι ο δικός μας μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Απέναντι στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό πρέπει τώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να αντιπαρατάξουμε τον ενωμένο πανεργατικό αγώνα για την ανατροπή αυτής
της βάρβαρης πολιτικής και όλων όσοι την υλοποιούν και τη στηρίζουν και
τη στήριξαν μέχρι σήμερα. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την συνδικαλιστική αδράνεια της προηγούμενης χρονιάς που κράτησε η ομοσπονδία.
Έτσι λοιπόν μπροστά σε όλα αυτά η 79η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει κύκλο Γενικών Συνελεύσεων για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με την παρακάτω εισήγηση: Κήρυξη απεργιακής εβδομάδας για το
τέλος Σεπτεμβρίου, που θα περιλαμβάνει τριήμερη ή πενθήμερη απεργιακή κινητοποίηση και θα συνοδεύεται από συλλαλητήρια και πολύμορφες
δράσεις.
Απευθύνουμε την πρόταση αυτή και επιδιώκουμε να συντονίσουμε με
ολόκληρο το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνημα. Στόχο έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις απεργιακής συμπόρευσης και με άλλους κλάδους
και κυρίως με τους κλάδους που έχουν αγωνιστική παράδοση, καθηγητές,
υγεία, ΟΤΑ, για την εκδήλωση απεργίας διαρκείας με επαναλαμβανόμενες
μορφές, μιας απεργίας που θα υπερβαίνει τα κλαδικά και θα έχει διακλαδικά πανεργατικά χαρακτηριστικά.
Την τελευταία ημέρα αυτής να ακολουθήσει νέος γύρος των Γενικών
Συνελεύσεων για την εκτίμηση της απεργιακής πορείας. Η συνέχιση του
απεργιακού αγώνα με επαναλαμβανόμενες μορφές, η έκταση και η ένταση αυτών των μορφών θα εξαρτηθούν από το βαθμό ανάπτυξης του εργατικού κινήματος, τη δυνατότητα συμπόρευσης με άλλους κλάδους και
βέβαια με την εκφρασμένη θέληση των εκπαιδευτικών στις Γενικές Συνελεύσεις.
Κλείνοντας, στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας προτείναμε να
ενεργοποιήσουμε το άρθρο του καταστατικού όπου διαγράφει από μέλη
όσους αντιτίθενται στο πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου. Έτσι λοιπόν Διευθυντές Εκπαίδευσης Προϊστάμενοι και οποιοσδήποτε άλλος θα συνεργαστεί στην κατεύθυνση της υλοποίησης αυτής της πολιτική που στρέφεται ενάντια στους συναδέλφους και οι ίδιοι κινούνται ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα και τις αποφάεις του. Δεν γίνεται να δίνεις και ψωμί στον
αντάρτη και χαμπέρι στον χωροφύλακα.
…………
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ΚΑΠΑΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θα θυμίσω δύο σημαντικές δηλώσεις, που νομίζω ότι μας δίνουν το
στίγμα της περιόδου που διανύσαμε. Πριν από δυο μήνες ο Υφυπουργός
Σαχινίδης δήλωσε στη «ΝΕΤ» ότι η Κυβέρνηση στις 5 του Οκτώβρη συνειδητοποίησε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν η μόνη επιλογή.
Δεύτερη δήλωση: Ο Ντομινίκ Στρος Κάν, ο Πρόεδρος του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου δήλωσε στον Ιγνατίου στη Νέα Υόρκη, ότι το μνημόνιο, τα μέτρα που συναποφασίστηκαν από την Τρόικα υποβλήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση και αυτοί συμφώνησαν.
Και τα δύο δείχνουν κάτι. Δεν μπήκε στα άδεια ταμεία η Κυβέρνηση
στις 5 του Οκτώβρη και είπε δεν υπάρχει φράγκο γι’ αυτό πρέπει να πάρω μέτρα. Ήταν προσχεδιασμένη η επιλογή για ό,τι θα κάνει, για το πώς
θα πορευτεί προεκλογικά, πώς θα υφαρπάξει τη λαϊκή ψήφο, πώς θα μεθοδεύσει την κατάσταση μετά, πώς θα προχωρήσει δηλαδή ουσιαστικά σε
ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, σε ένα αντεργατικό πραξικόπημα σε
βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων μας.
Και το είδαμε να πηγαίνει μεθοδευμένα με τον προϋπολογισμό, το είδαμε να πηγαίνει μεθοδευμένα με το πρόγραμμα σταθερότητας, το είδαμε να πηγαίνει μεθοδευμένα με το μνημόνιο.
Το ερώτημα που μπαίνει είναι, ποιον εξυπηρετεί αυτή η πολιτική; Πάει να σώσει την Ελλάδα γενικώς; Υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν; Εμείς
σίγουρα όχι. Ναι υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν… Κερδίζουν οι Έλληνες και οι ξένοι πιστωτές της χώρας, κερδίζει το ελληνικό κεφάλαιο αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά του, κερδίζουν οι ελληνικές τράπεζες,
κερδίζουν τα λαμόγια όσοι έχουν σχέση με τις μίζες, τις αρπαχτές και τα
εξοπλιστικά προγράμματα. Σε αντίθεση με αυτούς όλοι οι υπόλοιποι χάνουν.
Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Ποιο είναι το κλειδί, ποιος είναι ο δρόμος, ποιος είναι ο τρόπος, το πρόσχημα μέσω του οποίου περνάει αυτή
την πολιτική η Κυβέρνηση; Ένας είναι: το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα που δημιουργούνται από αυτό. Και τι είναι το δημόσιο χρέος; Είναι κάτι που το δανειστήκαμε και το φάγαμε εμείς ή μήπως το δημόσιο χρέος
έγινε αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια, τανκ, χρυσοπληρωμένα φάρμακα,
δρόμοι που πληρώθηκαν έξι φορές επάνω, μίζες και αρπαχτές;
Μήπως το δημόσιο χρέος ήταν ένας μηχανισμός ανακατανομής του
κοινωνικού πλούτου υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και ενάντια στην
εργαζόμενη πλειοψηφία; Και αν είναι έτσι, γιατί η εργαζόμενη πλειοψηφία
πρέπει να ανεχτεί να παίρνονται μέτρα για να πληρωθεί το δημόσιο χρέος σε βάρος της; Δεν είναι δικό μας! Δεν το αναγνωρίζουμε!
Το εργατικό κίνημα πρέπει να σηκώσει τη σημαία ψηλά και να πει, εδώ και τώρα παύση πληρωμών, όχι παύση πληρωμών των εργαζόμενων, όχι παύση πληρωμών μισθών και συντάξεων, όχι παύση πληρωμών στα νοσοκομεία και στα φάρμακα και στα ταμεία. Παύση πληρωμών στους πιστωτές, στους τοκογλύφους, στους αρπάχτρες.
Φράγκο δεν πρόκειται να πάρουν από εδώ και πέρα, αυτό πρέπει να
διακηρύξουμε. Και αν το διακηρύξουμε, τότε πραγματικά ακόμη και με
τους όρους της αστικής πολιτικής που εφαρμόζουν θα έχουμε πλεονασματικό κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα ψάχνουμε να βρούμε ποιο να
πληρώσουμε, μόνο αυτοί θα χάσουν.
Δεύτερον, δεν φτάνει αυτό. Υπάρχουν σοβαρά κέντρα τα οποία κερδίζουν. Πρώτα και κύρια οι τράπεζες που κερδίζουν και από την πίστωση
του κράτους, που κερδίζουν και από την ιδιωτική πίστωση που γίνεται με
τοκογλυφικούς όρους.
Πρέπει το εργατικό κίνημα να βγει και να πει, ότι οι τράπεζες πρέπει
να εθνικοποιηθούν τώρα, πρέπει να βγει και να πει ότι για τις τράπεζες, ένα εθνικοποιημένο σύστημα τραπεζικό, θα χαρίσει τα στεγαστικά δάνεια
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και τα δάνεια των φτωχών. Πρέπει να βγει ένα εργατικό κίνημα που να πει
ότι οι τράπεζες θα αποτελέσουν μοχλό για την παραγωγική ανάπτυξη της
χώρας.
Πρέπει να βγούμε πέρα απ’ αυτά, και να βάλουμε, όλα αυτά τα αιτήματα που το μνημόνιο πάει να μας τα περάσει στην παρανομία για να ωφεληθεί το κεφάλαιο. Πρέπει να ξαναβγάλουμε τα συνθήματα, τις σημαίες μας που να λένε, σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.
Πρέπει να αυξηθούν με μεγάλα ποσοστά η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός. Πρέπει να βάλουμε ζητήματα ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της
υποταγής πρέπει να καταργηθούν. Πρέπει δηλαδή σας λέω συνάδελφοι
στο συνολικό πρόγραμμα επίθεσης της αστικής τάξης που διαχειρίζεται
τούτη η Κυβέρνηση, που το προωθεί με όλα τα μέσα σε βάρος της εργαζόμενης πλειοψηφίας, οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα να προβάλουν
το δικό τους εναλλακτικό πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων που να βασίζεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Πρέπει ή όχι να το κάνουμε; Είναι ο μόνος τρόπος να απαντήσουμε
στην επίθεση που δεχόμαστε; Και αν είναι ο μόνος δρόμος αυτός δεν θα
πρέπει να πάει ταυτόχρονα χέρι – χέρι με το διώξιμο κλοτσηδόν όλων των
πολιτικών της εκπροσώπων, της Κυβέρνησης δηλαδή που εφαρμόζει το
αντεργατικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα εάν το εργατικό κίνημα διώξει
κλοτσηδόν την Κυβέρνηση βάζει παρακαταθήκη και για τον οποιονδήποτε πολιτικό επιβήτορα θέλει να εφαρμόσει παρόμοια μέτρα, να μην τολμήσει να το κάνει.
Δεύτερο ζήτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα; Όπως είμαστε
σήμερα με τις απεργίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ ή μήπως πρέπει να τολμήσουμε σαν Ομοσπονδία να πάρουμε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση που να λέει προβάλω πολιτικό πρόγραμμα άμεσων διεκδικήσεων
για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ζητάω να πέσει τούτη η Κυβέρνηση ή αγωνίζομαι να πέσει;
Δεν το κάνω μόνος μου, παλεύω με τους άλλους μεγάλους κλάδους
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διοργανώνω αγώνες από τα κάτω μέχρι που να τους γενικεύσω να αποκτήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά που
πραγματικά να σαρώσουν και τις αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές και
τους εκπροσώπους τους. Αυτή είναι η γραμμή με την οποία πρέπει να πάμε, τεράστια υπηρεσία στο κίνημα θα προσφέρει μια τέτοια απόφαση του
Συνεδρίου μας.
Και τελειώνοντας θέλω να πω το εξής. Αν δεν πολεμήσουμε, δεν θα
νικήσουμε. Αν πολεμήσουμε, μπορεί και να νικήσουμε.
………….

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνάδελφοι όπως γίνονται τα συνέδρια τα τελευταία χρόνια η χρόνια
αδιαφορία των συναδέλφων η οποία κατά τη γνώμη μου είναι εν μέρει δικαιολογημένη. Κοκορομαχίες παρατάξεων, συνδικαλιστές σταρ σε διατεταγμένη υπηρεσία, όλα αυτά μου προκαλούσαν απέχθεια, όπως επίσης το
να μιλήσω σε ένα αδιάφορο ακροατήριο μια διεκπεραιωτική διαδικασία
χωρίς νόημα και ουσία.
Όμως σήμερα έκπληκτος, οργισμένος και αγριεμένος θα έλεγα μ’ αυτά που διαδραματίζονται στη χώρα μας κατά τη γνώμη μου, με ένα κοινωνικό πραξικόπημα εν εξελίξει και σε συνδυασμό με το ότι συνταξιοδοτούμε ζήτησα το λόγο να πω μερικές σκέψεις.
Αυτά που θα πω δεν είναι πρωτότυπα, όμως θέλω η φωνή μου να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά μαζί με τις φωνές αυτών που βλέπουν τις
ζωές τους να συντρίβονται αυτή την περίοδο, μ’ αυτούς που βλέπουν τα
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παιδιά τους στις ουρές της ανεργίας, μ’ αυτούς που καταγγέλλουν τη βαρβαρότητα και μ’ αυτούς που αγωνίζονται.
Αλήθεια συνάδελφοι ποιοι μας έφεραν εδώ; Πρώτα απ’ όλα αυτοί που
μας κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, μας βούλιαξαν μέσα στα σκάνδαλα
και τη διαφθορά, διέλυσαν ό,τι είχε απομείνει όρθιο και η τραγική ειρωνεία είναι ότι έρχονται σήμερα για να μας σώσουν.
Φυσικά γνωρίζουν και οι πλέον δύσπιστοι, ακόμα και οι αφελείς θα έλεγα ότι δεν αγωνίζονται να σώσουν εμάς, αλλά το ίδιο το σύστημα που
είναι σάπιο και καταρρέει, το πολιτικό τους σύστημα αυτό θέλουν να σώσουν, τις τράπεζες τους, τους δανειστές και φυσικά τα τομάρια τους για
να μην φύγουν κυνηγημένοι όπως έφυγαν στην Αργεντινή.
Εμείς συνάδελφοι στην όλη διαδικασία είμαστε η καύσιμη ύλη, είμαστε αναλώσιμοι, είμαστε αυτοί που θα θυσιαστούν για τη σωτηρία των
Γιωργάκηδων, των Κωστάκηδων και άλλων αστέρων. Και προσέξτε, για να
νιώθουμε δικαιωμένοι και ήσυχοι σε μια άλλη ειδική τελετή θα κάψουν όλους τους λαδωμένους ποντικούς που πιάστηκαν με τα κλεμμένα, όσοι
φυσικά δεν πιάστηκαν θα συνεχίσουν να μας κυβερνούν.
Και εδώ που τα λέμε συνάδελφοι κάποιοι από εσάς αυτούς τους έχετε χειροκροτήσει, τους έχετε στηρίξει, έχετε σφίξει τα λαδωμένα χέρια
τους όσο και αν παριστάνετε τους έκπληκτους σήμερα. Φυσικά όλα αυτά
συνάδελφοι δεν τα έκαναν μόνοι τους, χρειάζονταν και κάποιους να κάνουν τη βρόμικη δουλειά, να πείσουν δηλαδή εμάς τα πειραματόζωα να συνεργαστούμε.
Πρώτα απ’ όλα η συμπαθής τάξη των δημοσιογράφων που πληρώνονται από παντού, από τα αφεντικά τους πρώτα απ’ όλα που εν πολύς είναι
και αφεντικά των περισσότερων πολιτικών. Από τους κάθε είδους ειδικούς λογαριασμούς του κράτους. Από την κάθε εταιρεία τύπου SIEMENS
και πάει λέγοντας. Και σε αντάλλαγμα, γιατί πάντα υπάρχει το αντάλλαγμα
φροντίζουν να μας εξηγούν τι πρέπει να ψηφίσουμε, φροντίζουν να μας
εξηγούν ποιος είναι ο καταλληλότερος και γενικά να σκέφτονται αυτοί για
να μην κουραζόμαστε εμείς.
Και για να μην έχουμε παράπονο κριτικάρουν κάποια επιμέρους, αλλά καταλήγουν στο βαθυστόχαστο συμπέρασμα μαζί με το Λοβέρδο και
τον Πρωθυπουργό μας, ότι τα μέτρα είναι άδικα μεν, αλλά αναγκαία για να
σωθεί η χώρα, δηλαδή το σύστημα.
Δεύτερος, συνάδελφοι, εξίσου σημαντικός παράγοντας στήριξης είναι
οι υποταγμένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ καθώς και Ομοσπονδίες,
όπως η ΔΟΕ που έχουν διαπρέψει στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ο κύριος αγώνας αυτών των ηγεσιών είναι πρώτα απ’ όλα να ελέγξουν και να
εκτονώσουν τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων, να καλλιεργήσουν ηττοπάθεια και απογοήτευση και να εκφράσουν φυσικά την τακτική της συναίνεσης και της υποταγής που είναι και το δομικό στοιχείο της ύπαρξής
τους.
Δηλαδή συνάδελφοι, μία ψήφος ενός συναδέλφου ό,τι χαρακτήρα
και να έχει φτάνει στην ηγεσία της ΔΟΕ και της ΑΔΕΔΥ μέσω αντιπροσώπου και μεταλλαγμένη κατάλληλα χρησιμοποιείται για το καλό μας.
Αυτό γίνεται.
Αυτά, λοιπόν, τα παρωχημένα συνδικάτα εξ αιτίας των ηγεσιών τους,
αλλά και των γερασμένων δομών τους είναι απολύτως συνυπεύθυνα γι’ αυτή την ολική ανατροπή ενός αιώνα κατακτήσεων. Συνάδελφοι δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα ούτε με εκλογές ηγεσιών με αντιπροσώπους, ούτε με ισόβιους Προέδρους και ισόβια Διοικητικά Συμβούλια, ούτε με τερτίπια και συνδικαλιστικά κόλπα της δεκαετίας του ’80.
Η κωμωδία πρέπει να τελειώσει εδώ. Βέβαια περί πεπραγμένων δεν
μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά γιατί προσβάλλεται η νοημοσύνη όλων. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι ο γλαφυρός χαρακτηρισμός ανάγνωση ημερολογίου από τον Γραμματέα αποδίδει επακριβώς την πραγματικότητα.
Όσο για το σχολείο της κας Διαμαντοπούλου το νέο τι να πεις. Μό-
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νο μια παροιμία: «Στου κασίδη το κεφάλι». Όμως συνάδελφοι εκείνο που
κυρίως ενδιαφέρει σήμερα είναι τι κάνουμε όλοι εμείς. Και το σημαντικότερο με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε.
Σήμερα που κατέρρευσαν βίαια οι ψευδαισθήσεις κάποιων, σήμερα
που το σύστημα πανικόβλητο προσπαθεί να σωθεί πατώντας πάνω στις
πλάτες τις δικές μας, σήμερα που οι υποταγμένες ηγεσίες για να μη γίνουν
τα ορφανά του συστήματος προσπαθούν να ψελλίσουν αντιπολιτευτικό
λόγο για να περισώσουν ό,τι μπορέσουν, κυρίως βέβαια να περισώσουν
τους πελάτες τους, εσάς που τους ψηφίζετε, σήμερα είναι ανάγκη να βρεθούμε όλοι μαζί να βγάλουμε τις ζωές μας από το βούρκο.
Το διακύβευμα είναι οι ζωές μας και οι ζωές των παιδιών μας. Και θα
θυμάστε κάτι συνάδελφοι. Ο Γιωργάκης δεν γίνεται ποτέ Γιώργαρος. Σήμερα και εγώ ένας από εσάς, ένας ταπεινός δάσκαλος με λάθη και πάθη
σας αποχαιρετώ. Σας αποχαιρετώ με όλη μου την αγάπη. Γεια και χαρά σας.

ΛΙΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή
της Γενικής Συνέλευσης, όσον αφορά την τελική διαμόρφωση, τόσο του
διεκδικητικού πλαισίου όσο και του προγράμματος δράσης της Ομοσπονδίας.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γνωρίζετε πολύ καλά, όλοι και όλες
σας, ότι στο συνδικαλιστικό DNA των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ δεν πρόκειται να ανιχνευθούν ποτέ η παρασκηνιακή διαβούλευση, η παραταξιακή συναλλαγή και οι τακτικίστικοι αιφνιδιασμοί.
Αντίθετα η ανοιχτή, δημόσια και διαφανής πολιτική διαπάλη αποτελεί
συστατικό στοιχείο του πολιτικού μας γονιδιώματος.
Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης και πρακτικής, από χθες, δεύτερη ημέρα της Γ.Σ., απευθύναμε δημόσια προς όλους και όλες σας, έναν προς
έναν και μία προς μία ξεχωριστά, και το πλαίσιο των διεκδικήσεων και την
αγωνιστική πρόταση, στα οποία πρέπει, κατά την εκτίμησή μας, να συστρατευτεί ο Κλάδος στη νέα συγκυρία. Πρόκειται για το 7σέλιδο που έχετε από χθες στα χέρια σας. Στο συγκεκριμένο 7σέλιδο περιγράφονται
οι βασικές μας συντεταγμένες τόσο του περιεχομένου, όσο και του άξονα δράσης του κλάδου και με τη δημοσιοποίησή τους έχουν προκαλέσει
κι έχουν τεθεί στη διαδικασία της ανοιχτής πολιτικής ζύμωσης.
Και σε τούτο το σημείο είμαστε κατηγορηματικοί και ειλικρινείς η
πρότασή μας δεν αποτελεί «ιερή γραφή», πολιτικό τοτέμ που επιδεικνύεται για δοξολογία και προσκύνηση αλλά πλαίσιο προγραμματικών και αγωνιστικών σημείων σύγκλισης και συσπείρωσης για τη νικηφόρα πορεία
του Κλάδου και της κοινωνίας.
Όπως το έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν αυτοεγκλειόμαστε σε μια αλαζονική και αυτάρεσκη συνδικαλιστική περιχαράκωση, σε μια δογματική υπεράσπιση ιδεολογικής ή όποιας άλλης καθαρότητας γιατί το πρωτεύον για τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ δεν είναι η έμμονη επίδειξη ενός πολιτικοσυνδικαλιστικού
και αγωνιστικού αυτισμού αλλά το συμφέρον του Κλάδου και της κοινωνίας. Είναι πολύ εύκολο, προκειμένου να αποδειχτούμε «εμείς - εμείς οι μόνοι συνεπείς» να κλίνουμε σε όλες τις πτώσεις τις φράσεις «εργατική τάξη», «αντιϊμπεριαλιστικός αγώνας» κλπ και να φύγουμε από εδώ μέσα χωρίς καμιά απόφαση, χωρίς κανένα πολιτικό και αγωνιστικό μπούσουλα και
να ατενίζουμε τις εξελίξεις, «συνεπείς» και «καθαροί» αλλά άβουλοι, άπραγοι και μοιραίοι.
Επειδή όμως το ζήτημα είναι το τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, σας καλούμε να σκύψετε με προσοχή στην πρόταση - πλαίσιο όπως τέθηκε και
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ξαναδιαβάστηκε από το σύντροφο τον Ντίνο τον Παντελίδη πριν από δέκα λεπτά και δηλώνουμε δημόσια, ανοιχτά και καθαρά ότι το 7σέλιδο μπορεί να γίνει κάλλιστα 3σέλιδο ότι μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και την
αγωνιστική μορφή, υπό την εξής απαραβίαστη προϋπόθεση, υπό τον εξής
απαράβατο όρο: δεν πρέπει υπερβούμε μια κόκκινη γραμμή εκείνη την
κόκκινη γραμμή που είναι ικανή και αναγκαία να συνενώσει όλη την εργαζόμενη μάζα του ελληνικού λαού σε μια νικηφόρα προοπτική απέναντι
στον εργασιακό μεσαίωνα τον οποίον έρχεται.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση επιβάλλει ένα καθεστώς νέας κατοχής, με ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δεν επιχειρεί να επιτείνει ένα καθεστώς λιτότητας, αλλά να
εξαϋλώσει, να λιώσει όλο το μεταπολεμικό κοινωνικό οικοδόμημα της
Ελλάδας και μαζί με αυτό να λαφυραγωγήσει πειρατικά τον ιδρώτα της εργαζόμενης πλειοψηφίας στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου.
Απέναντι σε αυτή τη νέα κατοχή χρειάζεται ένα νέο ΕΑΜ. Ένα νέο
ΕΑΜ, στο οποίο καλούμαστε να συστρατευθούμε όλοι, από τη δεξιά μέχρι την αριστερή πτέρυγα της αίθουσας. Είναι απολύτως αναγκαία ΤΩΡΑ
μια πολιτική πρόταση καθολικής κοινωνικής συστράτευσης και αγώνα που
να απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε άνεργο, σε κάθε νεολαίο, σε
κάθε συνταξιούχο. Όλοι μαζί, κανένας χώρια.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Το ΕΑΜ..
Γ. ΛΙΑΜΠΑΣ: Το ΕΑΜ συντρόφισσα είπε «πρώτα θα σώσουμε το
λαό από την πείνα και μετά από τη σκλαβιά»….
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες η κοινωνική διχοτομία που επιχειρείται και που θέτει, θέλοντας και μη, τον πολιτικό στόχο «ή αυτοί ή εμείς»
δεν είναι δική μας επινόηση, δεν είναι κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται
στα αριστερά αυτής της αίθουσας. Το δίλημμα με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις, το βάζει η ίδια η πραγματικότητα, το θέτει η ίδια η ζωή.
Το θέτουν εκείνοι που θέλουν, από αύριο κιόλας, να μας στερήσουν
την αξιοπρέπεια στη ζωή, στη δουλειά, στα γηρατειά, στο θάνατο. Ε, σ΄ αυτούς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο κι ανυποχώρητο ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ.
Εμείς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες είμαστε με το ΟΧΙ και σας καλούμε όλους και όλες σ΄ αυτόν τον αγώνα, όχι υπό τη δική μας ηγεμονία και
καθοδήγηση, αλλά κάτω από τις σημαίες της ανάγκης και της νίκης.
Ποια είναι λοιπόν η κόκκινη γραμμή; Ποια είναι τα σημεία που σηματοδοτούν το απαραβίαστο όριο; Ποια είναι τα ελάχιστα κι αδιαπραγμάτευτα, για μας, σημεία πολιτικής συμφωνίας και δράσης.
Πρώτον, ανατροπή του πραξικοπήματος και του Μνημονίου Κυβέρνησης, Κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και έξοδο από τον μηχανισμό στήριξης. Ανατροπή του συμφώνου και του προγράμματος σταθερότητας δε θα πληρώσουμε την κρίση του κεφαλαίου, να πάρουν πίσω
όλα τα αντεργατικά μέτρα.
Δεύτερον, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν ούτε να αναγνωρίσουν το άδικο και «απεχθές χρέος». Το δημόσιο να κάνει παύση
πληρωμών στους τοκογλύφους, τις αγορές και τις τράπεζες κι όχι στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα νοσοκομεία. Τα 28 δις να δοθούν για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας.
Τρίτον, γενναία αύξηση των δαπανών σε παιδεία, υγεία και κοινωνική
ασφάλιση και ταυτόχρονα πάγωμα και δραστική μείωση των στρατιωτικών
δαπανών.
Αυτή είναι η δική μας κόκκινη γραμμή, σας χωράει; Μαζί! Αλλά κι αν
δεν έρθετε εμείς θα προχωρήσουμε έστω και μόνοι.
Και παρότι προτείναμε «εισήγηση απεργιακών κινητοποιήσεων», δεν
έχουμε κανένα πρόβλημα να κλειδώσει από τώρα η απεργία για το Σεπτέμβρη, αρκεί να δεσμευθούμε στην κόκκινη γραμμή. Ιδού η Ρόδος, ιδού
και το πήδημα.
………………….

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Πριν ένα χρόνο είχα πει πως η μειονοτική εκπαίδευση χρησιμοποιείται σαν το δοκιμαστικό πεδίο πιλοτικής εφαρμογής των αντιεκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων και αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Τα ολοήμερα
μειονοτικά σχολεία της εξάντλησης των μαθητών μέχρι τις 2 το μεσημέρι από τη Β Δημοτικού που προϋπήρχαν εδώ και δύο χρόνια ήταν το προοίμιο:
των 800 ολοήμερων του εξοντωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών με υπερωρίες και μαθητών με ολοήμερη παρουσία στο σχολείο ώστε τα μικρά
παιδιά από τα πιο όμορφα χρόνια τους να συνηθίζουν στα εξοντωτικά ωράρια εργασίας που απαιτεί η αγορά.
της αξιολόγησης και σύνδεσης μισθού απόδοσης (γιατί το μνημόνιο
το λέει καθαρά πως το νέο μισθολόγιο συνδέεται με την απόδοση του εκπαιδευτικού με εφαρμογή από τον Μάρτη του 2011.
Δε θα πω άλλα για την αξιολόγηση και τα 800 ολοήμερα, έχω καλυφθεί από προηγούμενους ομιλητές. Θέλω όμως να εκθέσω ένα συγκεκριμένο νέο σχέδιο του υπουργείου που σε υλοποίηση των περιεχομένων του
μνημονίου και των αναγκών της αγοράς εισάγει στο σχολείο τους ιδιώτες
και τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στο θέμα των προσλήψεων.
Το νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανόπαιδων σε διάφορα
σημεία του προβλέπει την ύπαρξη μέσα στις σχολικές αίθουσες «βοηθών» που θα προσλαμβάνονται από τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος χωρίς να καθορίζει ούτε σχέσεις εργασίας, ούτε ωράρια, ούτε
αποδοχές.
Αυτοί οι φορείς μπορεί να είναι οποιοιδήποτε αρκεί να μπορούν τεχνικά να αναλάβουν πρόγραμμα του ΕΣΠΑ! Δηλαδή εργοδότης εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου μπορεί να είναι τόσο ο δήμος του Καλλικράτη όσο και μια μεγάλη ανάδοχος εταιρία του προγράμματος. Αυτό
σημαίνει με απλά λόγια σχέσεις ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο σχολείο.
Έτσι το ΠΕΜ θα λειτουργήσει σαν πολιορκητικός κριός για κάθε εργασιακό, μισθολογικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Είναι το πρώτο βήμα για
τη μεταφορά της διαδικασίας διορισμών και αξιολόγησης εκπαιδευτικών
στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές αγορές.
Η προηγούμενη άλλωστε εμπειρία του ΠΕΜ από το 1997 έως το 2008
αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Οι εργαζόμενοι σε αυτό εργάζονταν ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ή με συμβάσεις έργου και σήμερα είναι όλοι
τους άνεργοι εδώ και δύο χρόνια. Εργάζονταν με πλήρως ελαστικά ωράρια και χωρίς καθορισμένο αντικείμενο συχνά, εργάζονταν μη αμειβόμενοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Αυτό τον υπαρκτό εργασιακό μεσαίωνα της ζούγκλας του ιδιωτικού
τομέα θέλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να επεκτείνει και στο δημόσιο και
άρα στην εκπαίδευση. Κανείς μας να μην αυταπατάται πως εμείς θα «γλιτώσουμε» με κάποιον τρόπο και πως όλα αυτά αφορούν κάποιους άλλους. Ο μόνος τρόπος απάντησης είναι οι αποφασιστικοί πανεργατικοί αγώνες με απεργίες που θα κλιμακώνονται σε μορφές διάρκειας, με καταλήψεις και διαδηλώσεις, με καθημερινή απειθαρχία μέσα και έξω από τα
σχολεία στις εντολές της κυβέρνησης της Ε.Ε και του ΔΝΤ.

ΜΑΛΑΧΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Μέσα στο γενικό κλίμα της οικονομικής επίθεσης που δέχεται η κοινωνία από τη μεριά της κυβέρνησης
και της τρόικας και της βάρβαρης αποδόμησης κοινωνικών και εργασιαΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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κών κατακτήσεων, το Υπ. Παιδείας επιχειρεί και στο χώρο της εκπαίδευσης την ανατροπή του χαρακτήρα της δημόσιας Παιδείας, εφαρμόζοντας μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική, υπακούοντας στις εντολές
της αγοράς και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις απέναντί της, με μια επικοινωνιακή τακτική η οποία θυμίζει άλλες εποχές, επιβάλλοντας τη θέλησή
του και ζητώντας συναίνεση για τις επιχειρούμενες αλλαγές εκ των υστέρων.
Στις δυσάρεστες ανατροπές για την εκπαίδευση, που μας συνήθισε
τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Παιδείας, λίγες μέρες πριν τη λήξη
του σχολικού έτους και χωρίς κανένα διάλογο με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς, γονείς), ανακοίνωσε τη λειτουργία 800
«νέων δημοτικών σχολείων ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος»! Τα «νέα» αυτά σχολεία θα λειτουργήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, χωρίς καν να έχουν ερωτηθεί οι σύλλογοι διδασκόντων, οι
σχολικοί σύμβουλοι, οι σύλλογοι γονέων και κυρίως το εκπαιδευτικό κίνημα. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμα δεν είναι πιλοτικό έτσι ώστε να αποφύγει όπως όφειλε τη συγκατάθεση των συλλόγων διδασκόντων αλλά και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η γενίκευσή του. Επίσης, εφόσον το πρόγραμμα δεν
είναι πιλοτικό, σπάει το ενιαίο της διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργεί σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στην ίδια
βαθμίδα εκπαίδευσης.
Στο όνομα της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της προσαρμογής του σχολείου στις απαιτήσεις της ευέλικτης, εντατικοποιημένης
και φθηνής εργασίας και παράλληλα μιας κατακερματισμένης γνώσης που
θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη αναπαραγωγή της αύξησης του κέρδους
μιας κοινωνικής και οικονομικής ελίτ, μέσω της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, προσπαθούν να αφήσουν απογυμνωμένα και στην τύχη
τους τη μεγάλη πλειοψηφία των δημόσιων σχολείων, εισάγοντας λογικές
διαφοροποιημένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, βαφτίζοντας «νέα και
καινοτόμα» αυτά τα 800 σχολεία.
Στην εγκύκλιο αναφέρει επίσης ότι οι αλλαγές «δεν επιφέρουν δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό». Άρα, από πού πρόκειται να χρηματοδοτήσει το νέο σχολείο που οραματίζεται; Μήπως από χορηγούς, οικονομική «ενίσχυση» από τους συλλόγους γονέων ή μήπως από τα περιβόητα προγράμματα του ΕΣΠΑ;
Είναι φανερό, συνάδελφοι, ότι το νέο σχολείο της αγοράς, των περικοπών και της υπερεντατικοποίησης μόνο προς όφελος της κοινωνίας δεν
αποσκοπεί:
Από παιδαγωγική σκοπιά η 35ωρη υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο των εξάχρονων μαθητών δε βοηθά ούτε στη σωστή κοινωνική, ούτε στη ψυχολογική και ούτε στη μαθησιακή τους ανάπτυξη, αφού τους
στερεί τον αναγκαίο χρόνο φυσιολογικής ωρίμανσης.
Πώς, με ποια μέσα και ποιους τρόπους θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες
του Υπουργείου για διεύρυνση του ωραρίου των μαθητών και των γνωστικών αντικειμένων;
Ας σημειώσουμε εδώ ότι η πλειοψηφία των σχολείων δε διαθέτει τις
κατάλληλες υποδομές με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναγκάζονται να μένουν καθηλωμένοι τις περισσότερες ώρες στα ίδια αφιλόξενα καθίσματα.
Αν υπάρχουν παιδαγωγοί των οποίων οι έρευνες έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα από τα μέχρι τώρα γνωστά σε εμάς, ας μας τα
γνωστοποιήσουν.
Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας από την Α΄ δημοτικού δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές αλλά σκοπό έχει την απόκτηση πιστοποιητικών και την προσαρμογή των μικρών μαθητών στις
ανάγκες της αγοράς από την τρυφερή αυτή ηλικία. Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος ίσως να οδηγήσουν τους μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες πολύ πιο γρήγορα στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Και επιπλέον θα ωθήσει τις οικογένειες των μαθητών στην παραπαιδεία όπως έγινε και όταν εισήχθη η ξένη γλώσσα στην Γ΄ και Δ΄ τάξη του
Δημοτικού .Η επιλογή της εισαγωγή της πληροφορικής κάθετα, ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, έρχεται σε αντίθεση με τεκμηριωμένες παιδαγωγικές και επιστημονικές αναφορές που καταδεικνύουν ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν στη
μάθηση, όταν διαχέονται οριζόντια και αλληλοσυμπληρούμενα με τα άλλα
γνωστικά αντικείμενα στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν μέσο
και όχι σκοπό.
Οι εξαγγελίες του Υπουργείου, σχετικά με την «τσάντα του μαθητή»
και την παραμονή της στο σχολείο εξανεμίζονται αφού ο χρόνος μελέτης
που προβλέπεται στο πρωινό εντατικό πρόγραμμα είναι ελάχιστος.Το μόνο που θα επιφέρει είναι να οδηγήσει τους μικρούς μαθητές σε ένα «αγώνα δρόμου», που όντας εξουθενωμένοι θα προσπαθούν να καλύπτουν
τα κενά τους, αυξάνοντας τους ήδη εξοντωτικούς ρυθμούς μάθησης, Και
ποιοι άραγε θα τα καταφέρνουν;
Το Νέο σχολείο λοιπόν, δε θα έχει «αναμορφωμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα» και φυσικά δε θα «θέσει στο κέντρο του το μαθητή» ούτε
θα έχει αναβαθμισμένο το ρόλο του εκπαιδευτικού. Αντίθετα θα αναμορφώσει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών που θα το λειτουργούν
είτε με υποχρεωτικές υπερωρίες είτε με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών
από τα υπόλοιπα σχολεία που θα έχουν ήδη συγχωνευθεί είτε με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα θέσει στο κέντρο του τις ανάγκες της αγοράς, καθοδηγώντας τους γονείς των
μαθητών του στο κυνήγι της απόκτησης τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών
και πληροφορικής: δύο μαθήματα που επιλέχτηκαν με λογιστική λογική
και όχι με παιδαγωγική.
Για άλλη μια φορά το Υπουργείο αποφασίζει για την εκπαίδευση χωρίς να ρωτήσει κανέναν από τους ενδιαφερομένους. Η περίφημη διαβούλευση μάλλον γίνεται μόνο στους κλειστούς διαδρόμους του Υπουργείου.
Με βιασύνη και προχειρότητα, υποχρέωσε τους διευθυντές να προπαγανδίσουν τις επιταγές του και να παρουσιάσουν στους γονείς ως δώρο του Υπουργείου προς αυτούς το Νέο Σχολείο. Είναι πολύ δελεαστική
και ευφάνταστη η συσκευασία του δώρου αυτού αλλά το περιεχόμενό του
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ωρολογιακή βόμβα για το Ενιαίο Δημόσιο
Δωρεάν Σχολείο για όλους τους μαθητές.
Ως εκπαιδευτικοί έχουμε ευθύνη απέναντι στους μαθητές μας και
στους γονείς τους να τους ενημερώσουμε σωστά χωρίς να αποκρύπτουμε τις αλήθειες και να παλέψουμε μαζί τους ενάντια στον εκπαιδευτικό μεσαίωνα που έρχεται. Να μη γίνουμε συνυπεύθυνοι στην αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Να απαιτήσουμε και να δημιουργήσουμε εκείνο το σχολείο που θα έχει πραγματικά στο κέντρο του το μαθητή ( με σεβασμό στις ανάγκες του, στις ικανότητές του και στις προσωπικές του κλίσεις) με αναβαθμισμένο τον εκπαιδευτικό. Φοβισμένοι
εκπαιδευτικοί, εξουθενωμένοι μαθητές και εξοντωμένοι οικονομικά γονείς θα είμαστε εύκολη λεία στα σχέδια της Δια βίου εκμετάλλευσης της
δημόσιας παιδείας.
H μαχόμενη εκπαίδευση θα παλέψει για ενιαίο 12χρονο δημόσιο και
δωρεάν σχολείο των όλων και των ίσων, χωρίς ταξικούς φραγμούς κι αξιολογήσεις που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών,
θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για τη γνώση κι όχι στην πειθάρχηση, θα τα μάθει να εξηγούν και ν’ αλλάζουν τον
κόσμο, θα τα διδάξει αλληλεγγύη, συλλογικότητα, αγωνιστικότητα.
Όχι στο ολοήμερο παιδοφυλακτήριο, στη συνεχή επέκταση του σχολικού χρόνου και την εντατικοποίηση. Ο σχολικός χρόνος δεν πρέπει να
καθορίζεται από τις ανάγκες της αγοράς όπως στο ολοήμερο αλλά απ’ τις
παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.
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Ας καταθέσουμε κι εμείς μια άποψη για τις περίφημες «κόκκινες γραμμές». Έχουμε ζήσει σαν εκπαιδευτικό κίνημα ιστορικές στιγμές. Θυμάμαι
ότι, στη μεγάλη Απεργία του 2006, ήταν η τρίτη ή η τέταρτη εβδομάδα νομίζω, έκανε ομολογουμένως ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μια ιστορική
ομιλία. Όπου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι δάσκαλοι, με τη μεγάλη τους
Απεργία, συνεχίζουν τις λαμπρές παραδόσεις του εκπαιδευτικού κινήματος, τις παραδόσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου, του Δημήτρη Γλυνού, των
δασκάλων της Εθνικής Αντίστασης και άλλα πολλά. Τώρα θα φανεί συνάδελφοι, αν όλα αυτά τα εννοούσε η παράταξη της ΠΑΣΚ. Πολύ λυπάμαι
αλλά μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δε φαίνεται.
Και θα σας πω δύο επιχειρήματα μόνο. Πρώτον, απέναντι σε όλον αυτόν τον οδοστρωτήρα που έρχεται με την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό ΔΝΤ - ΕΕ, το μόνο ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία του ΔΣ της
ΔΟΕ και αυτό προτάσσει ως αιχμή ο κλάδος, είναι η εκπαιδευτική ιδιαιτερότητα που επικεντρώνεται μάλιστα στην ευνοϊκή ασφαλιστική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς. Αν αποδειχθεί και αυτό αύριο - μεθαύριο, ότι ήταν μια μεγάλη αυταπάτη, ποιος θα απολογηθεί; Γιατί, ρωτάω εγώ, ποιος απολογείται συνάδελφοι σήμερα, για το διάλογο για την παιδεία, που η
πλειοψηφία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας έσυρε τον κλάδο δυο χρόνια τώρα; Τι αποτέλεσμα είχε αυτός ο διάλογος; Ποιος θα απολογηθεί για
το διάλογο για το ασφαλιστικό, που πήγε ο υποταγμένος συνδικαλισμός
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ; Ποιος θα απολογηθεί για τις αυταπάτες των 100
ευρώ που δήθεν θα παίρναμε ή για την υποτιθέμενη μείωση του ωραρίου
; Κανένας. Ο ίδιος «κανένας» θα απολογηθεί και μεθαύριο πολύ φοβάμαι,
όταν η επίθεση κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ θα σαρρώσει την κοινωνική ασφάλιση μαζί με τις αυταπάτες περί «εκπαιδευτικής ιδιαιτερότητας».
Δεύτερο ζήτημα και το λέω και ως συμβουλή. Να αποσύρετε την ημερήσια διάταξη. Τη διάβασα προσεκτικά και δεν έχει μέσα ούτε μία φορά τις λέξεις : ΔΝΤ, μνημόνιο, τρόικα, μηχανισμός στήριξης, οικονομική κρίση. Κακές λέξεις. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ημερήσια διάταξη με το μεγάλο ορμητικό ποτάμι της 5ης Μάη, που κύκλωσε την ίδια τη Βουλή, με αποτέλεσμα να φεγαδευτούν κυβερνητικά στελέχη μεταμφιεσμένα με …περούκες. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ημερήσια διάταξη, ούτε καν με την
αφίσα των ΔΟΕ – ΟΛΜΕ που έγραφε «Ούτε ΔΝΤ, ούτε και ΕΕ, πάρε την
κατάσταση στα χέρια σου λαέ», το σύνθημα δηλαδή, που συγκλόνισε και
διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στις 5 Μάη
και σε όλες μετά τις πορείες. Δεν έχει καμία σχέση, αυτή η ημερήσια διάταξη με το μεγάλο κύμα άρνησης των 800 ολοήμερων, με τις εκατοντάδες
αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων και συλλόγων γονέων, με το Συντονισμό δεκάδων συλλόγων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είπαν ένα μεγάλο
ΟΧΙ. Πρέπει να το πει και η Ομοσπονδία αυτό το ΟΧΙ όμως. Αν εννοούσατε το 2006 αυτά που λέγατε.
Αντίθετα, η ημερήσια διάταξη, ως η τελευταία μεγάλη πράξη των πεπραγμένων της ΔΟΕ της χρονιάς που πέρασε, θέτει τρεις βασικές παραδοχές :
Η πρώτη παραδοχή είναι η αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής, ως αναπόφευκτης. Άδικης μεν, αλλά αναπόφευκτης.Την παραδοχή
αυτή έθεσε προηγουμένως γλαφυρά, εκπρόσωπος της ΠΑΣΚ. Το διεθνές
κεφάλαιο είπε, «χτυπά στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου τη Σοσιαλιστική Διεθνή». Φαίνεται πως τον κ. Παπανδρέου μάλλον τον συμπόνεσαν και τον έστρεξαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο κ. Καρατζαφέρης
με το κόμμα του και ο κ. Μητσοτάκης με την κόρη του, ψηφίζοντας στη
Βουλή μαζί με το ΠΑΣΟΚ το μνημόνιο.
Δεύτερη παραδοχή, η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού –πρόκειται
για μια τεράστια αυταπάτη που θα τη βρούμε μπροστά μας.«Εμείς θα τη βγά-
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λουμε καθαρή», αυτό λέει η ημερήσια διάταξη και τη φράση «ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού» την επαναλαμβάνει και μία και δύο και τρεις φορές.
Τρίτη παραδοχή, το κοινό όραμα με τη «συντρόφισσα Άννα»,
το κοινό όραμα για το «νέο σχολείο με κέντρο το μαθητή». Και δε
λέω τη φράση, επειδή την ανέφερε ο συνάδελφος Πετράκης, ούτε τη
λέω γιατί ο συνάδελφος Μπράτης είπε σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση, ότι «το ολοήμερο είναι δική μας πρόταση». Το λέω γιατί αν δε
διατυπωθεί με έναν καθαρό τρόπο η αντίθεση στα 800 ολοήμερα και
στους 4 – 5 διαφορετικούς τύπους σχολείων, θα επιβεβαιωθούν στην
πράξη οι αρνητικές συνέπειες της στρατηγικής της αποδοχής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτό το τρίπτυχο που βάζει η πλειοψηφία στην ημερήσια διάταξη, είναι προφανώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι έξω από το κάδρο της νέας
εποχής, δεν έχει καμία σχέση ούτε με το σήμερα, ούτε με το αύριο που
έχουμε μπροστά μας. Αναζητά ματαίως, ένα τρίτο δρόμο, ανάμεσα στην
κυβερνητική επίθεση και στην ανάγκη για ένα κίνημα με πανεκπαιδευτικά
– κοινωνικά και πανεργατικά χαρακτηριστικά, αναπολεί μια άλλη εποχή όπου συνδικαλιστικά στελέχη και χαμηλόβαθμα στελέχη της εκπαίδευσης
απολάμβαναν μια άλλη μεταχείριση ως αντίτιμο για τη συμμαχία τους με
την εξουσία.
Τρίτος δρόμος όμως, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ; Δε θα αναλύσω
τι λέει το μνημόνιο, αναφέρθηκαν αναλυτικά και άλλοι σύντροφοί μας πριν.
Ούτε θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι η Belle Époque των στελεχών βρίσκεται στη δύση της – το ίδιο το μέλλον θα αποδειχθεί ιδιαίτερα αδυσώπητο φοβάμαι. Δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, το μνημόνιο εκτός από το
ότι λεηλατεί τα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά μας δικαιώματα,
μετατρέπει τη Βουλή σε μια συμβουλευτική γερουσία τύπου Όθωνα, όπου
απλά θα πηγαίνει ο Υπουργός και θα ανακοινώνει τα Προεδρικά του Διατάγματα. Και αυτό βάζει ένα μεγάλο δημοκρατικό ζήτημα, που δεν μπορούν τα συνδικάτα να αγνοούν.
Δεύτερον, υπάρχει η κεντρική δανειακή συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις 8 του Μάη, η οποία ανάμεσα
σε άλλα γράφει : «Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιωτικού πλούτου (βλέπε λαϊκές καταθέσεις) και
του εδάφους της χώρας τίθεται στη διάθεση όλων των δανειστών».
Εδώ, πέρα από το ζήτημα της δημοκρατίας και των κοινωνικών και
πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια
νέου τύπου κατοχή, πιο δύσκολη, διαφορετική από την προηγούμενη,
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διότι τότε οι κατακτητές και οι συνεργάτες τους κυκλοφορούσαν με τη
σβάστικα στο πέτο, τώρα κυκλοφορούν με κουστούμια και γραβάτες ανάμεσά μας. Το 1941, τηρουμένων των αναλογιών, οι Γερμανοί έμπαιναν
στην Ελλάδα και η ελληνική αστική τάξη έφευγε για το Κάιρο παίρνοντας
το χρυσό μαζί της. Σήμερα, σαν τα ποντίκια που πηδούν από το πλοίο που
βουλιάζει, η ελληνική αστική τάξη βγάζει πανικόβλητη τα κεφάλαια έξω
και αγοράζει στο κέντρο του Λονδίνου πολυτελή σπίτια και κτίρια στο
real estate - είναι οι ίδιοι που ζητάνε από το συνταξιούχο να δώσει το υστέρημά του σε αυτόν τον κατάπτυστο λογαριασμό, για τη σωτηρία υπότιθεται της χώρας. Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να
πληρώσουν ούτε να αναγνωρίσουν το άδικο και απεχθές χρέος, ότι το δημόσιο πρέπει να κάνει παύση πληρωμών στους τοκογλύφους, τις αγορές
και τις τράπεζες και όχι στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, στα ασφαλιστικά ταμεία και στα νοσοκομεία.
Αυτή η κρίση είναι, δομική κρίση του καπιταλισμού, που απειλεί να σαρώσει οτιδήποτε έχουμε ως δικαίωμα και να μετατρέψει τους εργαζόμενους και την εργατική τάξη σε μια ασπόνδυλη πληβειακή μάζα που θα παρακαλάει και θα εκλιπαρεί και θα αναζητά την παρηγοριά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε αυτόκλητους σωτήρες. Και εκεί είναι το ζήτημα της αριστεράς σήμερα και του εργατικού κινήματος, αν θα εξαφανιστεί ή αν θα
μπορέσει να σηκώσει τη σημαία ενός νέου αγώνα. Σε αυτό το νέο κάδρο,
το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε ρόλος και πάρτε το καλά υπόψη σας - για τη συνδικαλιστική αριστοκρατία, δεν
προβλέπεται κανένα περιθώριο για «τρίτους δρόμους».
Ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της 5ης Μάη, ο δρόμος του ανυποχώρητου κινήματος που μάχεται και αντιμετωπίζεται με τα ΜΑΤ και την
καταστολή. Και είμαστε περήφανοι για το σύντροφό μας, τον Παναγιώτη
Σάμιο, που μπήκε μπροστά σε αυτό τον αγώνα και είχε το προσωπικό κόστος και την περιπέτεια με την υγεία του. Είμαστε περήφανοι για το σύντροφό μας τον ωρομίσθιο Στάθη Κατσούλα, που τα ΜΑΤ του έσπασαν
το πόδι μέσα στο ραδιομέγαρο της ΝΕΤ, όταν έγινε η κατάληψη των εκπαιδευτικών. Όπως είμαστε περήφανοι και για το Γιώργο, την Αδριανή, το
Στέλιο και τους άλλους συναδέλφους και συντρόφους εκπαιδευτικούς,
που είχαν την τιμή, πρώτοι εκείνοι απ΄ όλο το διεθνές κίνημα, να μπουν
στη Γάζα και να σπάσουν τον αποκλεισμό του Ισραήλ, ως εκπρόσωποι της
πρωτοβουλίας «ένα σχολείο για τη Γάζα». Όλοι αυτοί, συνάδελφοί μου, και
άλλοι πολλοί, χιλιάδες, λυπάμαι πολύ αλλά δεν είναι ούτε αριστερούτσικοι,
ούτε αριστερούληδες, όροι που αβασάνιστα χρησιμοποίησε για πολλοστή
φορά εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ. Είναι κοινωνικοί μαχητές και σε αυτούς θα
έπρεπε ορισμένοι να αναζητούν τους συμμάχους τους. Και μπροστά στις
μεγάλες αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας, κανείς δεν μπορεί να υψώνει τείχη σήμερα, ανάμεσα στον κόσμο του αγώνα, στον κόσμο της αριστεράς. Θυμάμαι μια συγκινητική στιγμή, επιτρέψτε μου μια παρένθεση
γιατί είναι σημαντικό, στις 6 Μάη, το ΠΑΜΕ στην Πλατεία Συντάγματος, έφτασε 200 μέτρα από την άλλη πορεία και συγκέντρωση και πήγαν εκατοντάδες διαδηλωτές αυθόρμητα, ζητωκραυγάζοντας, να υποδεχτούν τους
διαδηλωτές του ΠΑΜΕ. Πιστεύω ότι ο ίδιος ο κόσμος της αριστεράς, αλλά και ευρύτερα ο κόσμος του κινήματος, ο κόσμος της εργασίας θα ξεπεράσει αυτά τα τείχη και θα ενωθεί για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Γιατί οι κόκκινες γραμμές που χωρίζουν και ενώνουν δυνάμεις, παρατάξεις και σχήματα, υπάρχουν, αλλά ποιες είναι; Οι κόκκινες γραμμές είναι
σήμερα συνάδελφοί μου, όποιος είναι με το ΔΝΤ να πάει από εκεί κι όποιος είναι ενάντια να έρθει από εδώ. Όποιος είναι ενάντια στο μνημόνιο
να έρθει από εδώ. Κι αυτές τις κόκκινες γραμμές τις χαράζει βαθιά η ίδια
η επίθεση στον κόσμο της εργασίας – όποιος τις αγνοεί θα παραμεριστεί
από την ίδια την ιστορία.
Αν λοιπόν συνάδελφοι της πλειοψηφίας, επιμένετε στη γραμμή της αποσιώπησης/αποδοχής της επίθεσης κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ και της «εκπαιδευτικής ιδιαιτερότητας», αν επιμένετε δηλαδή να τηρήσετε την ημε-
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ρήσια διάταξη να τα κατεβάσετε αυτά τα αγωνιστικά συνθήματα που αναρτήσατε πίσω από το προεδρείο της ΓΣ και στη θέση τους να βάλετε
αυτό που έλεγε ο Μπρεχτ στην Όπερα της Πεντάρας : «Ο καθένας για τον
εαυτό του και τον τελευταίο ας τον πάρει ο διάβολος».
Αν όμως τα πιστεύετε πραγματικά αυτά τα συνθήματα, θα γράψετε
πάνω, «Ούτε ΔΝΤ, ούτε και ΕΕ, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου λαέ»,
«Κάτω το μνημόνιο και το σύμφωνο σταθερότητας» και δίπλα θα γράψετε «πανεργατικός λαϊκός ξεσηκωμός, εξέγερση και αγώνας με απεργίες
διαρκείας με επαναλαμβανόμενες μορφές για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και όλων των διαχειριστών της».

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
Θέλω να θυμίσω στο συνάδελφο Πρόεδρο, ότι με κυβέρνηση Ν.Δ.,
συμμετείχε στο διάλογο για την Παιδεία περιμένοντας αντάλλαγμα τη μείωση ωραρίου, την οποία δεν πήρε ποτέ.
Θέλω να θυμίσω στο συνάδελφο Πρόεδρο, ότι με την καινούργια κυβέρνηση ήλπιζε σε μια αύξηση για τους εκπαιδευτικούς (από 100 ευρώ το
ξεκίνησε, στα 50 το κατέβασε) η οποία δεν ήρθε ποτέ, αντίθετα ήρθαν μειώσεις μισθών.
Αυτό θα γίνει και τώρα με το ασφαλιστικό και τις υποσχέσεις που
παίρνει. Είναι πέτσινες, κούφιες, ψεύτικες. Ο μόνος στόχος τους είναι να
διασπάσουν τους εργαζόμενους.
Είναι κοντή η μνήμη τελικά. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς σε τούτη εδώ την αίθουσα απ’ αυτό εδώ το βήμα η τότε υπεύθυνη Παιδείας του
ΠΑΣΟΚ και νυν Υπουργός Παιδείας η κα Διαμαντοπούλου υποσχέθηκε
ένα δις επιπλέον για την Παιδεία και μάλιστα, μέσα ήταν και η οικονομική
μας αναβάθμιση. Το ξεχάσαμε κιόλας;
Μήπως ξεχάσαμε ότι στις 4 του Οκτώβρη γίνανε εκλογές και έχασε
η Νέα Δημοκρατία με 10 μονάδες διαφορά γιατί κατέβαινε με ένα πολύ
σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα και πάγωμα μισθών, ενώ ανέβηκε το
ΠΑΣΟΚ του Γιωργάκη με κεντρικό σύνθημα «λεφτά υπάρχουν, είναι θέμα πολιτικής βούλησης»; Μας πήρε λίγους μήνες για να καταλάβουμε, ότι
ο Γιωργάκης εννοούσε «λεφτά υπάρχουν στη τσέπη σας και ελάτε να σας
τα πάρω».
Το περιμένατε αλήθεια, συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, του Γιωργάκη, χέρι – χέρι με τον Καρατζαφέρη και την οικογένεια Μητσοτάκη να ψηφίζει τα χειρότερα, τα πιο βάρβαρα μέτρα που έχουμε δει ως σήμερα; Έχετε πρόβλημα μ’ αυτό, το σκέφτεστε καθόλου, θυμώνετε; Η Κυβέρνηση που έχει ξεκινήσει πόλεμο εναντίον μας, εναντίον
των εργαζόμενων, είναι η Κυβέρνηση του Γεωργίου Α. Παπανδρέου, αυτή
που ψηφίσατε.
Γίνεται πόλεμος λοιπόν, εναντίον των εργαζομένων και στον πόλεμο
υπάρχουν επιτελεία. Τα πιο επικίνδυνα είναι τα επιτελεία προπαγάνδας, συσκότισης της αλήθειας, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Η Κυβέρνηση του ΔΝΤ έχει ένα πολύ ωραίο τέτοιο επιτελείο, έχει τα χρυσοπληρωμένα παπαγαλάκια των ΜΜΕ και ταΐζει τον κόσμο ψέματα, τα οποία εσείς καταπίνετε αμάσητα και τα αναπαράγετε ξεκινώντας από το μεγαλύτερο όλων: «τα μέτρα είναι επώδυνα μεν, αλλά αναγκαία».
Να σας θυμίσω πώς ξεκίνησε αυτή η προπαγάνδα; Θυμόσαστε την ιστορία με εκείνο τον ανεκδιήγητο τύπο που είχε λέει συναντήσει τον Γιωργάκη στο δρόμο και του έλεγε «Πρωθυπουργέ μου πάρε το μισθό μου για
την πατρίδα»; Ήταν πολύ χοντροκομμένο και εγκαταλείφθηκε γρήγορα.
Ακολούθησαν άλλα πιο επεξεργασμένα.
Θυμόσαστε την επιχειρηματολογία «Το χρέος είναι πρόβλημα της
Ελλάδας -ελληνικό φαινόμενο, φταίει το σπάταλο ελληνικό δημόσιο και οι
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μεγάλες δαπάνες του (κοινωνικές) τα προνόμια των συντεχνιών η τεμπελιά των Ελλήνων κλπ που δημιούργησαν το χρέος. Φταίμε όλοι γιατί ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας»; Κι όμως σύντομα φάνηκε ότι δεν
ήταν λοιπόν ελληνικό μόνο το πρόβλημα. Ήταν προπαγάνδα. Το πραγματικό δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι όχι στα δήθεν «υπερβολικά» έξοδα, αλλά στα τραγικά ανεπαρκή έσοδα του προϋπολογισμού
γιατί υπάρχει χαμηλή φορολογία του κεφάλαιου σε συνδυασμό με εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Σπάταλο το κράτος, αλλά προς το κεφάλαιο.
Από 45% που ήταν το 1981 η φορολογία των επιχειρήσεων σήμερα έχει πέσει στο 20%. Αυτοί ζουν πάνω από τις δυνατότητές τους και μας στέλνουν
το λογαριασμό.
Θυμόσαστε τα δήθεν στοιχεία που έβγαζαν τα παπαγαλάκια των καναλιών για τους παχυλούς μισθούς των Δημοσίων υπαλλήλων που δήθεν
ευθύνονται για τα ελλείμματα και τη σπατάλη του κράτους; Προπαγάνδα
ήταν που στόχευε στη νομιμοποίηση των περικοπών των εισοδημάτων
μας.
Θυμόσαστε την προπαγάνδα που στόχευε στη διάσπαση, που σπέρνατε και εσείς στον κόσμο συνάδελφοι της ΠΑΣΚ ότι «δεν αφορούν εμάς
τα μέτρα αλλά τους υψηλόμισθους», όπως π.χ. η περίφημη ιστορία με την
«υψηλόμισθη» καθαρίστρια του υπ. οικονομικών; Χάσαμε πολύτιμο χρόνο
μέχρι να καταλάβουμε ότι οι υψηλόμισθοι που έλεγε ο Γιωργάκης είμαστε
εμείς.
Πιστεύετε αλήθεια ότι δε θα παρθούν άλλα μέτρα; Είναι ψέμα. Στο
μνημόνιο περιγράφεται σαφώς η διαδικασία και το είδος των μέτρων.
Πιστεύετε τα ψέματα ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι κάτι σα
φυσικό φαινόμενο, μια τυχαία φυσική καταστροφή και δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να σφιχτούμε για να περάσει; Ξεχνάτε ότι για χατίρι των τραπεζών και του κεφάλαιου, οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. και ο Γ.Α.
Παπανδρέου, σκοπεύουν να μας ισοπεδώσουν; Το ζήτημα είναι ταξικό.
Τις κρίσεις τις προκαλεί το σύστημα με την παράλογη λειτουργία του. μια
λειτουργία με σκοπό το κέρδος. Αυτό το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο.
Λέγεται παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός.
Πιστεύετε το παραμύθι ότι τα μέτρα αποδίδουν και οι θυσίες πιάνουν
τόπο; Ότι ή τα μέτρα ή χρεοκοπία; Κι όμως, η πραγματικότητα είναι, και τα
μέτρα -δηλαδή επιβολή εργασιακού μεσαίωνα- και χρεοκοπία! Τα μέτρα
που παίρνουν ρίχνουν την οικονομία σε ύφεση, αυξάνουν το χρέος και οδηγούν σε χρεοκοπία. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας οικονομολόγος για
να το καταλάβει. Δεν είναι σενάρια, είναι βεβαιότητες, είναι θέμα χρόνου.
Φαίνεται, όμως, συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, ότι αναπαράγετε και δέχεστε
όλα τα παραμύθια που σερβίρει η κυβέρνηση οι υποστηρικτές της. Αυτή
η λογική είναι που οδηγεί τα συνδικάτα στην αδράνεια, αυτή η λογική είναι που κάνει το Δ.Σ. της ΔΟΕ αναντίστοιχο των περιστάσεων.
Αυτή τη λογική πρέπει να την πολεμήσουμε, είναι καταστροφική για
τα συνδικάτα, είναι καταστροφική για το κίνημα. Είναι στήριξη της Κυβέρνησης και γι’ αυτό έχει πρόβλημα η ΔΟΕ. Και αυτή είναι η κριτική των πεπραγμένων. Δεν είναι προσωπική η πολιτική της Διαμαντοπούλου συνάδελφοι. Ο Γιωργάκης και η κυβέρνησή του έφεραν το ΔΝΤ και κατεδαφίζουν τις κατακτήσεις αιώνων και προσπαθούν να ισοπεδώσει τους εργαζόμενους για να σώσουν το κεφάλαιο.
Χρειάζεται μαζική, αγωνιστική απάντηση, ένα ενωτικό πλατύ μέτωπο εργαζομένων, όλες οι δυνάμεις του εργατικού κινήματος σε κοινή συντονισμένη δράση, σε ενιαίες απεργίες, ενιαίες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις.
Η Κυβέρνηση του ΓΑΠ, η κυβέρνηση του ΔΝΤ, πρέπει να φύγει. Όπως
στην Αργεντινή. Με απεργίες σαν αυτή της 5 του Μάη με πλήθος κόσμου
που θα περικυκλώσει τη Βουλή και θα τους αναγκάσει να φύγουν με ελικόπτερο από την ταράτσα γιατί θα είναι η μόνη δίοδος διαφυγής. Γιατί θα
γίνει πράξη το σύνθημα των διαδηλωτών: «Δεν σε θέλει ο λαός, πάρε το
ΔΝΤ κα.......

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΜΕΝΔΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Συνάδελφοι η ζωή είναι περίεργη, έχει τους δικούς της δρόμους. Οι
δρόμοι του αγώνα που αναφέρονται εκεί ή του ξεσηκωμού από κει ή της
εξέγερσης ή όπως αλλιώς θέλετε να τους πείτε, δεν είναι πάντα αυτοί που
φανταζόμαστε στην αρχή, αυτοί που φτιάχνουμε στο κεφάλι μας, αυτοί
που έχουμε διαβάσει στα βιβλία, μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικοί
δρόμοι.
Οι δρόμοι του αγώνα επίσης είναι περίεργοι και της ενότητας. Της ενότητας για την οποία πολλοί έχυσαν δάκρυα χθες, αλλά η ενότητα την οποία στα ζητήματα της εκπαίδευσης στη δευτερομιλία του ο Πρόεδρος
την απέκλεισε λέγοντας ότι οι από κει είναι ενάντια στις αποφάσεις του
κλάδου, «ελάτε να συζητήσουμε εμείς οι από δω για το ολοήμερο και την
αξιολόγηση» χτίζοντας τείχη μέσα στον κλάδο.
Αυτή η ενότητα κατακτάται μέσα στους Συλλόγους Διδασκόντων, μέσα στους Συλλόγους Δασκάλων, στα Δημοτικά Συμβούλια και τις Γενικές
Συνελεύσεις. Εκεί που εκατοντάδες Σύλλογοι πήραν αποφάσεις, Σύλλογοι
Διδασκόντων, για τα 800 σχολεία και για την αυτοαξιολόγηση.
Όταν ο κλάδος προχωράει στην ενότητα και στον δικό του αγώνα τον
οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε για να φτάσουμε στην εξέγερση
και στον ξεσηκωμό, όταν ο κλάδος χτίζει τέτοιου είδους ενότητα και προχωρά σε τέτοιου είδους αγώνα, δεν μπορεί η Ομοσπονδία να κάνει ότι δεν
καταλαβαίνει και να φτιάχνει μία ημερήσια διάταξη η οποία δεν αναφέρεται πουθενά στην αυτοαξιολόγηση λες και δεν έχουμε εξελίξεις σε αυτό
το θέμα και μπορούμε να καλυφθούμε στις νέες θέσεις τις προπέρσινες
που είχε πάρει η Γενική Συνέλευση του κλάδου. Ένα είναι αυτό.
Και γιατί πρέπει να πάρουμε όμως θέση για την αυτοαξιολόγηση, τι καινούριο έχουμε; Έχουμε συγκεκριμενοποίηση, έχουμε κείμενα από το
Υπουργείο τα οποία ουσιαστικά μας δίνουν να καταλάβουμε ότι πρώτον
η αυτοαξιολόγηση δεν είναι μόνη της, είναι το αγχολυτικό για μας τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε σε λίγο καιρό να έρθει η αξιολόγηση, το λένε καθαρά τα κείμενά τους.
Δεύτερον ότι οδηγεί στη χειραγώγηση, με δεκάδες έως εκατοντάδες
δελτία που θα πρέπει να συμπληρώνουμε καθημερινά, όλοι όσοι θα είμαστε στα σχολεία της αυτοαξιολόγησης θα είναι αδύνατον ούτε και να σκεφτούμε δε θα προλαβαίνουμε ποια από αυτά τα κριτήρια θα τα θέλουμε
για τα σχολεία μας και ποια δε θα τα θέλουμε.
Τρίτον, οδηγεί στις εξετάσεις για τους μαθητές. Μόνο έτσι μπορεί ποσοτικά και είναι στόχος του Υπουργείου, μόνο έτσι μπορεί ποσοτικά να
μετρηθεί η επίδοση των μαθητών. Και τέταρτον και ίσως και το σημαντικότερο, οδηγεί στο επιχειρηματικό σχολείο. Κάθε σχολική μονάδα θα καλείται κάθε φορά να απολογηθεί πόσα λεφτά μάζεψε έξω από την κρατική χρηματοδότηση. Αυτό θα είναι το βασικό κριτήριο για να μπορέσει αυτή η μονάδα να θεωρηθεί ως επιτυχημένη.
Πέρα από την αυτοαξιολόγηση στα 800 σχολεία ήδη πολλά ακούστηκαν, χθες ο Θωμάς Κασελούρης έβαλε πολλά πράγματα, αναφέρθηκε
και ο Θανάσης ο Κικινής στην εισήγησή του, παρόλα αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω Θανάση. Είπες εσύ ότι θα τα βάλουμε τα 800 στην εισήγηση της
Ομοσπονδίας την οποία θα κληθούμε να ψηφίσουμε.
Αν το είπες αυτό καλώς και σε αυτή την περίπτωση αν το είπες και σε
κάθε περίπτωση η ερώτησή μου είναι η εξής; Θα επιμείνουμε μόνο στη βιασύνη και στην προχειρότητα του Υπουργείου ή θα βάλουμε το σκεπτικό
που τόσοι Σύλλογοι διδασκόντων έχουν αποδεχθεί ότι τα 800 γκρεμίζουν
το δημόσιο δημοτικό σχολείο, ότι γκρεμίζουν το σπίτι που μας στεγάζει;
Και το γκρεμίζουν γιατί πρώτα απ΄ όλα τις υποσχέσεις τους δε θα τις
κάνουν πράξη, η τσάντα δε θα μένει στο σχολείο, πολύ περισσότερο που
η μελέτη στο ολοήμερο καταργείται ουσιαστικά, τα αγγλικά θα αναγκαζόΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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μαστε να συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, υπολογιστές δε θα μαθαίνουν
τα παιδιά στο σχολείο γιατί για να μάθεις υπολογιστή, τα εντελώς βασικά
λέμε, θα πρέπει να χρησιμοποιείς το εργαλείο για να κάνεις μία δουλειά,
δε θα πρέπει να κάθεσαι να κοιτάς συνέχεια το εργαλείο.
Αν συνέχεια το κοιτάς το εργαλείο και σου λένε εδώ είναι το ποντίκι
και οτιδήποτε άλλο που θα κάνουν τα περισσεύματα από τη δευτεροβάθμια, γιατί με αυτά θέλει να δουλέψει στα 800 σχολεία η κα Υπουργός,
σε αυτή την περίπτωση θα κάνεις ότι έκανες και παλαιότερα, θα παίζεις
παιχνιδάκια που κάνουν τα παιδιά σήμερα και το πολύ-πολύ να κατεβάζεις καμία έτοιμη εργασία από το διαδίκτυο.
Δε θα κάνει λοιπόν αυτά που υπόσχεται, θα κάνει πολύ χειρότερα. Η
έβδομη ώρα για όσους επιμένουμε να διδάσκουμε και δεν είμαστε επαγγελματίες συνδικαλιστές, είναι αδύνατη. Όποιος έχει διδάξει έβδομη ώρα
στην καλύτερη περίπτωση από σεβασμό οι μαθητές κάθονται και τον ακούν, με την τσάντα στην πλάτη για να σηκωθούν να φύγουν. Να σταματήσω όμως για τα 800 τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν
και οι παρεμβάσεις θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην απόφαση.
Ένα τρίτο θέμα που θέλω να βάλω είναι το πάρτυ του ΕΣΠΑ. Η εισήγηση μέσα μιλάει για ορθολογική κατανομή των πόρων, δηλαδή δεν έχετε θέση αν οι πόροι του ΕΣΠΑ που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα
του ΕΣΠΑ είναι ορθολογική ή δεν είναι ορθολογική; Πείτε μας ποια είναι
η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ;
Εμείς λέμε ότι δεν είναι ορθολογική αυτή η κατανομή που έχει γίνει,
εμείς λέμε ότι με την κατανομή που έχει γίνει στους πόρους του ΕΣΠΑ τα
λεφτά αυτά θα πάνε εκεί που είχαν πάει και τα προηγούμενα 2 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια, στις τσέπες των χρυσοκάνθαρων του πανεπιστημίου, που έρχονταν και μας ταλαιπωρούσαν κάθε Σαββατοκύριακο για
να κάνουμε εξομοίωση.
Θα πρέπει να το πούμε, το πάρτυ του ΕΣΠΑ πρέπει να τελειώσει, δεν
μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δουλειά στην πλάτη τη δική μας. Και το πάρτυ του ΕΣΠΑ σημαίνει και κάτι περισσότερο, σημαίνει κατακερματισμό
των σχολικών μονάδων. 800, 160 του χρόνου πιλοτικά σχολεία της αυτοαξιολόγησης, σχολεία για τους μουσουλμανόπαιδες, σχολεία για τους τσιγγανόπαιδες, σχολεία για τους μετανάστες. Δε γίνεται έτσι.
Εκτός όμως από κατακερματισμό των σχολικών μονάδων έχουμε και
κατακερματισμό των εκπαιδευτικών. Θα πούμε να σταματήσει το πρόγραμμα για την αριστεία που χωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε 100 ικανούς
και στους υπόλοιπους λιγότερο ικανούς ή ανίκανους; Θα βάλουμε στόχο
αυτό που έγινε φέτος στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού να το κάνει η
Ομοσπονδία με δική της απόφαση και να σταματήσει αυτή η διαδικασία;
Ευχαριστώ συνάδελφοι.
…………………………….

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Συνάδελφοι - συναδέλφισσες
Οι μάσκες έπεσαν. Το αδυσώπητο πρόσωπο του καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού έχει πλέον εγκατασταθεί παντού. Στους εργασιακούς χώρους, στα σπίτια μας, στις ζωές μας. Η ωμή και απροσχημάτιστη βαρβαρότητα θεσμοθετείται και ονομάζεται Σύμφωνο και Πρόγραμμα Σταθερότητας, Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΔΝΤ και ποιος ξέρει τι ακόμη.
Συλλογικές αξίες και οράματα, κοινωνικοί θεσμοί προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, εργασιακά-ασφαλιστικά δικαιώματα, όλα αυτά εμφανίζονται από τους καπιταλιστές σαν εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα, σαν αναπτυξιακά βαρίδια, θάβονται βαθιά μέσα στο χώμα,
διαγράφονται από τη μνήμη μας.
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Οι κανόνες δοσοληψιών της ΕΚΤ και του ΔΝΤ με τους πελάτες τους
έχουν αναχθεί σε πολιτικό ευαγγέλιο της ΕΕ, που τηρείται με ευλάβεια στα
εργασιακά ΄Αουσβιτς και Νταχάου. Το «όνειρο» της ενωμένης Ευρώπης μεταλλάχτηκε σε κοινωνικό εφιάλτη αορίστου χρόνου.
Το καπιταλιστικό σύστημα, φτάνοντας στα ακρότατα όριά του, συμπαρασύρει και καταβυθίζει τα πάντα. ΄Οροι και έννοιες, όπως «λαϊκή κυριαρχία» «εθνική ανεξαρτησία» καταλύονται. Η ίδια η πολιτική ζωή και οι
όποιοι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν απομείνει, στο όνομα της ελεύθερης
αγοράς και της ανόδου της ανταγωνιστικότητας, πετιούνται σε χωματερές
αζήτητων του νεοφιλελευθερισμού.
Η ελληνική κυβέρνηση, ακόμα και με όρους αστικής δημοκρατίας,
δεν υφίσταται πλέον. ΄Εχει αυτοκαταργηθεί. Αφού εξαπάτησε αδίστακτα, με τον πλέον χυδαίο τρόπο ολόκληρη την κοινωνία, ανέλαβε το ρόλο για τον οποίο προετοιμαζόταν από καιρό. Ρόλο πρόθυμης γκαρσόνας
του διεθνούς κεφαλαίου. Με την ευγενική, βεβαίως, χορηγία της κοσμοπολίτικης αλλά και της «πατριωτικής» δεξιάς!
Δεν έχει καμιά απολύτως δημοκρατική νομιμοποίηση. Το μόνο,
άλλωστε, που συζητάνε στα υπουργικά συμβούλια είναι πώς θα μας
πλασάρουν τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων της λίστας του ΔΝΤ.
Είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει.
Αυταπατάται, στην καλύτερη περίπτωση, το συνδικαλιστικό κίνημα, αν εξακολουθεί να προσμένει αλλαγή πολιτικής από τους ντόπιους υπαλληλίσκους της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.
΄Η το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, γεννώντας νέους θεσμούς και οργανώνοντας νέες μορφές αντίστασης, αγώνα και κοινωνικής αλληλεγγύης, θα απολύσει τους υπαλλήλους αυτούς μια ώρα αρχύτερα ή αυτοί θα απολύσουν ολόκληρη την κοινωνία, για να
φανούν χρήσιμοι και αρεστοί στ’ αφεντικά τους. Ενδιάμεσες λύσεις
δεν υπάρχουν.
Στο Δ.Σ. της ΔΟΕ τώρα και ιδιαίτερα στην ΠΑΣΚ:
΄Εχουμε πόλεμο, συνάδελφοι, και πρέπει να διαλέξετε στρατόπεδο.
• ΄Η μήπως θεωρείτε πως αυτή η κυβέρνηση μπορεί και θέλει να χτίσει
ένα πραγματικά δημόσιο σχολείο, προσιτό και δωρεάν για όλο το λαό
και ένα ολοήμερο που θα λειτουργεί με παιδαγωγικούς όρους;
• Μήπως καλλιεργείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την κοινωνικά ανέντιμη
και ανήθικη προσδοκία ότι μπορούμε να «πιέσουμε» την κυβέρνηση
για ιδιαίτερη (κλαδική) μεταχείριση; (Να ζητήσουμε, δηλαδή, από την κυβέρνηση «εμάς» τους εκπαιδευτικούς να μη μας κάνει κιμά ψιλοκομμένο, όπως τους «άλλους», αλλά να μας τεμαχίσει σε μέγεθος μερίδας;)
• ΄Η, ακόμη περισσότερο, ότι μπορούν να ανατραπούν οι κυβερνητικοί
σχεδιασμοί, τα κυβερνητικά προγράμματα (που δεν είναι καν κυβερνητικά αλλά υπαγορεύονται από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ), χωρίς να τεθεί πολιτικό αίτημα ανατροπής της ίδιας της κυβέρνησης και αντικατάστασής της από ένα σχήμα προσανατολισμένο σε δραστικές περικοπές της ασυδοσίας και των προνομίων του κεφαλαίου υπέρ του
κόσμου της εργασίας;
Θα αναρωτηθείτε, ασφαλώς: Μα ποιοι και πόσοι θέτουν σήμερα τέτοιο αίτημα. Ελάχιστοι και, δυστυχώς, κανένας από το φάσμα των κομμάτων εντός κοινοβουλίου. Το καίριο ωστόσο ζήτημα είναι πως το αίτημα
αυτό είναι κοινωνικά υπερώριμο και πρέπει να τεθεί. Από όσους τουλάχιστον πιστεύουν και αγωνίζονται για ανθρώπινες–κοινωνικές αξίες (αλληλεγγύη – δικαιοσύνη), για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατία.
Διότι αν εξακολουθήσουμε, ως συνδικάτο, την ίδια τακτική –να παλεύουμε, δηλαδή, να ανατρέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης αλλά όχι και το λόμπι κυνικών απατεώνων που τα προκαλεί και, μάλιστα, τα
αναγγέλλει ως «μέτρα σωτηρίας»(!)- τότε τι θα έχουμε να απαντήσουμε
στους/στις συναδέλφους μας το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο;
Θα τους καλέσουμε μήπως και πάλι να απεργήσουν 24 ή 48 ώρες, για
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να αποσύρει η «κυβέρνηση» το 5o, 6ο ή 7ο πακέτο «νέων» μέτρων; Και τι
θα έχει απογίνει στο μεταξύ με τα προηγούμενα πακέτα μέτρων; Θα τα έχουμε καταπιεί;
Δεν είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και κυρίως κοινωνικά αναγκαίο να τους καλέσουμε ν’ αγωνιστούν για την απόσυρση
της ίδιας της κυβέρνησης, αφού αυτή ακριβώς είναι η μήτρα εντός
της οποίας γονιμοποιείται θεσμικά το σπέρμα της ΕΚΤ και του ΔΝΤ
με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα των κοινωνικών τερατογενέσεων;
Εξάλλου, ο πρωθυπουργός και όλα τα κυβερνητικά στελέχη δεν παύουν, σε κάθε ευκαιρία, να διαλαλούν ότι «δε θα συγκυβερνήσουν με συνδικαλιστές» ότι δεν έχουν καμία πλέον σχέση «με λογικές του παρελθόντος», ότι «δεν θα υπολογίσουν το πολιτικό κόστος». Αυτά, συνάδελφοι
της ΠΑΣΚ, πολύ απλά σημαίνουν ότι ο γάμος συνδικάτου-κυβέρνησης λύθηκε, μονομερώς από πλευρά κυβέρνησης, οριστικά και αμετάκλητα και,
επομένως, κάθε δυνατότητα δούναι και λαβείν μεταξύ των δύο έχει εκλείψει. Και, ακόμη περισσότερο, ότι η κυβέρνηση δε νοιάζεται ούτε για
τη γνώμη και τις αντιδράσεις της κοινωνίας ούτε καν για τον ίδιο τον κόσμο που την ψήφισε. Εδώ έχουμε τον ορισμό του απόλυτου και έσχατου κυνισμού.
Συνάδελφοι
Ο χειμώνας που μας έρχεται θα είναι πολικός. Και η μόνη μας ελπίδα να ζεσταθούμε είναι οι φλόγες μιας λαϊκής εξέγερσης. Αυτός είναι ο δικός μας, αντίπαλος στο σύστημα, μονόδρομος, στον οποίο
σήμερα εμπεριέχονται και συμπυκνώνονται όλες οι αγωνιστικές παραδόσεις και παρακαταθήκες του λαού μας. Από την επανάσταση
του ΄21 εναντίον των Οθωμανών και της ευρωπαϊκής –αλήθεια, τι σύμπτωση!- Ιεράς Συμμαχίας μέχρι το ΕΑΜ, και από τους αντιδικτατορικούς αγώνες μέχρι το Δεκέμβρη του 2008 και το φετινό Μάη.
Και η ιστορία δείχνει πως οι φλόγες του παρελθόντος ζωντανεύουν
μόνον όταν με αυτές μπορούμε να ανάψουμε τις φωτιές του
μέλλοντος
Και δύο προτάσεις:
1. Με δεδομένο το νέο τοπίο κοινωνικού ζόφου και την επείγουσα
προτεραιότητα ολομέτωπων αγώνων διαρκείας, πρέπει να αποδεσμευτούν σημαντικά ποσά από τα έσοδα της ΔΟΕ –προερχόμενα
από τις συνδρομές των συλλόγων- για να οργανωθούν και να λειτουργήσουν στα πρωτοβάθμια όργανα Απεργιακά Ταμεία.
2. Το συνέδριο να αποφασίσει πενθήμερη απεργία στην αρχή της
σχολικής χρονιάς. Η συνέχεια να αποφασίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων.

ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2010 και το οικοδόμημα της Ευρώπης έχει αποτύχει με θλιβερό και βάναυσο για τους εργαζόμενους τρόπο.
Η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου η οικονομία των ευρωπαϊκών συμφωνιών και της ΟΝΕ που (σύμφωνα με τις προβλέψεις της Λισσαβόνας) θα χάριζε την ευτυχία στους λαούς της αποδεικνύει με τη συντριβή
της πως τα δυο κεντρικά ιδεολογήματα του κεφαλαίου η ελευθερία των αγορών και η Ευρώπη – το σπίτι των λαών- ήταν τα βασικά εργαλεία της πιο
στυγνής, επίμονης και μακρόχρονης εργασιακής εκμετάλλευσης, συρρίκνωσης των εισοδημάτων και καταπάτησης των δημοκρατικών ελευθεριών των
λαών απ’ τη μια / και της συσσώρευσης πλούτου απ’ την άλλη.
Καταρρέει το ιδεολόγημα της Ευρώπης που επέβαλλε την αλλαγή στον
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παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας εξαφανίζοντας τον τομέα της
μεταποίησης που από 23% του ΑΕΠ το 1981, κατρακυλάει κάτω από το
14,5% το 2004 και κάτω από το 10% σήμερα, της Γεωργίας και της αλιείας
από το 12% στο 5%, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος βιομηχανικής παραγωγής
και επιβάλλοντας μεγέθυνση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων. Μετέβαλλαν μ’ αυτό τον τρόπο και τις εργασιακές σχέσεις σε εποχικές και ελαστικές, με επέκταση της ενοικιαζόμενης και μαύρης εργασίας, με εκμετάλλευση των μεταναστών, με τα stage, τα μπλοκάκια, όλα αυτά που συγκροτούν το σύγχρονο δουλεμπόριο της επισφάλειας και που στηρίζονται στην έξαρση της αστυνομοκρατίας, της προληπτικής καταστολής, τις αυθαίρετες διώξεις και προφυλακίσεις απεργών, διαδηλωτών και τις απελάσεις των οικονομικών και πολιτικών προσφύγων.
Καταρρέει η Ε.Ε. που από το 1980 έως το 1993 εκτίναξε το δημόσιο
χρέος της χώρας από το 27% του ΑΕΠ στο 75% του ΑΕΠ για να καταλήξει στο 2010 στο 115% του ΑΕΠ αναμένοντας ότι το 2013 θα είναι 149% του
ΑΕΠ χρέος που προβλέπεται ν’ αυξηθεί μέσα στην επόμενη τριετία κατά
100 δις ευρώ περίπου.
Το 1999, 150 δις μέσα σε μια νύχτα άλλαξαν χέρια στο χρηματιστηριακό τζόγο, 20 δις με τα ολυμπιακά έργα και 150 δις πήγαν στις τσέπες
των εργολάβων, των προμηθευτών, των εξοπλισμών και παραχώρησαν ουσιαστικά την οικονομική διαχείριση του αστικού κράτους στο παγκόσμιο
κεφάλαιο.
Ο νεοφιλελευθερισμός και ο σοσιαλφιλελευθερισμός ενώ ταλανίζονται από την κρίση παράλληλα τη χρησιμοποιούν ως όχημα για να αποκαταστήσουν την ηγεμονία σε συντηρητικότερη βάση (άρα με λιγότερο απαιτητικούς και πλέον χειραγωγημένους τους εργαζόμενους).
Το κεφάλαιο βλέποντας την πτώση των οικοδομημάτων του οργανώνει την επόμενη μέρα την οποία και επιχειρεί να επιβάλλει χρησιμοποιώντας τα βασικά εργαλεία, φιλελεύθερα και σοσιαλιστικά κόμματα, την ελίτ
της δημοσιογραφίας και τους πάντα πρόθυμους της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.
Η επόμενη υπόσχεσή του είναι η Ευρώπη του 2020, για την έξυπνη,
βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη. Για να ξεφύγει μάλιστα απ’ τους σκοπέλους και τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να βάλουν οι λαοί δεσμεύει τις υπαλληλικές κυβερνήσεις των χωρών, «αποκεντρώνοντας» σύμφωνα με την
τρέχουσα ορολογία την εξουσία από τα αστικά κράτη και συγκεντρώνοντάς την στο διευθυντήριο των Βρυξελλών.
Η σκληρή επιτήρηση στα κράτη μέλη η υποταγή στα προγράμματα
σταθερότητας θα είναι ο κύριος μηχανισμός εφαρμογής της νέας αυτής
στρατηγικής.
Η ανάπτυξη των ΑΕΠ ανεξάρτητα απ’ το επίπεδο ζωής των λαών θα
είναι η μόνη συνταγή ευημερίας.
Γι΄ αυτό οι κατά τόπους κυβερνήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν τους προϋπολογισμούς τους προς έγκριση στην ΕΚΤ χωρίς να
έχει καμιά απολύτως σημασία το τι θα πράξουν τα κατά τόπους αστικά κοινοβούλια.
Πιστοί φρουροί του ευρωπαϊκού δόγματος παραμένουν μοναχά το πολιτικό προσωπικό στα κράτη μέλη, σοσιαλιστές ή φιλελεύθεροι άνθρωποι
σαν τη Άννα Διαμαντοπούλου,το Λοβέρδο,τον Παπακωνσταντίνου,την Ξενογιαννακοπούλου, το Βενιζέλου, τον Παπαντρέου και τ’ άλλα παιδιά της
ΑΝΤΕΞΟΥΣΙΑΣ, που τη συμπαράταξη του ΛΑΟΣ και τη συναίνεση της ΝΔ
επιχειρούν κοινωνικές και εργασιακές ανατροπές ενάντια στο λαό.
Η μετατροπή της κρίσης σε δημοσιονομική κρίση-κρίση χρέους των
κρατών γίνεται βασικός μοχλός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και της
χώρας από το διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο. Η συζήτηση περί τα οικονομικά έχει πολιτικό και ταξικό πρόσημο.
Αυτό που αποκαλείται αναγκαιότητες της εθνικής οικονομίας είναι
στην πραγματικότητα αναγκαιότητες των επιχειρήσεων και των πλουσίων.
Ούτε έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες ανάγκες. Το καλό της
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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εθνικής οικονομίας δεν είναι ποτέ καλό για τους εργαζόμενους. Αυτό το
αποδεικνύει η Ταξική μεροληπτικότητα των κυβερνητικών μέτρων
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι κυρίαρχες δυνάμεις επιχειρούν την
έξοδο από την καπιταλιστική κρίση και την ύφεση με ακόμη περισσότερο νεοφιλελευθερισμό, με την παραμονή της χώρας στους ευρωπαϊκούς
σχεδιασμούς και στο σύμφωνο σταθερότητας, την προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, την ισοπέδωση των εργαζομένων. Μια πολιτική που έχει αποτέλεσμα την εκχώρηση της χώρας στο
κεφάλαιο, στα ευρωπαϊκά διευθυντήρια και στις διεθνείς αγορές.
Με την υπογραφή του Μνημονίου στις 16 του Μάη παραχωρεί κάθε
εργασιακό δικαίωμα, διαγράφει τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εργαζομένων και υποθηκεύει το μέλλον των ερχόμενων γενεών ως καύσιμη
ύλη στα κερδοσκοπικά σχέδια του κεφαλαίου.
Στις 17 του Μάη, με την εκχώρηση του δικαιώματος επιβολής κάθε νέου μέτρου που η τρόικα κρίνει απαραίτητο, εκχωρεί την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας έξω, πέρα και πάνω από κάθε θεσμό αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και με όρους κατοχής της χώρας.
Στο μονόδρομο που επέλεξε η κυβέρνηση μειώνονται οι μισθοί στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μετατρέπονται οι συντάξεις σε προνοιακή παροχή γήρατος, αυξάνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας, καταργούνται τα
ωράρια, συντρίβεται κάθε έννοια συλλογικής δράσης, διεκδίκησης και υπεράσπισης εργασιακών δικαιωμάτων με την κατάργηση των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας, καταργείται η διαιτησία, μειώνονται οι κατώτατοι μισθοί και παραδίνεται η νεολαία χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράριο, με ελάχιστο μισθό,
φτηνή ασυνδικάλιστη μάζα εργατικής δύναμης στο κεφάλαιο.
Ιδιωτικοποιείται συνολικά ο πλούτος, μεταφορές, λιμάνια, ΔΕΗ, επικοινωνίες και το ίδιο το νερό ακόμη.
Υποθηκεύεται ο,τιδήποτε επί της γης.
Ιδιωτικοποιείται συνολικά η υγεία, υποβαθμίζεται η ποιότητα και δυσκολεύει η πρόσβαση της εργατικής τάξης στις δομές υγείας.
Επιχειρηματικοποιείται το σχολείο. Οι δεξιότητες αντικαθιστούν τη
γνώση. Η αγοραία αξιοποίηση τα ουμανιστικά χαρακτηριστικά.
Εντατικοποιείται η εργασία των μαθητών με επτάωρα εργασίας ενηλίκων.
Μειώνεται δραστικά η δημόσια δαπάνη και αντικαθίσταται από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Αυξάνει ο έλεγχος, η χειραγώγηση των μαθητών και εκπαιδευτικών
και επιβάλλεται η κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Γιγαντώνεται η ανεργία κυρίως στη νεολαία, τις γυναίκες, τους μετανάστες.
Παρόλα τα μέτρα της τρόικα για τη χώρα είναι φανερό πως η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη και αυτό που ενδιαφέρει το κεφάλαιο είναι από
αυτή τη χρεοκοπία να αποκομίσει το μέγιστο όφελος που μπορεί έτσι ώστε μετά να λεηλατήσει ό,τι προσπαθεί να οικοδομηθεί.
Όλη την προηγούμενη περίοδο το συνδικαλιστικό κίνημα συναινούσε με τις κυρίαρχες πολιτικές εκφράζοντας την αγωνία του για την δίκαιη
αναδιανομή του πλούτου επιβάλλοντας την αποπολιτικοποίησή του συνδικαλιστικού κινήματος, επιβάλλοντας άνευρους, αποσπασματικούς και αδιέξοδους αγώνες υπηρετώντας τους πολιτικά προϊσταμένους του με βάση σχεδιασμούς πάνω σ’ ένα επίδομα και μια ανώδυνη διαμαρτυρία για τις
ατέλειωτες περιόδους λιτότητας που περνά η χώρα.
Την ταξική πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων να χρηματοδοτήσουν
με τα αποθεματικά των ταμείων, με το ΦΠΑ που δεν εισέπρατταν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του κράτους, με τις εισφορές που κατέβαλλαν οι
εργαζόμενοι και παρακρατούσαν μαζί με τις δικές τους οι εργοδότες, με
τη μείωση του φόρου από το 45% στο 25% μέσα σε μια δεκαετία, των
κερδών και των εισοδημάτων του μεγάλου κεφαλαίου το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα τα ενέτασσε στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, πα-
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παγαλίζοντας όλη τη φιλολογία του κεφαλαίου για υγιή ανταγωνισμό, ανάπτυξη με επενδύσεις κλπ. Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ δε λειτούργησαν απλά ως μετριοπαθής κοινωνικός εταίρος αλλά ως ενεργητικό συμβαλλόμενο μέρος στο νεοφιλελεύθερο μπλοκ.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, με ανύπαρκτα ταξικά και κινηματικά
αντανακλαστικά, επιλέγει από την ταξική πάλη να γίνεται ισότιμος συνομιλητής σε κοινωνικούς διαλόγους των κυβερνήσεων με τις παραγωγικές τάξεις ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος επειδή δήθεν μπορεί να επηρεάσει τις
κυβερνητικές αποφάσεις προς όφελος των εργαζομένων …μέσα από τη δύναμη των επιχειρημάτων του και των επιστημονικών επεξεργασιών του(!).
Σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα χωρίς το φόβο του αυθόρμητου,
της επιφύλαξης στο καινούριο που παράγεται από τα κάτω ή θα διαλέξει
την άνευ όρων ταύτιση με τους εργαζόμενους, τους ανέργους τους μετανάστες, τους απολυμένους, χωρίς καμιά διολίσθηση στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας και τη δημοκρατική ομαλότητα ή θα το περιθωριοποιήσει και θα το διαλύσει η συντηρητική αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ, της ΕΕ του
ΔΝΤ της ΕΚΤ, ή θα αποδειχτεί χρήσιμο στο κίνημα ή θα εγκαταλειφθεί
ως περιττό.
Σήμερα, αυτό που χρειάζεται το κίνημα είναι η αδιάλλακτη απόρριψη
των κυβερνητικών μέτρων και της κηδεμονίας και η μέγιστη, αγωνιστική ενότητα στη δράση που να μην περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο αλλά να ανοίγεται σε διεθνές. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

ΡΕΠΠΑ ΝΤΙΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Εκεί έξω μαίνεται πόλεμος. Ο πιο βαθύς, βίαιος κι ανελέητος κοινωνικός πόλεμος που γνώρισε η γενιά μας.
Ξεθεμελιώνεται το σύμπαν. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια στρατηγική τομή μακράς πνοής, τη σημαντικότερη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, η οποία εκτυλίσσεται με πρωτοφανή σφοδρότητα, σε
εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και με τη μορφή ενός ωμού κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Επιδιώκουν να γυρίσουν το ρολόι των εργατικών δικαιωμάτων 100 χρόνια πίσω. Είναι Αρμαγεδώνας κι είμαστε μόλις στο ξεκίνημά του. Είναι ιστορική βουτιά στην εποχή της βαρβαρότητας που επιδιώκει να αλλάξει
το χάρτη της εργασίας και της εκμετάλλευσης.
Όλα τα αρχικά παραμύθια για υψηλόμισθους, σπατάλες, τελωνιακούς
κι εφοριακούς, τα παρέσυρε ο τυφώνας του μνημονίου, της πιο απεχθής
συμφωνίας ανάμεσα σε ύαινες, όπου κεφάλαιο, κυβέρνηση, Ε.Ε. και ΔΝΤ
ως σύγχρονοι μαυραγορίτες κάνουν πλιάτσικο στη ζωή μας. Πριν λίγες μέρες με το Π.Δ. Λοβέρδου για τις απολύσεις και το σύμφωνο πρώτης πρόσληψης, η κυβέρνηση παρέδωσε τους εργαζόμενους στα δόντια της εργοδοσίας για να τους κατασπαράξει κυριολεκτικά. Γιατί τελικά η επίθεση
δεν αφορά το δημόσιο ή κάποιες πλευρές με οικονομικό αντίκτυπο. Είναι
βάρβαρη λεηλασία στο σύνολο των εργαζομένων με στόχο τη μείωση του
κόστους εργασίας και την αναδιανομή του πλούτου υπέρ του κεφαλαίου,
για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης που λυσσομανά. Αναφέρεται
σε όλους τους τομείς ακόμα κι αυτούς που δε μοιάζουν να έχουν άμεσο
οικονομικό όφελος.
Ο Γ.Γ.του υπουργείου εργασίας Σπυρόπουλος το είπε καθαρά όταν ρωτήθηκε ποιο το όφελος από την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας: για
να γίνει προκλητική για τους ξένους και εγχώριους επενδυτές. Μας πουλάνε ως φτηνά εργατικά χέρια, μας παραδίδουν εξαθλιωμένους εργαζόμενους
χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα και προστασία, μας προσφέρουν ως αθλίους του 21ου αιώνα για να σωθεί η εθνική οικονομία, για να αποπληρωθεί ένα χρέος που δε δημιουργήσαμε, για να τραφεί το τέρας της καπιταλι-
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στικής κερδοφορίας, για να ζήσουν αυτοί καλύτερα κι εμείς καθόλου.
Γι’ αυτό κι η επίθεση στα εργατικά δικαιώματα ξεκινά από τους όρους
εργασίας, συμπαρασύρει παιδεία, υγεία, ασφάλιση, διαπερνά σα χρυσή κλωστή όλο το πλέγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Γιατί η αντιδραστική αναδιάρθρωση απαιτεί ν’ αλλάξει το σημείο μηδέν σε όλα. Να καταστραφεί το δίχτυ προστασίας κι ότι είχε απομείνει απ’
αυτό. Η ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου μας οδηγεί στις αρχές του 20ου
αιώνα κι αν δεν συνειδητοποιήσουμε το σύνολο των στρατηγικών τομών
που επιχειρούνται τότε το εργατικό κίνημα δε θα μπορέσει ν’ αντισταθεί
ούτε στο ελάχιστο.
Η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών από τη Διαμαντοπούλου δεν ήταν
τυχαία. Γίνεται για να ενοχοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα για την αθλιότητα του σχολείου κι έτσι να περπατήσουν χωρίς αντιστάσεις οι αναδιαρθρώσεις. Δε μείωσαν μόνο τα επιδόματα, ετοιμάζονται να μειώσουν
και τους βασικούς μισθούς με το Νέο ενιαίο μισθολόγιο, προωθούν την
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας για να δέσουν το μισθό με την
παραγωγικότητα, και να περπατήσει το σχολείο που θα αυτοχρηματοδοτείται και θα λειτουργεί με τους όρους των επιχειρήσεων. Αν δεν πουλά
καλά προϊόντα, δε θα το διαλέγουν οι πελάτες του, δε θα έχει χρηματοδότηση, θα χρεοκοπεί και θα κλείνει παρασύροντας έτσι όσους εργάζονται και σπουδάζουν σ’ αυτό. Γι’ αυτό η μάχη ενάντια στην αυτοαξιολόγηση δεν είναι μάχη χαρακωμάτων των λουδιστών της εκπαίδευσης, δεν
είναι μάχη της συντεχνίας για να σώσει τα οπίσθια της, είναι μάχη υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν σχολείου και των μαθητών μας από τη νέα
ιλουστρασιόν αθλιότητα.
Γι’ αυτό η μάχη ενάντια στα 800 μικρά εγκλήματα των νέων ολοημέρων δεν είναι μάχη των τεμπέληδων και των οπισθοδρομικών, των αρνητών των πάντων, είναι μάχη ενάντια στη νέα ανελέητη εντατικοποίηση της
ζωής των παιδιών που τα προετοιμάζει να αντέχουν να δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα, που τα εκπαιδεύει στο λίγο και το μίζερο, που τα διδάσκει
πληροφορία, κατάρτιση και δεξιότητα.
Γι’ αυτό η μάχη ενάντια στο νόμο που ψήφισε η Διαμαντοπούλου για
την εκπαίδευση, ενάντια στους νέους όρους πρόσληψης, ενάντια στις
20.000 απολύσεις, ενάντια στην ελαστική εργασία του αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, στις υποχρεωτικές υπερωρίες και στις μετακινήσεις, στις υποχρεωτικές μετατάξεις και στο μέντορα, είναι μάχη ενάντια στον υποταγμένο, πειθαρχημένο κι ελεγχόμενο δημοδιδασκάλο στις διαταγές της
φράου.
Γιατί το κεφάλαιο, η Ε.Ε. και το ΔΝΤ επέλεξαν να χρεοκοπήσουν οι
εργαζόμενοι για να σωθούν, έστω και προσωρινά, αυτοί. Το σχέδιο σωτηρίας τους εφαρμόζουν οι σύμμαχοί τους, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ.
και το ΛΑΟΣ, τα μέσα μαζικής παραπλάνησης, οι μηχανισμοί καταστολής.
Ένα σχέδιο σαφές, συγκεκριμένο, με καθορισμένα χρονικά τα βήματα του από το μνημόνιο.
Ποιο είναι το αντίστοιχο σχέδιο αντεπίθεσης των εργαζομένων;
Γιατί μη μου πείτε συνάδελφοι ότι η ημερήσια διάταξη της 79ης Γενικής Συνέλευσης είναι σχέδιο απόκρουσης της επίθεσης; Μοιάζει σα να
βγήκε από άλλη εποχή. Ακούω συχνά τον πρόεδρο να κραδαίνει το πλαίσιο του 2006 και να λέει μ’ αυτό θα πάμε σε αγώνες. Μα έχει σοβαρότητα αυτό συνάδελφοι; Κουβέντα για το μνημόνιο, το μηχανισμό επιτήρησης,
την Ε.Ε., το ΔΝΤ, το κεφάλαιο, την κυβέρνηση που τα ψηφίζει και τα προωθεί. Για να καταλαβαινόμαστε και να μην παίζουμε. Ή αναγνωρίζεις τον
εχθρό σου και προσανατολίζεις τα πυρά σου εναντίων του ή τα βόλια σου
πηγαίνουν αλλού γι’ αλλού. Αν συνάδελφοι, σ’ έναν πόλεμο, οι στρατηγοί
δείχνουν άλλον αντίπαλο από τον πραγματικό, είναι προδότες. Γι’ αυτό να
κόψουμε την πλάκα με την προστασία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τις
ένοχες σιωπές για την καπιταλιστική κρίση, για τους χορτάτους αυτού του
κόσμου και για το σοσιαλιστικό DNA του ΠΑΣΟΚ.
Τα στρατόπεδα έχουν καθοριστεί. Από τη μια το έθνος των πληβεί-
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ων και από την άλλη το έθνος των πλουσίων με όλους τους συμμάχους
του. Κι ο καθένας κρίνεται για εκεί όπου ετάχθει.
Όταν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ το Δεκέμβρη δεν έκαναν ούτε την καθιερωμένη 24ωρη απεργία για τον προϋπολογισμό, χαρίζοντας πολιτικό χρόνο στην κυβέρνηση για να ξεδιπλώσει ανενόχλητη την επίθεσή της, διάλεξαν στρατόπεδο. Όταν συμμετείχαν στους διαλόγους λεηλασίας των
εργασιακών κι ασφαλιστικών δικαιωμάτων διάλεγαν στρατόπεδο. Όταν αποδέχονται ότι πρέπει να μειωθεί το εργατικό κόστος, ότι χρειάζεται να
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όταν αποδέχτηκαν τις μερικές ιδιωτικοποιήσεις, την ελαστικοποίηση της εργασίας, τι να
πρωτοθυμηθώ, ε! τότε διάλεγαν στρατόπεδο. Και το στρατόπεδο τους
βρίσκεται απέναντι από το έθνος των πληβείων.
Όταν η ΠΑΣΚ στη ΔΟΕ διακινεί το Νοέμβρη ότι θα πάρουμε 100 ευρώ, όταν ακόμα και σήμερα λέει ότι θα μας δώσουν λεφτά στην επιμόρφωση και την αυτοαξιολόγηση για να εφησυχάσει, όταν διακινεί ότι θα
μας εξαιρέσουν στο συνταξιοδοτικό, όταν σε όλες τις συναντήσεις με την
υπουργό παιδείας προστατεύει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχω
να σας πω… κατηγορηθήκαμε μάλιστα ότι δεν κρατάμε το πολιτικακ κορεκτ και τα δημοσιοποιούμε, όταν καταπίνει αμάσητες και διακινεί τις
μπούρδες για κατάργηση της ωρομισθίας, όταν αρνείται να βγάλει απόφαση για την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου μέχρι που διαπιστώνει ότι υπάρχει πλειοψηφία των 6, όταν υπερασπίζεται στο πρώτο διοικητικό
συμβούλιο την εγκύκλιο για την αυτοαξιολόγηση για να ψηφίσει τελικά εναντίων της ασθμαίνοντας, μόνο όταν χιλιάδες σύλλογοι διδασκόντων την
απορρίπτουν κι ακυρώνουν, όταν υπερασπίζεται τα 800 ολοήμερα…. Θα
μπορούσα να μιλάω ώρες…
Κι η ΔΑΚΕ να συντάσσεται παντού μαζί της. Βήμα να μην κάνει χωρίς
τη ζεστή αγκαλιά της ΠΑΣΚ σε όλα και το εννοώ. Μια και μοναδική απόφαση ψήφισε χωρίς την αρχική συναίνεση της ΠΑΣΚ, για το πρόγραμμα
σταθερότητας. Σ’ όλες τις άλλες ερωτοτροπούσε με τους 2 για να παντρευτεί τους 5.
Έτσι όταν πρέπει να υπερασπίσει και να προστατεύσει τις αρνήσεις
των συλλόγων διδασκόντων στα 800 ολοήμερα, αυτή συντάσσεται με την
ΠΑΣΚ και δεν παίρνει θέση. Όταν πρέπει να πάρει απόφαση για το ασφαλιστικό, το μνημόνιο, την αυτοαξιολόγηση, τι να λέω… Τη διευκόλυνε
ακόμα κι όταν ζήτησε να είναι κόσμιες οι Παρεμβάσεις στην πανηγυρική,
αλλιώς να μη γίνει. Κι άρπαξε την ευκαιρία η ΠΑΣΚ να σώσει την υπουργό της από την οργή του κόσμου της εκπαιδευσης. Παντού με την ΠΑΣΚ.
Η απόλυτη συνεργασία των 9 της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ στο Δ.Σ., η απόλυτη ταύτιση στο διεκδικητικό πλαίσιο, η απόλυτη ταύτιση σε όλα.
Γιατί είναι δέσμια της κοινής τους πολιτικής γραμμής. Γιατί το υπουργείο ξέρει πολύ καλά τι κάνει όταν ευχαριστεί τη ΔΟΕ κι ο Σπηλιωτόπουλος και η Διαμαντοπούλου γιατί συμμετείχαν στο συμβούλιο διαλόγου.
Γιατί εκεί τα υπέγραψαν όλα μαζί, και την αυτοαξιολόγηση, και την αξιολόγηση που έρχεται, και την αθλιότητα του σχολείου, και την επιμόρφωση-συμμόρφωση. Τώρα θα βγείτε να μιλήσετε στον κλάδο για τα μεγάλα
οφέλη από τη συμμετοχή στο εξωνυμμένο διάλογο;
Ο κρατικός κυβερνητικός και κομματικός συνδικαλισμός συνάδελφοι
είναι σε διατεταγμένη αποστολή, είναι μέρος του σχεδίου για να σαρωθούν
τα εργατικά δικαιώματα όσο πιο αναίμακτα γίνεται.
Ακολούθησαν την ταχτική των απεργιών διαμαρτυρίας, μια 24ωρη κάθε τόσο, άντε και κανά απογευματινό συλλαλητήριο, χωρίς στην πραγματικότητα να οργανώνουν απολύτως καμία μάχη, απουσιάζοντας τις περισσότερες φορές.
Γι’ αυτό κι όταν το οργισμένο λαϊκό ποτάμι πλημμύρισε τους δρόμους
στις 5 του Μάη, όταν απείλησε να γίνει χείμαρρος που θα παρασύρει με
την ορμή του τα πάντα, έστησαν φράγματα απέναντί του. Αντί να κλιμακώσουν την αμέσως επόμενη μέρα, μετατρέποντας σε ένα νέο Πολυτεχνείο τούτη την εξέγερση, κήρυξαν σιωπητήριο διαρκείας όλοι από τη
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΓΣΕΕ μέχρι τη ΔΟΕ. Περνάει η απόλυτη εξαφάνιση των συντάξεων κι η
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ βάζει 24ωρη απεργία στις 29 Ιούνη, ενώ ο mister 150.000 ευρώ το χρόνο, για τον Παναγόπουλου μιλάω, απειλεί με προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το Π.Δ. Λοβέρδου!!!!!!!!!
Απέναντι στο σχέδιο τους το εργατικό κίνημα οφείλει ν’ αντιτάξει το
δικό του σχέδιο σωτηρίας κι αντεπίθεσης των εργαζομένων.
Μ’ ένα βαθιά πολιτικό εργατικό κίνημα που θα διεκδικεί ξανά το χαμένο πλούτο, τον πλούτο που παράξαμε, που θα αρνείται το χρέος, θα απαιτεί τη διαγραφή του, θα επιβάλει την παύση πληρωμής του. Γιατί το
χρέος το δημιούργησαν οι χορτάτοι του κόσμου τούτου, όταν μόλις πρόπερσι χαρίζανε στις τράπεζες 28 δις, όταν πρόσφεραν θαλασσοδάνεια, φοροαπαλλαγές κι ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί η
πολιτική της εξόντωσης των εργαζομένων σώζει τα κέρδη αλλά όχι το
χρέος. Γιατί το χρέος το 2015 θα είναι 149% του ΑΕΠ. Τι θα πουν τότε συνάδελφοι, θα μας εξοντώσουν και φυσικά, θα μας εξαφανίσουν.
Ένα πολιτικό εργατικό κίνημα που θα επιβάλλει τη φορολόγηση των
επιχειρήσεων, της εκκλησίας, την εθνικοποίηση των τραπεζών, την έξοδο
από την ΟΝΕ, το ευρώ, την Ε.Ε., γιατί είναι βασική υπεύθυνη για τη λεηλασία όλου του παραγόμενου πλούτου σε αυτή τη χώρα και δεν μπορείτε
πια να το κάνετε τουμπεκί ψιλοκομμένο, ισχυριζόμενοι ότι είστε περήφανοι για την εισαγωγή μας από τον Καραμανλή στην ΕΟΚ και από το Σημίτη στην ΟΝΕ.
Ένα πολιτικό κίνημα που απαιτώντας την ανατροπή της βάρβαρης επιδρομής θα ξαναγράφει στις σημαίες του τις ανάγκες και τα δικαιώματα
του κόσμου της εργασίας, θα απαιτεί να δουλεύουμε λιγότερο, να πληρωνόμαστε περισσότερα, να συνταξιοδοτούμαστε νωρίτερα. Ένα πολιτικό κίνημα που θα αμφισβητήσει την παντοδυναμία τους, θα αλλάζει το συσχετισμό δύναμης και θα ξανακάνει την κοινωνική χειραφέτηση, την κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση δύναμη στα χέρια των εργαζομένων. Ένα κίνημα που
θα βασίζεται στην άμεση δημοκρατία των γενικών συνελεύσεων και των
επιτροπών αγώνα, κι όχι στους χειρισμούς των κορυφών και των πολιτικών γραφείων, με αυθεντικούς συντονισμούς σωματείων και συνδικάτων.
Ένα πολιτικό κίνημα που θα ρισκάρει νίκες, θα μπλοκάρει και θα ανασχέσει όχι με εθιμοτυπικές συμβολικές απεργίες πολιτικής διαμαρτυρίας, αλλά με σοβαρές ταξικές συγκρούσεις συντονισμένων διακλαδικών απεργιών
διαρκείας, που θα οδηγούν σε πολιτική αστάθεια, θα σπέρνουν το φόβο
στο αντίπαλο στρατόπεδο, ώστε οι πάνω να μην μπορούν να κυβερνήσουν απρόσκοπτα. Μου ‘λεγε ένας συνάδελφος σε μια συνέλευση βενζίνη σπίρτο… Ελάτε λοιπόν, από τούτο το συνέδριο να καλέσουμε τους εκπαιδευτικούς να αποφασίσουν μια απεργιακή εβδομάδα, το Σεπτέμβρη
και τους άλλους κλάδους να συμπορευτούμε κι αν μαζί μας κι άλλοι βρεθούν να συνεχίσουμε με απεργία διαρκείας. Αυτή την εποχή όλοι κρινόμαστε για ότι πράττουμε κι όχι για ότι διακηρύσσουμε.
Όσοι ασκούν πολιτική και συνδικαλιστική εξουσία καλά θα κάνουν να
μην είναι αμετροεπείς, τούτες τις εποχές. Γιατί η ιστορία κοιλοπονά καινούριες γέννες. Αυτοί που εκπροσωπούνταν μέχρι τα τώρα με τον παραδοσιακό τρόπο του συνδικαλισμού και της πολιτικής, σηκώνουν κεφάλι.
Σπάνε τις αυτοαξιολογήσεις, και τα 800αρια, πετάνε στα μούτρα τους μέντορες και τα αργύρια, σπάνε τις απαγορεύσεις της απεργίας στα λιμάνια.
Κι αν δυσκολεύονται να απεργήσουν, μη γελιέστε συνάδελφοι. Οι χιλιάδες
εργαζόμενοι που κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος επιδίωξαν να γράψουν τη δική τους 3η Σεπτέμβρη, σαν το 1864.
Γιατί η καμήλα που ‘σκυψε την καμπούρα της και κάθισαν όλα τα καθάρματα του κόσμου, εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται ν΄ αντέχει τα δακρυγόνα, να διεκδικεί τα δικαιώματα του, να βρίσκει συμμάχους, να δρα κι όχι ν’
αναθέτει. Ξέρετε γιατί εκπαιδεύεται; Για να γίνει άτι, ατίθασο, ανυπάκουο
κι απείθαρχο ικανό να διεκδικήσει το βάθος του ουρανού, ότι του ανήκει
σε τούτο τον κόσμο.
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ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Θα κάνω τοποθέτηση, συνάδελφοι, γιατί ήμουν το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής το οποίο διαχώρισε τη στάση του σχετικά με την οικονομική διαχείριση των οικονομικών της ΔΟΕ.
Θέλω να σας πω όμως, συνάδελφοι, ότι το δεύτερο πρακτικό δεν υπογράφη από μένα ακόμη γιατί δεν επισημάνθηκε μέσα στο πρακτικό αυτό το τελευταίο σημείο στη σελίδα 5 που λέει Ταμείο και εκκρεμότητες
117.157,80, για τα οποία δόθηκαν μεν εξηγήσεις σε ότι αφορά το Συνέδριο
του Βερολίνου και για κάποια έξοδα από το Επιστημονικό Βήμα και το
ΙΠΕΜ, αλλά για μας ήταν θέμα πρωτίστης σημασίας, ότι έπρεπε το Βερολίνο να εκτιμηθεί και να περάσει για έγκριση μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ.
Πίσω όμως απ’ αυτούς τους φοβερούς αριθμούς που έχετε μπροστά
σας, συνάδελφοι, σχετικά με τον απολογισμό εσόδων και εξόδων, κρύβονται και κάποιες αδιαμφισβήτητες αλήθειες. Σχετικά και συγκεκριμένα: η
περικοπή των εξόδων της ΔΟΕ κατά 250 χιλιάδες ευρώ που στεντόρεια
υπογραμμίστηκε προφορικά στις Γενικές Συνελεύσεις του κλάδου από τα
μέλη της ΔΟΕ και γραπτά στο πρωτοσέλιδο του πρόσφατου Διδασκαλικού Βήματος δεν προέρχεται από τίποτα άλλο παρά από τα έξοδα της περικοπής του Διδασκαλικού Βήματος, που εφεξής η έκδοσή του θα είναι
σε ηλεκτρονική μορφή.
Θα θέλαμε λοιπόν να ενημερωθούμε συγκεκριμένα από ποιους άλλους
κωδικούς πρόκειται να μειωθούν τα έξοδα για να εξοικονομηθούν άλλες
130 χιλιάδες, τα οποία θα μπορέσουν βέβαια να εξοικονομηθούν αλλά κατά την άποψή μας και σε τριπλάσιο ακόμα ποσό εάν γίνει σωστή διαχείριση των οικονομικών.
Βέβαια και μόνο η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η απόφαση αυτή χωρίς να διευκρινίζεται από ποιον κωδικό όμως, για την περικοπή των εξόδων της Ομοσπονδίας, προέρχεται και μετά από έντονη και δικαιολογημένη κριτική και πίεση των συναδέλφων στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων του Μαΐου προς τη συνδικαλιστική ηγεσία του Κλάδου μας, αλλά από το γενικότερο πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους
μήνες με την αφαίρεση ενός σημαντικού τμήματος του μισθού μας και την
αδυναμία της ΔΟΕ να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μια γενικότερη διαμαρτυρία σχετικά με το τι κάνει το συνδικάτο μας
και οι συνδικαλιστές που το αποτελούν. Αν θέλουμε, λοιπόν, συσπείρωση,
ενότητα, ομοψυχία, αλληλεγγύη, αξίες που όλοι εδώ μέσα τις επικαλούμαστε, ας φροντίσουμε να αποτελέσουμε φωτεινά παραδείγματα για να είναι και οι αγώνες μας μαζικοί και επιτυχημένοι.
Και αναφερόμαστε στο δραστικό περιορισμό έως την κατάργηση όλων εκείνων των προνομίων που απολαμβάνουν οι συνδικαλιστές του δευτεροβάθμιου οργάνου και που τόσα χρόνια το τονίζουμε, μαζί και με άλλες παρατάξεις, διότι οι συνδικαλιστές πρέπει να είναι συνάδελφοι εθελοντές και όχι επί μισθό. Πρέπει να προσφέρουν αμισθί. Μόνο τότε δεν
προκαλούν αλλά το αντίθετο, εμπνέουν.
Όλα αυτά λοιπόν τα προνόμια, υψηλό επιμίσθιο, μετακινήσεις με ποσά προκλητικά, χωρίς παραστατικά, η ατέλεια στο τηλέφωνο, στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, στον ημερήσιο τύπο, στον τεχνολογικό εξοπλισμό
κτλ. - τα σχετικά ποσά μπορείτε να τα δείτε μέσα στον απολογισμό- δημιουργούν, κατά την άποψή μας, ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο απομακρύνεται ολοένα από τον πραγματικό του ρόλο που είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και αναπαράγουν φαινόμενα
εργατικής αριστοκρατίας.
Γι’ αυτό το λόγο οι αγώνες των εργαζομένων πάντα και ιδιαίτερα σήμερα θα πρέπει να έχουν και μέτωπο στις κυβερνητικές πολιτικές, για να
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ανατρέψουν αντιλαϊκές επιθέσεις, αλλά και ενάντια σε μια συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, ενάντια σε έναν κρατικοδίαιτο κυβερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό.
Με αυτό το σκεπτικό κρίνεται η διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας και ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς, θα κριθεί με το ίδιο
σκεπτικό, διότι δεν είναι δυνατόν, συνάδελφοι, να συμμετέχεις π.χ. σε πολυδάπανα συνέδρια του εξωτερικού, να γυρίζεις όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χωρίς πολιτικά κριτήρια χρησιμότητας και προώθησης των συμφερόντων του κλάδου, τη στιγμή που η βάση του κλάδου αποκεφαλίζεται
και οδηγείται σε παρατεταμένη φτώχεια.
Τελειώνω, πρόεδρε, μια παράγραφο ακόμα. Δεν μπορείς να οργανώνεις το 24ο Συνέδριο ΔΟΕ – ΠΟΕΔ στο Βερολίνο, ένα Συνέδριο που ακόμα δεν εκτιμήθηκε το ακριβές κόστος του, αλλά εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσει τις 80 χιλιάδες ευρώ, σε μια συγκυρία ισοπέδωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μετατροπής του δημόσιου σχολείου σε σχολείο αγοράς.
Όλα αυτά τα πράγματα, συνάδελφοι, πρέπει να επανεκτιμηθούν. Όπως
θα πρέπει να προβληματίσει και να παραδειγματίσει και η στάση εκπροσώπων των αριστερών παρατάξεων που με δική τους πρωτοβουλία επιστρέφουν κάθε χρόνο μερικές χιλιάδες ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι τα
περιθώρια εξοικονόμησης σημαντικών ποσών είναι τεράστια και μπορούν
άνετα να χρησιμοποιηθούν στην ίδρυση ενός Απεργιακού Ταμείου.
Ως Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις έχουμε διατυπώσει προτάσεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση του συνδικάτου, είναι προς
χρήση όλων σας και ενημέρωση στο τραπεζάκι των Παρεμβάσεων, επειδή όμως βλέπουμε , ότι απευθυνόμαστε στην ηγεσία σε «ώτα μη ακουόντων» και όλα κινούνται στην ίδια λογική, που κινήθηκαν τόσα χρόνια, εμείς θα καταψηφίσουμε το νέο προϋπολογισμό, όπως κάναμε και με την
οικονομική διαχείριση των δύο εξαμήνων της προηγούμενης περιόδου.
Καταθέτουμε τις προτάσεις μας τις οποίες θα βάλουμε στην κρίση
των συναδέλφων για όλη την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ.

ΣΜΗΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάδελφοι,
Τους τελευταίους μήνες, εκτός από την επίθεση στους μισθούς, τα
εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα παρακολουθήσαμε να ξεδιπλώνετε μια εκπαιδευτική πολιτική που απαξιώνει ακόμη περισσότερο το
δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του και να θεσμοθετείτε μια
νέα αντιδραστική μεταρρύθμιση στην παιδεία. Μιλώντας βέβαια για την
εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορούμε παρά να την εντάξουμε στο γενικότερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της περιόδου.
Η επίθεση λοιπόν του κεφαλαίου στην εργαζόμενη πλειοψηφία, μέσα
από τη συμπαιγνία Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δ.Ν.Τ., που μέρα με τη μέρα τη βλέπουμε να εκδηλώνεται όλο και πιο άγρια, δεν μπορούσε να αφήσει απέξω ένα από τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα, την παιδεία. Αντίθετα και με βάση το ότι η παιδεία αποτελεί βασικό ιδεολογικό
μηχανισμό του κράτους που στοχεύει στη διευρυμένη αναπαραγωγή του
κοινωνικού καταμερισμού εργασίας, εντάσσει την παιδεία και της δίνει κυρίαρχη θέση στην προσπάθεια του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπροσώπων για αντιδραστικές κοινωνικές αλλαγές, που εφαρμόζονται από
σήμερα και διαμορφώνουν έναν μελλοντικό εργαζόμενο απόλυτα προσαρμοσμένο στις κάθε φορά νέες ανάγκες της αγοράς, στην ανάγκη αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Ένα τέτοιο σχολείο σχεδιάζουν
χρόνια τώρα και αρπάζουν σήμερα την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης,
του προγράμματος σταθερότητας και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ για να το επιβάλλουν.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
Το συνέδριό μας είναι υποχρεωμένο σε αντιστοιχία με τους χιλιάδες
συναδέλφους που στους Συλλόγους Διδασκόντων καταψήφισαν την εφαρμογή του πιλοτικού ολοήμερου σχολείου, της αυτοαξιολόγησης, των
800 ολοήμερων καθώς και το σύνολο των συναδέλφων που εκφράζουν καθημερινά την αντίθεσή τους στο πολυνομοσχέδιο της Διαμαντοπούλου,
σε αντιστοιχία με το σύνολο των συναδέλφων (με εξαίρεση ίσως αυτούς
που αναμένουν να πάρουν το δικό τους κομμάτι από την πίτα της αναδιανομής της εκπαιδευτικής ιεραρχίας που έρχεται στις επόμενες μέρες),
το συνέδριό μας είναι υποχρεωμένο να συζητήσει και να αποφασίσει όλα
εκείνα τα μέτρα που θα κάνουν την αντίθεση των εκπαιδευτικών πράξη.
Αντ΄ αυτού σχεδόν τίποτα δεν ακούστηκε από την ηγεσία της Δ.Ο.Ε.
για τα επίδικα ζητήματα. Αντ΄ αυτού παρακολουθούμε ένα καθημερινό
σόου από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και την ΠΑΣΚ, που θέλουν να
καλύψουν το μισό όχι ή ουσιαστικά το ναι που μέχρι σήμερα λένε σε όλα
τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα, τα μέτρα που στην πραγματικότητα συνδιαμόρφωσαν όλα αυτά τα χρόνια με τη Διαμαντοπούλου, θέλουν να κρύψουν λοιπόν αυτό το ναι τους πίσω από τις περίφημες θέσεις του κλάδου
που μαζί με τη ΔΑΚΕ και έξω και πέρα από τη διάθεση του αγωνιζόμενου
εκπαιδευτικού κινήματος ψήφισαν.
Με στεντόρεια φωνή ο Πρόεδρος μας έλεγε ότι πρώτος αντέδρασε
στο πολυνομοσχέδιο. Σε τι όμως αντέδρασε; Μήπως περιόρισε την αντίδρασή του στα κριτήρια επιλογής στελεχών; Μήπως έκανε κυρίαρχο το ζήτημα του 60-40 αντί να προασπιστεί το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να
διορίζονται στο δημόσιο σχολείο με βάση το πτυχίο τους; Είπε έστω και
μια λέξη για το επιχειρηματικό σχολείο που θεσμοθετεί το πολυνομοσχέδιο της Διαμαντοπούλου, για τις υποχρεωτικές υπερωρίες, για τους μέντορες, για όλα αυτά που μας πάνε στο πιο μαύρο σχολείο που είχαμε φανταστεί ποτέ μας;
Αντέδρασαν μας λένε στην αυτοαξιολόγηση και στα 800 ολοήμερα, με
βάση τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου. Στην αυτοαξιολόγηση που δε σημαίνει τίποτα άλλο παρά απόδοση των ευθυνών της κυβερνητικής πολιτικής για την κατάσταση στις σχολικές μονάδες, για τα μισογκρεμισμένα και
γυμνά σχολειά μας στους άμεσα εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση, τους
εκπαιδευτικούς τους μαθητές και τους γονείς. Αυτοαξιολόγηση που σημαίνει μετακύλιση των δαπανών για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας
στους πελάτες της πια, τους γονείς των μαθητών μας. Αυτοαξιολόγηση που
είναι προπομπός για την αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Σε ότι αφορά τα 800 ολοήμερα, μας φέρνουν σε ένα σχολείο που με
την επέκταση του ωραρίου, την προσθήκη των νέων αντικειμένων οδηγεί
στην εντατικοποίηση της ζωής των μαθητών, την πλήρη προσαρμογή τους
στους εξοντωτικούς ρυθμούς που η αγορά επιτάσσει, φτιάχνουν τελικά ένα φτηνό ευέλικτο σχολείο. Ένα σχολείο, που θα παράγει μαθητές ρομποτάκια, πειθήνια όργανα έτοιμα να αντέξουν τα πάντα, αφού θα αντέχουν
τους ρυθμούς που ζητάει η αγορά από τα πολύ μικρά τους χρόνια ακόμη.
Τα παιδιά προϊόντα πια –μια που μιλάμε με όρους αγοράς– αυτού του σχολείου, δε χρειάζεται να έχουν γενική μόρφωση που θα εξασφαλίζει προωθημένες ικανότητες, όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία, η σύνθεση, η πολυμέρεια, η ανάλυση. Τη γνώση και την αναζήτησή της αντικαθιστούν οι
γνώσεις και οι πληροφορίες, τη γενική μόρφωση αντικαθιστούν οι δεξιότητες που θα αποτελέσουν τη βάση για τις μελλοντικές διαδοχικές καταρτίσεις του ευέλικτου εργαζόμενου που επιδιώκουν να διαμορφώσουν.
Συνάδελφοι, σε όλα αυτά που μας ετοιμάζουν είμαστε υποχρεωμένοι
να πούμε ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ. Ένα ξεκάθαρο όχι στην αντιεκπαιδευτική
πολιτική. Είμαστε υποχρεωμένοι ως συνέδριο να απαιτήσουμε την κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου της Διαμαντοπούλου, να πούμε κανένας ωρομίσθιος να μην απολυθεί, αντίθετα να απαιτήσουμε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση το χρόνο λήψης πτυχίου. Να αποφασίσουμε ότι κανένας συνάδελφος δε θα είναι μέντορας αξιολογητής, να δεσμευτούμε ότι δε θα δεχθούμε καμιά υποχρεωτική υπερωρία, δε θα δεΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
χθούμε καμιά σύμπτυξη και καμιά συγχώνευση σχολείων και τμημάτων. Να
αποφασίσουμε εδώ πέρα μέσα τις δράσεις μας ως εκπαιδευτικό κίνημα,
ώστε τίποτα από όλα αυτά να μην περάσει. Με παρεμβάσεις στις διαδικασίες των ΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ, με καταλήψεις την ώρα των διαδικασιών μέχρι που να υποχρεωθούν να αποδεχθούν στις θέσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.
Να πούμε ένα ξεκάθαρο όχι στην αυτοαξιολόγηση, να μην επιτρέψουμε να περάσει το σχολείο της αγοράς.
Να πούμε ένα ξεκάθαρο όχι στα 800 ολοήμερα σχολεία, στο νέο ολοήμερο παιδοφυλακτήριο, στη συνεχή επέκταση του σχολικού χρόνου
και την εντατικοποίηση. Ο σχολικός χρόνος θα πρέπει να καθορίζεται όχι από τις ανάγκες της αγοράς, αλλά από τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Να απαιτήσουμε την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία, να δομήσουμε το
κίνημα εκείνο που μαζί με τους γονείς, μαζί με όλη την κοινωνία θα απαιτήσει ένα σχολείο που θα είναι δημιουργικό, θα είναι δημόσιο και δωρεάν για όλα τα παιδιά.
Συνάδελφοι,
Το συνέδριό μας πρέπει να καταλήξει σε αποφάσεις που θα μιλούν
για το ενιαίο δημόσιο δωρεάν 12χρονο βασικό σχολείο των όλων και των
ίσων, των διαφορετικών. Ένα σχολείο χωρίς ταξικούς φραγμούς και αξιολογήσεις, ένα σχολείο που θα σέβεται τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των
παιδιών, θα αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, θα προωθεί την αγάπη για
τη γνώση κι όχι για την πειθάρχηση, θα μάθει στα παιδιά να εξηγούν και
να αλλάζουν τον κόσμο, που θα διδάσκει την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα, την αγωνιστικότητα.
Στις ανάγκες της χούντας της αγοράς, στη χούντα του ΔΝΤ, είμαστε
υποχρεωμένοι να αντιτάξουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τις
ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών μας.

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ»
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Είμαστε αντιμέτωποι με τη σκληρότερη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, τέτοια που δεν έχει προηγούμενο και τα αποτελέσματα της
στη ζωή μας θα ναι ανάλογα με αυτά των πολέμων και της δικτατορίας.
Ζούμε ένα κοινωνικό πόλεμο που οδηγεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε
πλήρη ταύτιση και συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ, τους μηχανισμούς
στήριξης του κεφαλαίου.
Γιατί πληρώνουμε οι εργαζόμενοι και μας γίνονται περικοπές ;
Επειδή «πρέπει να σώσουμε τη χώρα», «να αντιμετωπίσουμε το εξωτερικό χρέος», «γιατί μέχρι τώρα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια και τώρα
πρέπει να βάλουμε τάξη» (;), όπως μας λέει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε
πλήρη στήριξη από τα ΜΜΕ, το ΛΑΟΣ και τη ΝΔ.
Ας αναρωτηθούμε συνάδελφοι , ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ που
μας περιέκοψαν ;
Όταν περιέκοψε 4 δις με την πρώτη δόση του Προγράμματος Σταθερότητας ανακοίνωσε, μέσα στο Πάσχα την παροχή 15 δις ακόμα (μετά
τα 28 της ΝΔ που κατήγγελλε τότε το ΠΑΣΟΚ) για τη στήριξη των τραπεζών!!!
Που πάνε τα λεφτά από τις περικοπές στο κατώτερο μεροκάματο
στον ιδιωτικό τομέα και ποιόν εξυπηρετεί η απελευθέρωση των απολύσεων ; Στο εξωτερικό χρέος ή στις τσέπες των εργοδοτών και την ακόμα
μεγαλύτερη κερδοφορία του κεφαλαίου ;
Είμαστε αντιμέτωποι με ένα σχέδιο συγκέντρωσης του πλούτου στο
κεφάλαιο (τράπεζες και εργοδοσία) που θέλει να ξεπεράσουν την κρίση



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

τους και τη μείωση των κερδών τους σαρώνοντας ότι κατέκτησε το εργατικό κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια σκληρών ταξικών αγώνων. Το
κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, παγκόσμια (βλέπετε την αντιγραφή των μέτρων στις χώρες της ΕΕ και όχι μόνο) και στη χώρα μας, με
πρώτη την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, είναι αδίστακτοι. Με τον κοινωνικό πόλεμο που εξαπέλυσαν δε θα διστάσουν να εξαθλιώσουν, να οδηγήσουν στο κοινωνικό περιθώριο και σε αδυναμία να ζουν ανθρώπινα,
εκατομμύρια ανθρώπους, όπως στον προηγούμενο αιώνα σκότωσαν εκατομμύρια με τους πολέμους, για να ξεπεράσουν την κρίση τους, τότε.
Η επίθεση αυτή αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ζωής μας, μας αφορά ΟΛΟΥΣ και ΔΕΝ έχει τέλος. Δεν είναι μόνο κάποια προσωρινά μέτρα.
Αυτό ακριβώς περιγράφει το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και το καταλαβαίνουμε και το
διαισθανόμαστε ΟΛΟΙ. Και μείς που το φωνάζουμε και σεις που δεν το
λέτε. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΚΛΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ
Αυτά γιατί δεν τα αποκαλύπτει και δεν τα καταγγέλλει η ΔΟΕ, με την
ευθύνη των ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ και ευρύτερα η κυρίαρχη συνδικαλιστική γραφειοκρατία ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ ;
Γιατί ΔΕ θέλετε συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ να πάρουμε θέση έστω και τώρα ενάντια στο Μνημόνιο και τα Προγράμματα Σταθερότητας, να απαιτήσουμε να φύγει η ΕΕ και το ΔΝΤ από τη χώρα και να πέσει όποια κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την αντιλαϊκή πολιτική ;
Ο πρόεδρος κατάφερε να μιλάει επί 1.30 ώρα και να ΜΗΝ ΠΕΙ τη λέξη μνημόνιο, ΔΝΤ και ΕΕ, λες και ζει σε άλλη εποχή.
Τι νόημα έχει να λέμε μόνο ότι τα μέτρα είναι κακά και να μη λέμε
ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ για αυτά και άρα ενάντια σε ΠΟΙΟΝ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ.
Αλλιώς πως θα σταματήσουμε τα μέτρα αυτά ;
Αν λες μόνο ότι τα μέτρα είναι αντιλαϊκά ( για να έχεις επαφή με τη
οργή των εργαζομένων) αλλά δεν αποκαλύπτεις το πραγματικό σχέδιο
του αντίπαλου και δεν απαντάς στα ιδεολογήματά του, δε λες ποιος είναι
ο εχθρός, ποιος πρέπει να φύγει για να αλλάξει η κατάσταση σε όφελος
μας, δεν διεκδικείς ένα άλλο δρόμο και δεν οργανώνεις πραγματικούς κλιμακούμενους αγώνες που να ενώνουν τους εργαζόμενους στο δρόμο για
την ανατροπή της επίθεσης και όσων τη διαχειρίζονται τότε προσφέρεις
υπηρεσίες στην κυβέρνηση και τη διευκολύνεις να περνάει τα μέτρα. Άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι τα μέτρα είναι κακά αλλά δεν μπορεί
να κάνει αλλιώς και δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. ΔΕΝ μπορεί να επιβεβαιώνεις με τη στάση σου, αυτό τον ισχυρισμό και να απελευθερώνεις, έμμεσα, την κυβέρνηση να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο.
Όταν αντί να παλεύεις για την συνολική ανατροπή της επίθεσης προβάλεις τη λογική της εξαίρεσης του κλάδου, τη στιγμή που γίνεται ορυμαγδός και σφαγή των κατακτήσεων όλων των εργαζόμενων ή είσαι ανόητος ή συνειδητά προσπαθείς να αποπροσανατολίσεις τον κλάδο και να δημιουργήσεις ψεύτικες προσδοκίες, να διχάσεις τους εργαζόμενους στην
πάλη ενάντια στην πολιτική αυτή συνολικά και διευκολύνεις αμέριστα την
κυβέρνηση να περάσει το όλον την ώρα που εσύ επικεντρώνεις στο επιμέρους. Αυτό κάνατε συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ όταν ζητάτε
την εξαίρεση των εκπαιδευτικών από το νέο ασφαλιστικό (δηλαδή δεν αντιστρατεύεστε στην πραγματικότητα το να προχωρήσει το νέο ασφαλιστικό). Αυτό κάνετε όταν ζητάτε να διατηρηθεί κατ εξαίρεση η δυνατότητα της αποχώρησης των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια δουλειάς τη στιγμή που ο αντίπαλος μειώνει τη σύνταξη πάνω από 50% στα 40 χρόνια δουλειάς και διαλύει δια παντός τα ταμεία.
Αλήθεια τι κερδίσαμε με αυτή την τακτική συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και
της ΔΑΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα ; τι κερδίσαμε από τη συμμετοχή στο διάλογο για την Παιδεία ; ποιος ωφελήθηκε από τις φήμες που
διασπείρατε, συνάδελφοι της ΠΑΣΚ το Νοέμβρη ότι θα πάρουμε αυξήσεις, κατ΄ εξαίρεση. Τι κερδίσαμε από τις «ενέργειές» σας για εξαίρεση
από το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα κλπ.

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο που καθορίζεται το μέλλον του κλάδου, της εκπαίδευσης και συνολικά της κοινωνίας και δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες, ούτε να συμβάλουμε σε … πολιτικές απάτες.
Πιστεύεται ότι η κυβέρνηση δε θέλει να κάνει αυτά που κάνει ή ότι τα
κάνει από λάθος ; ότι δεν κατάλαβε πόσο επώδυνα είναι για τους εργαζόμενους και πρέπει να την πείσουμε για το λάθος της και ότι υπάρχουν
περιθώρια «να τη φέρουμε στον ίσιο δρόμο» ; είναι ή δεν είναι πολύ συνειδητή η επιλογή της να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό και γυρίσει τους
εργαζόμενους αιώνες πίσω, στους όρους ζωής. Τότε μόνο με ένα μαζικό
πολιτικό εκβιασμό, με την προσπάθεια να αποσταθεροποιησουμε την κυβέρνηση και να δημιουργήσουμε πολιτική κρίση και αδυναμία ελέγχου από αυτή του κόσμου μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει πίσω. Μόνο ο μαζικός ξεσηκωμός των εργαζόμενων, η γενικευμένη ανυπακοή τους και η προσπάθεια να σταματήσει η λειτουργία της κρατικής μηχανής που εφαρμόζει όλο και αντιλαικότερα μέτρα μπορεί να κλονίσει τη φαινομενική ακατανίκητη κυριαρχία του μαύρου μπλοκ της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου, με την στήριξη του ΛΑΟΣ , της ΝΔ και των ΜΜΕ.
Αυτό γίνεται με την πολιτική απονομιμοποίηση της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και με σκληρούς αποφασιστικούς απεργιακούς αγώνες. Με το να
βγουν στο δρόμο οι εργαζόμενοι. Αυτό φάνηκε και με την ανεπανάληπτη
κινητοποίηση στις 5 Μάη που κλόνισε το πολιτικό σύστημα και έφτασε να
οδηγήσει σε πτώση τα χρηματιστήρια σε όλη την Ευρώπη!! Για να την οδηγήσει στη συνέχεια η συνδικαλιστική ηγεσία σε αποκλιμάκωση και απογοήτευση.
Από αυτή την άποψη ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ την φράση του πρόεδρου της ΔΟΕ ότι «είμαστε υπερήφανοι που είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν
πρόκειται να σκίσουμε τις κομματικές ταυτότητες, όπως μας ζητάνε πολλοί»!
Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ είστε υπερήφανοι γι αυτά που κάνει τώρα το
ΠΑΣΟΚ ; Αν δεν υπάρξουν τριγμοί τώρα στο ΠΑΣΟΚ που να αμφισβητούν την πολιτική που το φέρνει να καθοδηγεί την πιο αντιδραστική κυβέρνηση με την πιο επικίνδυνη πολιτική για τους εργαζόμενους από τη μεταπολίτευση για να μην πούμε από τον πόλεμο, τότε που φαίνεται η αντίθεση σας σ΄ αυτή την πολιτική. Πως θα φανεί ότι υπάρχει διαφωνία και
διάθεση να ανατραπεί αυτή η πολιτική και από ένα μέρος της βάσης του
ΠΑΣΟΚ; Όταν πουθενά δεν βγαίνει σε κόντρα με τον πολικό οργανισμό
του ΠΑΣΟΚ που σήμερα είναι υπεύθυνος σε όλα αυτά. Ο κομματικός πατριωτισμός που προσπάθησε να αναδείξει ο πρόεδρος της ΔΟΕ οδηγεί
στην απόλυτη και αδιαμφισβήτητη στήριξη της κυβέρνησης και της πολιτικής της. Οδηγεί στα φαιδρά γεγονότα όπως αυτό που κάνατε την παραμονή του συνεδρίου όπου ως ΠΑΣΚ οργανώσατε prive πανηγυρική και
φέρατε τη Διαμαντοπούλου - για να την προστατέψετε από μια δημόσια
ανοιχτή εμφάνιση στο συνέδριο και καταλήξατε να την χειροκροτεί το
μεγαλύτερο μέρος των συνέδρων σας και να της φιλάνε τα χέρια οι σύνεδροι και υποψήφιοι Δ/ντές εκπαίδευσης!! Αυτές είναι εικόνες ντροπής
συνάδελφοι. Είναι ώρες ευθύνης για τον καθένα προσωπικά, αν θα στηρίζει είτε άμεσα είτε έμμεσα την κυβέρνηση και την πολιτική της ή θα πάρει θέση με τους εργαζόμενους και τα συμφέροντά τους και θα επιδιώξει
να οργανώσει τον αγώνα για την ανατροπή της επίθεσης που δέχονται..
Ας μιλήσουμε για τους αγώνες που όλοι στα λόγια δηλώνετε ότι θέλετε χωρίς να καταθέτετε καμιά συγκεκριμένη πρόταση αγώνα..
Βεβαίως, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όποιον πραγματικά θέλει να οργανώσουμε τον αγώνα. Γι αυτό είμαστε η μόνη παράταξη που καταθέσαμε συγκεκριμένη αγωνιστική πρόταση στο σώμα του συνεδρίου
και ΔΕΝ περιμένουμε να την κάνουν οι εισηγητές των παρατάξεων την τελευταία στιγμή ώστε να την προσαρμόσουν ανάλογα με την περίσταση. Η
πρόταση μας απαντάει στην επίθεση που δεχόμαστε και όχι σε τακτικισμούς και στις άλλες παρατάξεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
Όποιος θέλει να συζητήσουμε την αγωνιστική πρόταση του κλάδου
να δούμε τα στοιχεία που θεωρούμε αναγκαία στο διεκδικητικό πλαίσιο
και στις μορφές του αγώνα ώστε αυτή η πρόταση να απαντάει στην επίθεση και να δίνει διέξοδο στους εργαζόμενους.
Εμείς δε βάζουμε προαπαιτούμενο την αποδοχή όλου του πλαισίου
μας. Λέμε όμως ότι το διεκδικητικό πλαίσιο δε μπορεί να μην έχει την αντίθεση και το στόχο της ανατροπής του Μνημονίου και των Προγραμμάτων Σταθερότητας, την απαίτηση να φύγει το ΔΝΤ και η τρόικα(ΕΕ,
ΔΝΤ, ΕΚΤ) από τη χώρα και την άρνηση του χρέους από τους εργαζόμενους, την πάλη ενάντια στην κυβέρνηση και όποιον διαχειρίζεται και στηρίζει αυτή την πολιτική.
Μένουμε μόνο σε αυτά και δεν πάμε σε όλη μας την πρόταση σε
σχέση με το πολιτικό πλαίσιο, γιατί αυτά αποτελούν τη βάση της επίθεσης που δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
Όσοι δε συμφωνούν με αυτά ας μας πούνε τι πάνε να κρύψουν;
Πως παλεύεις ενάντια στην αντιασφαλιστική επίθεση, στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, την μείωση των μισθών, την φορομπιξία
στους εργαζόμενους και τις παροχές στο κεφάλαιο και τις τράπεζες, το
σχολείο της αγοράς και την διάλυση της δημόσιας υγείας αν δεν παλεύεις για την ανατροπή του Μνημονίου και του Προγρ. Σταθερότητας που
σχεδιάζουν όλα τα παραπάνω ;
Και πρέπει να πω εδώ στο συνάδελφο το Νίκο τον Αμανάκη, από την
ΠΑΣΚ, ότι αν δεν απαντήσεις με συγκεκριμένο τρόπο συνάδελφέ μου, δυστυχώς η ταξική θέση από μόνη της δε σου κάνει να διαλέξεις στρατόπεδο, όπως είπες. Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής με ποιανού το μέρος θα
πας κι εδώ πέρα εσείς το αποκρύπτετε και δεν παίρνετε θέση.
Μέσα στο πλαίσιο θεωρούμε αναγκαίο να υπάρχει η αντίθεση στο
νέο σχολείο της αγοράς, στο νέο νόμο της Διαμαντοπούλου και στα 800
σχολεία για τα οποία δεν έχετε πάρει θέση και ουσιαστικά τα στηρίζεται,
παρά τις μεγάλες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών;
Θα ξεκαθαρίσουμε ότι αρνούμαστε το νέο νόμο όχι γενικώς και αορίστως, αλλά γιατί εισάγει το σχολείο-επιχείρηση, γιατί εισάγει την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση, γιατί εισάγει τον μέντορα, γιατί διαλύει
τις εργασιακές σχέσεις και φέρνει τον αναπληρωτή μερικής απασχόλησης και απαξιώνει τα πτυχία και την προϋπηρεσία. Αυτά γιατί δεν τα λέει η ΔΟΕ και προβάλει επιμέρους ζητήματα ; Δε θέλετε να δεσμευτείτε,
συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ ότι από το Σεπτέμβρη σε πάμε σε
ανυπακοή για τα 800, την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση, την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και σε κάθε πλευρά υλοποίησης του
νέου σχολείου της αγοράς. Αυτό το ζήτημα για μας είναι αδιαπραγμάτευτο και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με τη μάχιμη εκπαίδευση ακόμα
και αν εσείς δε θέλετε και δεν μπορείτε να σπάσετε τις δεσμεύσεις σας
απέναντι στην ταύτιση με τους πολιτικούς σας φορείς.
Μέσα στο πλαίσιο θα υπάρχει η πάλη ενάντια στο νέο σχολείο της αποκέντρωσης και του Καλλικράτη, καθώς απειλείται άμεσα το δημόσιο
σχολείο και ανοίγουν όλες οι πλευρές για ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία του σχολείου, όπως το έχουμε περιγράψει.
Με βάση αυτά, είμαστε εδώ να ψηφίσουμε με τον καθένα απεργιακή
κινητοποίηση και την έναρξη ενός πραγματικού απεργιακού αγώνα και σε
αυτή τη διαδικασία εμείς δε βάζουμε την πρότασή μας ούτε την αγωνιστική
πρόταση ως ευαγγέλιο.
Είμαστε ανοιχτοί να δούμε και απόφαση από το συνέδριο, σε μια
προσπάθεια πραγματικής σύνθεσης όλου του κόσμου του αγώνα, για απεργιακή εβδομάδα με τριήμερη απεργία στο τέλος του Σεπτεμβρίου
αρχές Οκτωβρίου, όπως την περιέγραψαν και άλλοι σύντροφοι των Παρεμβάσεων, όπου θα επιδιώξουμε να ενώσουμε και τους άλλους δυναμικούς κλάδους του δημοσίου, των ΔΕΚΟ και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με στόχο την διακλαδική κοινή απεργιακή κλιμάκωση, για την
ανατροπή της επίθεσης.
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K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΛΙΜΟΣ)
Το τελικό κείμενο, νόμος πλέον, γνωστός ως «Καλλικράτης»- χωροταξικό
σχέδιο, βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της
χώρας, πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων που εστιάζονται κυρίως στην άρνηση
των προτεινόμενων συνενώσεων σημερινών δήμων.Αυτές οι αντιδράσεις κρύβουν
το περιεχόμενο και την ουσία της αντιδραστικής μεταρρύθμισης και συσκοτίζουν
τον ταξικό της χαρακτήρα, τη στιγμή που η διοικητική μεταρρύθμιση στρώνει το
έδαφος για τις μπίζνες των μονοπωλίων, φορτώνει με νέα οικονομικά-φορολογικά βάρη τη λαϊκή οικογένεια, ιδιωτικοποιεί τη Δημόσια Υγεία, Πρόνοια και την
Παιδεία και στέλνει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
Το πραγματικό πρόβλημα με τον «Καλλικράτη» αφορά το περιεχόμενο και
τη στόχευση της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης: Γιατί γίνεται; Για ποιον γίνεται
και πού αποσκοπεί; Ποιες είναι οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά
στρώματα;
Σε αυτό το πλαίσιο ο «Καλλικράτης» δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσαρμογή των διοικητικών δομών και αναγκών του αστικού κράτους στις εξελίξεις και
στις απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς, στα πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης προς όφελος του κεφαλαίου και της συμμετοχής της χώρας στην
EE και στην ΟΝΕ. Αυτό η κυβέρνηση το ομολογεί χωρίς περιστροφές, με εξασφαλισμένη την πολιτική συναίνεση της ΝΔ, του ΛΑΟΣ και του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα αλλά και σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚΝΑ κλπ, αλλά και σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ
- ΔΟΕ - ΟΛΜΕ.
Στο αρχικό σχέδιο για τον «Καλλικράτη» ομολογούνταν αβίαστα πως η παλιότερη μεταρρύθμιση, ο «Καποδίστριας», έγινε γιατί οι δήμοι δεν ήταν «σωστοί
επιχειρηματίες» στα πλαίσια της ΕΕ. Τ’ «αποτελέσματα» του «Καποδίστρια», τα
βίωσε βέβαια κυρίως η επαρχία. Ο «Καλλικράτης» θα δώσει τη χαριστική βολή.
Ακριβώς τα ίδια λέγονται και σήμερα, για την «αναγκαιότητα» του «Καλλικράτη», προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εξελίξεις. Στην αιτιολογική έκθεση που
συνοδεύει το νομοσχέδιο διαβάζουμε: «Από την 1η Δεκεμβρίου 2009 έχει τεθεί
σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.Έτσι,η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία (πρόγραμμα «Καλλικράτης») εναρμονίζεται και συμβαδίζει με αρχές και αξίες που αποτελούν τη βάση για το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοστεί, αυτό της Ε.Ε.».
Εισηγούμενος το νομοσχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπ. Εσωτερικών Γ.
Ραγκούσης έδωσε μία ακόμα διάσταση σχετικά με τη συμβολή του «Καλλικράτη»
στη διαχείριση της κρίσης προς όφελος του κεφαλαίου: Ο «Καλλικράτης», είπε,
«είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
αλλά και ένα από τα θεμέλια της νέας αξιοπιστίας που οικοδομεί καθημερινά η κυβέρνηση».
Είναι σαφές ότι ο «Καλλικράτης» φέρνει μεγάλη ανεργία και ακόμη μεγαλύτερη ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Τα σημερινά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των δήμων μειώνονται δραστικά (2.000 από 6.000 που είναι σήμερα). Οι συμβασιούχοι θα απολυθούν (πάνω από
35.000) και θα μειωθεί και ο αριθμός του υπόλοιπου προσωπικού (μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου) μέσω των νέων οργανισμών που θα δημιουργηθούν.
Ο «Καλλικράτης» είναι μια καλή μεταρρύθμιση για το κεφάλαιο, αφού οι μεγάλες αυτοδιοικητικές μονάδες δημιουργούν και μεγάλες αγορές για τα επιχειρηματικά συμφέροντα που αναζητούν κερδοφόρες μπίζνες (πράσινη ανάπτυξη, φιλέτα γης, τουρισμός, ΣΔΙΤ, κλπ.). Αυτό, σε συνδυασμό με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων (κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, δραστική μείωση του κατώτατου μισθού, σχετική απελευθέρωση των απολύσεων κλπ.), συντρίβει στην κυριολεξία το κυβερνητικό επιχείρημα ότι οι μεγάλοι δήμοι, θα φέρουν μεγάλα έργα και επενδύσεις - άρα δουλειές. Τα έργα και οι επενδύσεις –αν έρθουν– θα έρθουν στο πλαίσιο ενός εργασιακού μεσαίωνα, θα πληρωθούν διπλά και τριπλά από τα λαϊκά στρώματα (π.χ. όπως τα διόδια στους οδικούς άξονες, το ρεύμα από



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

την πράσινη ανάπτυξη). Θα ξεζουμιστούν στην κυριολεξία οι «τοπικές κοινωνίες»,
για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια εκείνων που θα τα αναλάβουν (με κρατική επιδότηση φυσικά).
Ο «Καλλικράτης», τέλος, θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση,
κατακερματισμό,κατηγοριοποίηση και επιχειρηματική δράση σε τομείς,όπως Παιδεία, Υγεία και Πρόνοια, που θα εξαρτώνται από την τοπική φορολόγηση (δραστικότατες μειώσεις κρατικών επιχορηγήσεων), δηλαδή από την αφαίμαξη τόυ
λαϊκού εισοδήματος και πάσης φύσεως χορηγούς, με το αζημίωτο βέβαια.
Οι υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας θα παρέχονται από τους επιχειρηματίες
ή θα λειτουργούν με ευθύνη της Τοπικής Διοίκησης ως επιχειρήσεις που θέλουν
κέρδος και άρα θα τις έχουν μόνο όσοι έχουν να πληρώσουν. Για τους υπόλοιπους θα παρουσιάζουν το «φιλάνθρωπο» πρόσωπο τους οι αρχές του δήμου μέσω της πολιτικής της ελεημοσύνης, των συσσιτίων, του εθελοντισμού. Τα παιδιά
μας δε στα σχολεία, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας, θα
μαθαίνουν όσα χρειάζονται οι επιχειρηματίες της περιοχής για να τα πάρουν στη
δούλεψη τους για ένα κομμάτι ψωμί και με μηδαμινά ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο
«Καλλικράτης» άλλωστε είναι σαφώς δεμένος με το νέο νόμο για την παιδεία,την
«αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας,την ιδιωτικοποίηση γενικότερα της Δημ.
Εκπαίδευσης.
Επικαλούνται δήθεν την «αυτοτέλεια», την «αυτοδιοίκηση», την «αυτονομία»
ή την «αποκέντρωση» των εκπαιδευτικών μονάδων (ΑΕΙ-ΤΕΙ και σχολείων). Αυτού
του είδους η «αυτονομία» απλά αυξάνει την «ευαισθησία» των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις απαιτήσεις των «πελατών», αφού η συντήρηση ή η ανάπτυξη τους
στην πορεία θα εξαρτώνται άμεσα από τη «ζήτηση» των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών «προϊόντων» τους. Το σχολείο καλείται δηλαδή ως «αποκεντρωμένη, διαφοροποιημένη-κατηγοριοποιημένη και αυτόνομη μονάδα» να παραμερίζει τη γενική μόρφωση σε όφελος ενός ελάχιστου ορίου δεξιοτήτων που ζητά η αγορά,
για να γίνονται πιο προσφιλή στις επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση και «εκπαίδευση» του αυριανού «ευέλικτου»,χωρίς δικαιώματα και απαιτήσεις εργατικού δυναμικού.

Σχετικά με το νέο εκλογικό σύστημα
Το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνονται οι τοπικές εκλογές αλλάζει.
Το σημερινό που δίνει τη δυνατότητα της εκλογής των τοπικών αρχόντων, εφόσον πάρουν το 42%, από την πρώτη Κυριακή, καταργείται. Στη θέση του επανέρχεται το 50%+ 1 που, από την πείρα του παρελθόντος στις περισσότερες περιπτώσεις, οδηγεί σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ανάμεσα στον πρώτο και στον
δεύτερο (σε ψήφους) υποψήφιο τοπικό άρχοντα, με τον νικητή αυτού του δεύτερου γύρου να εισπράττει τα 3/5 των εδρών. Η καλπονοθεία και τα εκβιαστικά
διλήμματα επανέρχονται με τη μέγιστη δριμύτητα, δεδομένου ότι οι νέες αυτοδιοικητικές μονάδες, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, ευνοούν τους υποψηφίους του δικομματισμού σε βάρος των μικρότερων συνδυασμών και υποψηφίων.
Η απλή αναλογική παραμένει το μόνο δίκαιο, αντικειμενικό, δημοκρατικό εκλογικό σύστημα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Οι δομές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο πρέπει
να έχουν θεμέλιο τους την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό δεν μπορεί να
επιτευχθεί παρά με τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία. Την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό, την εργατική συμμετοχή και το λαϊκό έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω, τόσο σε επίπεδο
παραγωγικών μονάδων όσο και κοινων. υπηρεσιών. Την αποδέσμευση τέλος από
όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς.
Για να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ισότιμα και δωρεάν,
με βάση τις ανάγκες τους, Παιδεία Υγεία, Πρόνοια, Ασφάλιση, αναψυχή, προστασία των παιδιών και υπερηλίκων, πολύ φτηνές υπηρεσίες μεταφορών (και σε ορισμένες περιπτώσεις δωρεάν), τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης κλπ. Μια τέτοια Τ.Α. χρειάζονται οι εργαζόμενοι και ο τόπος μας.
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ΑΚΤΥΠΗ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η κρίση που βιώνουμε και οξύνεται και βαθαίνει. Γνωρίζετε, όμως, πολύ καλά
ότι δεν οφείλεται απλά και μόνο σε κακοδιαχείριση και μίζες, σε golden boys και
σε υπουργούς που τα αρπάξανε. Έτσι και αλλιώς, η κρίση δεν αφορά μόνο την χώρα μας και δεν θα περάσει εύκολα. Οι ίδιοι, οι αστοί οικονομολόγοι λένε, ότι ακόμα και όταν ξεπεραστεί αυτή η κρίση, θα ακολουθήσει μία περίοδο αναιμικής
ανάπτυξης και έπειτα θα έρθει και νέα ακόμα πιο βαθιά κρίση. Η οικονομική κρίση σήμερα είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και ξεδιπλώνεται στο σύνολο του καπιταλιστικού κόσμου. Τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν έχουν
σκοπό απλά να μας βγάλουν από την κρίση, αλλά να ενισχύσουν πιο πολύ τα κέρδη των τραπεζών, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Ακόμα αξιοποιούν την οικονομική κρίση προκειμένου να αρπάξουν κατακτήσεις των εργαζομένων, να συμπιέσουν την τιμή της εργατικής δύναμης και να υποτάξουν ακόμα περισσότερο
την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια στις ανάγκες της αγοράς. Ήδη έχουν πάρει
μια σειρά μέτρα και έρχονται και άλλα.
 Με τα οικονομικά μέτρα, φορτώνουν τα βάρη στους εργαζόμενους και στους
συνταξιούχους (μείωση μισθών-κατάργηση 13ου και 14ου μισθού).
 Με το φορολογικό ρίχνουν επιπλέον φόρους στο λαϊκό εισόδημα και δίνουν
προνόμια και απαλλαγές για το κεφάλαιο.
 Με τις εξαγγελίες για τις αλλαγές στα εργασιακά, έρχεται κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, απελευθέρωση των απολύσεων, κατάργηση των αποζημιώσεων, άρση της μονιμότητας και κατάργηση της οργανικής θέσης.
 Με το «νέο» σχολείο, εκτός από τις πρακτικές δυσκολίες που μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί, προωθείται το αποκεντρωμένο, ταξικά διαφοροποιημένο σχολείο και, αν αυτό το συνδέσουμε με τον Καλλικράτη, που ήδη ψηφίστηκε, σπάει ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και οι προσλήψεις των
εκπαιδευτικών θα γίνονται στο επίπεδο του Δήμου ή της σχολικής μονάδας
και βάση του διδακτικού αντικειμένου.
 Με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των εκπαιδευτικών και αποσυνδέεται το πτυχίο από την εργασία, η αξιολόγηση δε, είναι απαραίτητη για την εργασία και την μονιμοποίηση.
 Η αυτοαξιολόγηση θα γίνει εργαλείο που θα σπρώξει τα σχολεία στην αγορά
και την ημιμάθεια και θα φορτώσει το κόστος στις τσέπες των γονιών
 Η ειδική αγωγή παραδίδεται στη φιλανθρωπία των επιχειρήσεων και οι γονείς
πληρώνουν τα βάρη
 Το νηπιαγωγείο και οι νηπιαγωγοί θα είναι στο κέντρο της επίθεσης το επόμενο διάστημα. Πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. οδηγεί στην παραπέρα σχολειοποίηση (ξένη γλώσσα, αναγνωστικό υλικό) με δραματικές συνέπειες στο ψυχισμό των παιδιών.
Μπροστά μας,ακόμα,είναι το τριετές πάγωμα των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά το ασφαλιστικό. Μας πιάνει όλους είτε είμαστε παλιοί, είτε είμαστε
νέοι. Ανεβάζει τα όρια συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια για τις γυναίκες, μειώνει τις
συντάξεις, με το νέο τρόπο υπολογισμού και το ποσοστό αναπλήρωσης, και ακόμα, μετά από 40 χρόνια δουλειάς, μετατρέπονται σε επίδομα φτωχοκομείου. Όλα
τα υπόλοιπα,που λέει το ΠΑΣΟΚ,ότι δήθεν δίνουμε μάχη,μας πιέζουν και τους πιέζουμε, είναι για κατανάλωση. Θα εφαρμόσουν τις εντολές της Ε.Ε. και της Τρόικα απαρέγκλιτα.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ -ΟΛΜΕ βάζουν πλάτες.
Η ΓΣΕΕ βρίσκει τα μέτρα σκληρά αλλά αναγκαία, η ΑΔΕΔΥ ζητά μέτρα μικρότερης έντασης, τη δε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, που επί της ουσίας στηρίζουν το πολυνομοσχέδιο για το νέο σχολείο, ευχαρίστησε η Διαμαντοπούλου, λέγοντας «δεν
σας κρύβω ότι πολλές από τις θέσεις που τελικά διαμορφώσαμε τις πήρα από τη ΔΟΕ
και την ΟΛΜΕ». Αυτό είναι επόμενο, όταν οι ομοσπονδίες μας δέχονται τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την κατάργηση του πτυχίου ως μοναδική προϋπόθεση

για διορισμό, την αποκέντρωση, την συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
στην εκπαίδευση κλπ.
Συνάδελφοι,
δεν μπορούμε πια, να έχουμε καμιά εμπιστοσύνη, σε αυτές τις ξεπουλημένες
ηγεσίες. Είναι επικίνδυνες για την εργατική τάξη, είναι στήριγμα για το κεφάλαιο
και την κυβέρνηση και, όποια συνδικαλιστική παράταξη σπέρνει αυταπάτες, ότι
μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα μας, είναι συνένοχη. Όλοι γνωρίζαμε τα μέτρα που έρχονται. Δεν τα ξέρατε και εσείς, συνάδελφοι της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ;
Ήταν στα προεκλογικά προγράμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Ήταν προαποφασισμένα, απλώς, η κρίση τα επιτάχυνε. Και οι πλειοψηφίες των Δ.Σ. των ομοσπονδιών μας, μαζί με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, αντί να οργανώσουν τον αγώνα μας, χτυπούσαν ως τώρα παλαμάκια στον πρωθυπουργό-μεσσία. Ακόμα και τώρα, που το
ασφαλιστικό βγάζει μάτι και παίρνει όλες τις κατακτήσεις μας, παραλίγο να πάνε
στο διάλογο και περιμένουν να ψηφιστεί ίσως, και μετά να κάνουν απεργία. ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ σέρνεται σε κάθε κινητοποίηση κάτω από την αγανάκτηση του κόσμου.
Εμείς συνάδελφοι σ’ αυτήν την επίθεση απαντάμε με όρους οργάνωσης και
αντίστασης, με όρους κινήματος, απειθαρχίας και ανυπακοής.
Ενημερώσαμε πριν ακόμα τις εκλογές ότι έρχεται θύελλα. Αμέσως μετά που
άλλαξε στάση το ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση πια, όταν όλοι οι άλλοι δίνανε ψήφο εμπιστοσύνης και ανοχής, (100 μέρες) εμείς προσπαθούσαμε να οργανώσουμε και να
προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους. Η απεργία στις 17/12, που κήρυξε το ΠΑΜΕ
και τα συνδικάτα που ακολούθησαν, υπήρξε σταθμός και έδειξε το πραγματικό
πρόσωπο των ξεπουλημένων ηγεσιών. Ειδικά στις 17 Δεκέμβρη, ενώ 28 ΕΛΜΕ, 23
σύλλογοι Π.Ε., ανάμεσα σε μια σειρά εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και ταξικά
συνδικάτα πήραν απόφαση για απεργίες ή στάσεις εργασίας, η ΔΟΕ απεργοσπαστικά, έβαλε απεργία στις 16/12 και η ΟΛΜΕ αποφάσισε τρίωρη στάση, ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ δε περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Και αυτό συνεχίστηκε και στις επόμενες απεργίες και το Φλεβάρη και το Μάρτη, έκαναν άλλες προτάσεις, αρκεί να μην
είναι με το ΠΑΜΕ.
Σ’ αυτό τον κατήφορο τους ακολουθούν και οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, σπέρνοντας
αυταπάτες για τον ρόλο των ηγεσιών των ομοσπονδιών μας. Τους ακολουθούν σε
όλες τις απεργίες και τις συγκεντρώσεις. Προτείνουν σε άλλους συλλόγους λευκές απεργίες και περιβραχιόνια, και πείτε μας μία κατάκτηση που κερδήθηκε με
λευκή απεργία. Στο σύλλογο μας πρότειναν να κατεβάσουμε κοινή εισήγηση, κάνοντας εκπτώσεις ακόμα και από τις θέσεις τους, ελπίζοντας ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ να
μετακινηθούν έστω και στο ελάχιστο από τις δικές τους.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Εμείς τους είπαμε «συχωροχάρτι δεν θα δώσουμε σε κανένα, ούτε θα γίνουμε κολυμπήθρα του Σιλωάμ να ξεπλυθούν».
Μας μιλάνε για ενότητα οι δυνάμεις του δικομματισμού, όταν ένα απλό ψήφισμα στήριξης των απεργών συνδικαλιστών, ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ δεν το ψήφισαν!
Μας λένε, οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, ότι ενότητα και συντονισμός είναι
όταν συναντιούνται 7 σωματεία Π.Ε, ενώ χαρακτηρίζουν κομματική συγκέντρωση
τη συσπείρωση στο ΠΑΜΕ 12 εργατικών κέντρων, 7 ομοσπονδιών, 7 κλαδικών σωματείων και μια σειρά πρωτοβάθμιων σωματείων, που καλούν σε πάλη για τις συλλογικές συμβάσεις, το ασφαλιστικό, για αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε
παραπάνω!
Το θέμα φυσικά δεν είναι αριθμητικό αλλά η δική τους ενότητα είναι καλή που
τελικά καταλήγει πάντα ουρά των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ… και του ΠΑΜΕ, που
εδώ και 11 χρόνια υπάρχει και δρα πρωτοπόρα, είναι κακή, είναι κομματική;
Ενότητα, συνάδελφοι, δεν είναι οι κοινές συγκεντρώσεις. Ενότητα είναι η συσπείρωση σε θέσεις και αιτήματα που έρχονται σε αντίθεση με το κεφάλαιο, αντιπαλεύουν την Ε.Ε. και όσους τη στηρίζουν.
Ενότητα είναι η απομόνωση των ξεπουλημένων ηγεσιών, να τραβήξουμε το
δικό μας δρόμο, αυτόν που ορίζει η τάξη μας και τα συμφέροντα μας.
Ενότητα είναι όταν συμπορεύεται δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σε ένα συντονισμένο αγώνα, γιατί κανείς κλάδος δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του.
Ενότητα είναι όταν αγωνίζεσαι μέχρι η εργατική τάξη να διαφεντεύει την τύχη της και ο πλούτος που παράγει να ανήκει αποκλειστικά σ’ αυτήν.
Για αυτήν την ενότητα εμείς παλεύουμε και σ’ αυτήν την ενότητα σας καλούμε να συσπειρωθούμε όλοι μαζί.

ΑΛΤΑΝΗ ΝΙΝΕΤΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
«Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»
Αγαπητοί συνάδελφοι
Ένα σημαντικό κομμάτι της δράσης των παρατάξεων που εκπροσωπούνται
στο Δ.Σ. της ΔΟΕ είναι η στάση των δυνάμεών τους στη βάση του κλάδου, που
φυσικά είναι αλληλένδετη με τη στάση τους στη ΔΟΕ και γενικότερα απέναντι στην
εφαρμοζόμενη πολιτική. Είναι τα πεπραγμένα τους στον κλάδο και στο λαό, όπου
καθρεπτίζεται το σύνολο της στρατηγικής και τακτικής τους.
Αυτοί οι αδίσταχτοι και σκληροί εκτελεστές που σκέφτονται πώς να κόψουν
τη σύνταξη του συνταξιούχου των 500 ευρώ και της χήρας. Αυτοί που η «ευαισθησία» τους και η σκέψη τους για το λαό είναι αντίστοιχη μ΄ αυτή που είχαν τα «ΕΣΕΣ» απέναντι στους αιχμαλώτους τους. Οι σύγχρονοι αξιωματικοί της Βέρμαχτ του
ΔΝΤ και της ΕΕ. Είναι οι ίδιοι που φέρνουν το «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» της ταξικής κατηγοριοποίησης, του Καλλικράτη, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, της αυτοαξιολόγησης και της σύμπτυξης τμημάτων και σχολείων. Η ευαισθησία τους είναι ίδια. Οι προθέσεις τους είναι ίδιες. Η πολιτική τους κι η στόχευσή τους είναι ίδια.
Κι ό,τι και να τους πεις στο σωματείο μας, σου λένε: «το ΠΑΣΟΚ και η ΠΑΣΚ
έχει νωπή λαϊκή εντολή». Κι έτσι καταλήγουμε να έχουμε έναν σύλλογο ... «εικονική πραγματικότητα».
Ο μόνος Σύλλογος στην Ελλάδα που τους παρατηρητές στη συνεδρίαση του
ΔΣ, τους αποκαλούν ... «ακροατές» και δεν τους δίνουν δικαίωμα λόγου.
Ο Σύλλογος όπου μέλη του ΔΣ (κι όχι μόνο) παίρνουν συστηματικά άδειες
τις μέρες της απεργίας και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός στις καταγγελίες των συναδέλφων.
Ένας Σύλλογος όπου οι εκπρόσωποί του ψηφίζουν την παραχώρηση σχολείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω π.χ. του Δήμου Μεταμόρφωσης σε αντίθεση
με την αυτονόητη θέση του κλάδου, αλλά ... δεν τρέχει τίποτα.
Ο μόνος Σύλλογος στην Ελλάδα που δεν έχει πάρει ακόμα θέση για την αυτοαξιολόγηση, παρ΄ όλο που έχει γίνει επανειλλημένα πρόταση στο Δ.Σ. και παρ΄
όλο που οι σύλλογοι διδασκόντων έχουν πεί «ΟΧΙ» στην αυτοαξιολόγηση, στα
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πιλοτικά, στα 25άρια τμήματα. Το ΔΣ περί άλλα τυρβάζει. Κι αντί να καθοδηγεί την
αντίσταση των δασκάλων ... αυτοί εκεί της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ ... προσπαθούν να
πλασαριστούν στις καλές θέσεις των έμμισθων συνενόχων του «Νέου Σχολείου».
Κατά τα άλλα ... κάνουν συναντήσεις η σχολική σύμβουλος με τον πρόεδρο
του Συλλόγου (ΠΑΣΚ) για να συζητήσουν «πώς θα αντιμετωπίσουν το ΠΑΜΕ που
μπαίνει στα σεμινάρια και ενημερώνει τους συναδέλφους». Κούνια που τους κούναγε ... αν νομίζουν ότι θα τους ζητήσουμε την άδειά τους, ή ότι έχουν τρόπο να
μας εμποδίσουν.
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σ΄ αυτό το σύλλογο η ΠΑΣΔΑΚΕ και η
ΔΑΠΑΣΚ βάλθηκαν με έντονο τρόπο να επιβεβαιώνουν το ΠΑΜΕ που λέει καιρό τώρα ότι:
 Είναι ανάγκη η ριζική ανατροπή των συσχετισμών σε όφελος του δασκάλου και των συμφερόντων του. Σε όφελος των ταξικών δυνάμεων.
 Ο μόνιμος φόβος τους είναι η συγκρότηση κι η ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ
και η συστηματική παρουσία και δράση του. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν.
Μόνο αυτό φοβούνται.
Κι η μόνιμη εποδός όλων των αντιπαραθέσεων είναι (από πλευράς ΠΑΣΚ)
«καθήστε να δούμε πρώτα τα μέτρα» ή «Λέτε υπερβολές για να φοβίσετε τον κόσμο». Σαν αυτές τις γυναίκες που εθελοτυφλούν όταν παίρνουν χαμπάρι ότι ο άντρας τους τις κερατώνει.
Συνάδελφοι της ΠΑΣΚ: Το κόμμα σας, σας έχει «κερατώσει» πολλές φορές.
Όχι μόνο τότε με το Μαντέλη και τον Τσοχατζόπουλο. Όχι μόνο με το Σημίτη και
τον Οτσαλάν. Όχι μόνο με το χρηματιστήριο και τη Σερβία. Όχι μόνο με το Ιράκ
και το Αφγανιστάν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι μόνο με τους ΕΣ300 και το
σχέδιο Ανάν. Όχι μόνο με τον Τσουκάτο και το ΔΝΤ. Αλλά και με τον Αρσένη
και την αυτοαξιολόγηση και τη Διαμαντοπούλου και τα 800 πιλοτικά ολοήμερα. Η
συνήθεια σας να δικαιολογείται την πιο αντιδραστική πολιτική, έχει εξελιχθεί
σε συνειδητή συνενοχή.
Προσέξτε ...όλοι όσοι έσκυψαν το κεφάλι στον Τσολάκογλου ελέω φόβου των
Γερμανών ... ή στον Παττακό ελέω Χούντας κι Αμερικανών, αργότερα έδιναν βαριούς όρκους ότι δεν ήξεραν τίποτα και δεν είχαν καμιά σχέση. Εσείς όταν θα έρθει
αυτή η αναπόφευκτη ώρα να απαλλαχτούμε απ΄ το μαύρο μέτωπο Κυβέρνησης – ΝΔ
– ΛΑΟΣ – ΔΝΤ, θα μπορείτε να το πείτε; Θα μπορείτε να πείτε ότι δε συνεργαστήκατε στην καταλήστευση του λαού απ΄ το νέο δυνάστη;
Οι συνάδελφοι του Συλλόγου μου ξέρουν ότι «Γίνεται». Ότι «Κάτι μπορεί να
αλλάξει». Και δεν είναι αντιπαράθεση ούτε κομματική, ούτε συνδικαλιστική αυτό.
Είναι αντιπαράθεση ανάμεσα στις ανάγκες και τα δικαιώματα του εργαζόμενου
εκπαιδευτικού, του Δάσκαλου και της Νηπιαγωγού απ΄ τη μια και των εντεταλμένων παπαγάλων του Υπουργείου και της κάστας των νέων κατακτητών που προσδοκούν σε προσωπικά οφέλη, απ΄ την άλλη.
– Οι εκατοντάδες νηπιαγωγοί,της Μεταμόρφωσης,της Ιωνίας,της Λυκόβρυσης και
του Ηρακλείου, που αρνήθηκαν κι αρνούνται να εφαρμόσουν το περιβόητο 78, δεν είναι ούτε ΚΚΕ, ούτε ΠΑΜΕ όλες τους.
– Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που ψήφισαν τώρα σχεδόν ομόφωνα,
σ΄ όλα τα σχολεία κατά της αυτοαξιολόγησης και του νέου σχολείου, δεν είναι
μέλη καμιάς παράταξης ή κόμματος.
– Οι δάσκαλοι του 1ου Δημοτικού Λυκόβρυσης, του 1ου και του 6ου Δημοτικού Μεταμόρφωσης, του 13 ου Δημοτικού Ηρακλείου, που παρά τις απειλές των
ΠΑΣΚΙτών, αρνούνται να εφαρμόσουν σήμερα το «ολοήμερο αναμορφωμενου
ωραρίου» δεν είναι ούτε τρελλοί, ούτε ακραίοι, ούτε διαφορετικοί από άλλους
δασκάλους.
Όλοι αυτοί είναι οι Συνάδελφοι.Κι αυτή είναι η γνώμη τους,η απόφασή τους,η διάθεσή τους, οι ανάγκες τους, τα αυτονόητά τους, τα δικαιώματά τους, η γραμμή άμυνάς τους.
Και την όποια «ενότητα» ή την όποια «διάσπαση» εμείς εκεί τη μετράμε.
Ποιος είναι με όλους αυτούς που αγωνίζονται με κάθε τρόπο να αποκρούσουν την αντιδραστική πολιτική των νέων κατακτητών; Ποιος συμβάλλει και
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πρωτοστατεί στον αγώνα αυτό των συναδέλφων; Ποιος θα σταθεί μπροστά
το Σεπτέμβρη ενάντια στα 800 «αναμορφωμένα ολοήμερα», στην αυτοαξιολόγηση και στα 25άρια τμήματα; Αυτός είναι ... η ενότητα.
Και ποιος παίζει το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου μέσα στο συνδικαλισμό; Ποιος γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως και «νομισματικότερος» του
ΔΝΤ; Ποιος πάει να «γίνει», αρπάζοντας τα αργύρια που πάντα δίνουν τα αφεντικά στους λακέδες τους, πάντα σε βάρος των συμφερόντων του κλάδου;
Αυτός είναι ... η διάσπαση.
Δεν είναι ούτε πρωτοφανές, ούτε περίεργο που υπάρχουν αυτοί. Πάντα υπήρχαν πέμπτες φάλαγγες και πραιτωριανοί.Εφιάλτες και μαυραγορίτες.Κι ίσως πάντα θα υπάρχουν. Όμως πάντα η αντίταση των λαών τους πέταξε στην άκρη.
Έτσι και τώρα. Η ανυπακοή κι η απειθαρχία θα προχωρήσουν θέλουν δε θέλουν
οι Αμερικανοτσολιάδες.Συνεχίζουμε και πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους.
Να μην έχνουν πού να σταθούν. Κι ότι το ΠΑΜΕ είναι η εγγύηση για μια τέτοια
πορεία, δεν το λέμε εμείς ...
– το επιβεβαιώνουν οι ίδιοι που συνεδριάζουν για να δουν πώς θα μας σταματήσουν ... όνειρα θερινής νυχτός και οικοδόμηση παλατιών στην άμμο.
– το λέει ο Πάγκαλος κι ο Καρατζαφέρης. Ο Άδωνις κι η Διαμαντοπούλου.
– Εμάς να ξέρουν ... όσο μας βρίζουν αυτοί ... τόσο θα ψηλώνει το μπόι μας μέσα
στους εργαζόμενους ... στα μάτια τους ... στη συνείδησή τους ... στη λογική και
στο συναίσθημά τους.

ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ
Συναδέφισσες, συνάδελφοι,
Ο κλάδος βρίσκεται μπροστά σε μια κορυφαία επίθεση της αστικής τάξης,
που με πρόσχημα την οικονομική κρίση επιχειρεί να βγει αλώβητη και με μεγαλύτερο αυγάτισμα των κερδών της. Κανένας εργάτης δεν πρέπει να ξεχνά τα λόγια
του Μαρξ ότι όσο μεγαλώνει το ποσοστό κέρδους της, ρισκάρει ακόμα και την
κρεμάλα.
Έτσι γεννήθηκε ο Καλλικράτης, ο «εργολάβος» της αστικής τάξης, για να αποδώσει επ’ ακριβώς την Τ.Α. σε Τοπική Διοίκηση- μηχανισμό του κράτους, δηλ.
της εξουσίας των μονοπωλίων, της εξουσίας που υπηρετεί τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τη δίψα της κερδοφορίας των επιχειρηματιών.
Ο «εργολάβος» της αστικής τάξης, αξιοποιώντας τη βαθιά κρίση που έχει
μπει η ελληνική οικονομία, εξαιτίας της ληστείας από τα μονοπώλια, το μέγα κεφάλαιο, την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ θα προωθήσει σειρά πακέτων βάρβαρων μέτρων
μακράς διάρκειας, που θα πλήξουν εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Κατ’ αρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι η πλειοψηφία της ΔΟΕ, ανήκοντας στους
πρόθυμους υποστηρικτές του ευρωμονόδρομου, έβαλε πλάτη γι’ αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στον κλάδο. Απ’ το 2006 ακόμα κώφευσε, στο κάλεσμα
του ΠΑΜΕ να αντισταθεί, να ενημερώσει, να καλέσει τους εκπαιδευτικούς σε αγώνα κόντρα στις επιλογές του κεφαλαίου.
Τι σηματοδότησε αυτή η πολιτική:
Α) Την «αποκεντρωμένη» λειτουργία της εκπαίδευσης, που σημαίνει το σπάσιμο του όποιου ενιαίου χαρακτήρα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σ’ αυτή τη φάση ανάπτυξης του κεφαλαίου, δηλ. να δρα ευέλικτα, διαφοροποιημένα και ανταγωνιστικά. Έτσι ανοίγει ο δρόμος των αναδιαρθρώσεων, όπως καθορίζει η στρατηγική της Λισαβόνας.
Απ’ τη δεκαετία του 90, οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. με τη στήριξη του ΣΥΝ, με αφετηρία το Μάαστριχτ, χάραξαν την πολιτική της «αποκεντρωμένης – ευέλικτης λειτουργίας. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά με πλαίσιο: «Αυτοδιοίκηση – αυτοτέλεια – αξιολόγηση – ευελιξία των σχολικών μονάδων».
Β) Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και στην περιφέρεια, με τη λεγόμενη «λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία», που σημαίνει τον περιορισμό
των επιδοτήσεων απ’ τον Κ.Π., την τοποθέτηση μάνατζερ στις Δ/νσεις, τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς, την επέκταση των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσε-

ων (ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου), την κατηγοριοποίηση των σχολείων, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, την είσοδο
των επιχειρήσεων στα σχολεία και χορηγών που θα καθορίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τους στόχους του σχολείου, τις δομές και τη λειτουργία του στο όνομα
της ελεύθερης επιλογής και των ιδιαιτεροτήτων.
Ήδη έχει ετοιμαστεί το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου ως επιχείρηση, των δασκάλων ως προωθητές των προϊόντων του «νέου» σχολείου,
των παιδιών και γονιών τους ως πελάτες.
Η Σχ. Επιτροπή έχει ΑΦΜ, καταθέτει φορολογική δήλωση, λειτουργεί με πλήρη ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μπορεί να προσλάβει προσωπικό, μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες για τη βλετίωση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής
μονάδας, μπορεί να βρίσκει χορηγούς, μπορεί να πλασάρει προϊόντα, κλπ.
Δημιούργησε τις λεγόμενες ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (για φτωχές, λαϊκές δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά κλπ), στοιχείο έντονης
διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος και ταξικής κατηγοριοποίησης
των σχολείων.
Δημιούργησαν τις συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή σχολείων-εμπορικών κέντρων, που κοστίζουν χρυσάφι, δίνοντας πλούσια δώρα στους κάθε λογής μεγαλοκατασκευαστές, για να παρέχουν «επιμορφωτικές» δράσεις στην τοπική κοινωνία.
Ξεκινούν τη διαφοροποίηση, με τα 800 ολοήμερα σχολεία. Δείχνοντας τα μακροπρόθεσμα σχέδια της ολιγαρχίας του πλούτου, αφού ξεκίνησε ως παιδοφυλακτήριο, τώρα αναπτύσσει τις δεξιότητες των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες που απαιτούν όχι την ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης και του βαθέματος της
γνώσης, αλλά της ενεργοποίησης των έξεων.
Ξεκίνησαν την υποβάθμιση και απαξίωση του βιβλίου, ως βασικού μορφωτικού εργαλείου μέσα στο σχολείο, που σηματοδοτεί την απαξίωση της ίδιας της
γνώσης και της μόρφωσης. Καλλιεργούν τη λογική του μαθαίνω από ένα σύνολο
δράσεων και υλικών, χωρίς να στέκομαι κριτικά απέναντι σ’ αυτό που μαθαίνω και
διαβάζω.
Ξεκίνησαν την Αυτοαξιολόγηση στις 31/3 με θέση ότι το σχολείο θα αποτελεί τη «βασική μονάδα προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου», επιβεβαιώνοντας ότι όλα είναι αλληλένδετα. Μακροπρόθεσμα θέλουν το
κράτος να απαλλαγεί πλήρως από την υποχρέωση να παρέχει μόρφωση στους μαθητές και τα πάντα (απ’ τη χρηματοδότηση μέχρι το σχολικό πρόγραμμα και την
επιλογή των εκπαιδευτικών) να καθορίζονται από κάθε σχολείο ξεχωριστά σε συνεργασία με τους ντόπιους επιχειρηματίες – «επενδυτές» με δείκτες:
α) Οικονομικοί πόροι
β) Διοίκηση σχολικής μονάδας
γ) Εκπαιδευτικές διαδικασίες και εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
Ο εκπαιδευτικός μπαίνει στην υπηρεσία της αγοράς εξετάσεις – μέντορας –
κλπ., εκπαιδευτικός υποταγμένος χωρίς δικαιώματα και ρόλο στο σχολείο των καπιταλιστών.
Όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου σε κοινή ρότα υπηρέτησαν και υπηρετούν το θεσμό που εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες. Θέλουν τον εργαζόμενο
λαό στη γωνία για να περνάει η κυρίαρχη πολιτική.Τα κόμματα αυτά «έπνιξαν» τον
αντιδραστικό ρόλο του Καλλικράτη και έμειναν στα δευτερεύοντα, αποπροσανατολίζοντας το λαό. Ο Καλλικράτης οδήγησε στη δημιουργία του μακριού χεριού
σε τοπικό επίπεδο του αστικού κράτους, κόντρα στα λαϊκά συμφέροντα. Δεν είναι ξένο και πρωτοφανέρωτο το εγχείρημα. Όπου εφαρμόστηκε είχε ολέθριες
συνέπειες. Ας παύσουν οι μέντορες των μοντέλων να γίνονται σπόνσορες της χειροτέρευσης των όρων μόρφωσης των παιδιών της λαϊκής οικογένειας.
Το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, πάλεψε και παλεύει για την ανασυγκρότηση του
εργατικού κινήματος, στοχεύει στο να βαθύνει η σταθερότητα και η δυναμική του
σε αντιμονοπωλιακή γραμμή συσπείρωσης και πάλης και να πετυχαίνεται η ενότητα της εργατικής τάξης ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος του.
Στο επίκεντρο του ταξικού συνδ/κού κινήματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων, ώστε να έρθει στο επίκεντρο η λαϊκή οικονομία – λαϊκή εξουσία,όπου ο εργάτης θα απολαμβάνει τους καρΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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πούς των κόπων του, που θα απολαμβάνει αυτά που δημιουργεί: μόνιμη και σταθερή δουλειά, λαϊκή υγεία και πρόνοια, μόρφωση και παιδεία του λαού και της νεολαίας.

ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Σε μια χρονική περίοδο που οι δαπάνες για την παιδεία συρρικνώνονται, τουλάχιστον κατά 15%, το εισόδημα των εκπαιδευτικών, τόσο με την
εισοδηματική όσο και τη φορολογική πολιτική και παράλληλα με το μνημόνιο, έχει χάσει τουλάχιστον 15%, οι δαπάνες της ΔΟΕ παίρνουν την ανηφόρα. Και μάλιστα όχι για ν’ αντικρουστούν τα μέτρα.
Η εξέταση του οικονομικού απολογισμού, αλλά και του προϋπολογισμού,που
θα ψηφίσουμε αύριο, μας δείχνει την κατεύθυνση τόσο των δαπανών όσο και της
δράσης της ΔΟΕ.
Μακριά από τα προβλήματα, στη λογική της συναίνεσης, της υλοποίησης των
κατευθύνσεων της ΕΕ, της συμμετοχής στο διάλογο, στη λογική των μελετών. Αυτό αποδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων.
Μεγάλο μέρος των δαπανών αφορούν τυπικές διεκπαιρεωτικές λειτουργίες
του Δ.Σ.(μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες –τιμολόγια ΔΕΚΟ, αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. και αιρετών…).
Συνολικά τα παραπάνω, που, εκτός της μισθοδοσίας του προσωπικού, αναφέρονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αποτελούν το 80% περίπου των
δαπανών και μόλις το 19% για κινητοποιήσεις. Ειδικότερα από το 80%, το 6%
δαπανήθηκε για συνέδρια, ημερίδες κλπ, (για θέματα δηλαδή ενσωμάτωσης στην
αντιλαϊκή πολιτική, όπως είναι η έρευνα για την ανάγκη βελτίωσης και όχι απόσυρσης των βιβλίων), το 34% για οργανωτικές δαπάνες (συνδρομές και συνέδρια), το 13% για λειτουργικές δαπάνες, 7% για αντιμίσθιο μελών Δ.Σ κλπ και 7%
για τις εκδόσεις που τίποτα ουσιαστικά δεν προσφέρουν στη βάση.
Υπάρχουν και επί μέρους στοιχεία που πρέπει να τοποθετηθούμε.
Διαβάζοντας τον απολογισμό βλέπουμε μηδενική δαπάνη για περιοδείες μελών Δ.Σ. Στην πραγματικότητα φέτος έγιναν περισσότερες περιοδείες από πέρυσι (που κάθε μέλος εισέπραξε ποσά που κυμαίνονται από 3320 € ως 15000 € και
επί πλέον τα μεταφορικά), άρα τα χρήματα είναι περισσότερα. Στον φετινό προϋπολογισμό τα ποσά αυτά βρίσκονται κατανεμημένα, ανάλογα με το λόγο της κίνησης στα συνέδρια, τις δημόσιες σχέσεις και τα περισσότερα στις κινητοποιήσεις.
Αντίστοιχα καθαρά γραφειοκρατικός είναι και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός
Δεν έχει προσανατολισμό στην ανάπτυξη αγώνων για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Η ανάλυση των στοιχείων επιβεβαιώνει την παραπάνω εκτίμηση.
Σε σύνολο πραγματικών προϋπολογισθέντων δαπανών 3.000.000 περίπου
προβλέπονται:
220.000 για μελέτες, ειδικές επιτροπές, συνεργάτες ΙΠΕΜ κλπ, με δεδομένο
το ρόλο τους στην αναζήτηση μεθόδων και τρόπων αποδοχής των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.
910.000 για Γ.Σ., συνδρομές σε υπερκείμενες και αποζημίωση αντιπροσώπων.
400.000 για λειτουργικές δαπάνες.
200.000 για αντιμίσθιο και στέγαση μελών Δ. Σ. αιρετών και έξοδα Ε.Ε.
280.000 για δασκαλικό και επιστημονικό βήμα.
Συνολικά τα παραπάνω που αναφέρονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν περίπου το 75% των προϋπολογισθέντων δαπανών.
Στον αντίποδα για κινητοποιήσεις μαζί με το απεργιακό ταμείο μόνο το
23%. Ακόμα και αν δαπανηθεί όλο το ποσό για κινητοποιήσεις, παραμένει πολύ
μικρό, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε ότι μεγάλο μέρος του καλύπτει τις δαπάνες
περιοδειών των μελών του Δ. Σ. Με δεδομένο δε ότι ο προσανατολισμός των όποιων αγώνων κάνει η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν είναι η αντίσταση στις α-
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ναδιαρθρώσεις, η απειθαρχία και ανυπακοή στην Ε. Ε., το μεγάλο κεφάλαιο και το
πολιτικό προσωπικό του, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι τα χρήματα των συναδέλφων δαπανώνται κάθε άλλο παρά προς όφελός τους.
Την ίδια στιγμή στο σκέλος των εσόδων, παρά το γεγονός της μείωσης των
αποδοχών των εκπαιδευτικών, προτείνεται διατήρηση της συνδρομής στο ίδιο ύψος, γεγονός που παραβιάζει ακόμα και τη δική τους απόφαση για σύνδεσή της
με το ύψος του μισθού του νεοδιορισμένου.
Παίρνοντας όλα αυτά υπ’ όψη, καταψηφίζουμε και τον απολογισμό και
τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και προτείνουμε:
ΕΣΟΔΑ: Μείωση της συνδρομής προς τη ΔΟΕ και καθορισμός της με
βάση τα ισχύοντα στο σύνολο των εργατικών σωματείων, δηλ. 1,5 € το μήνα που σημαίνει 20 € το χρόνο και αναλογικά στο 1/3 αυτής για ωρομίσθιους και αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.
ΕΞΟΔΑ
Περιορισμός με:
Α. Κατάργηση των μέχρι τώρα οικονομικών παροχών με χρήματα του
κλάδου, προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τους αιρετούς του ΚΥΣΠΕ, γιατί πιστεύουμε ότι οι συνδικαλιστές είναι εθελοντές και όχι επί μισθό. Τα καθημερινά πραγματικά τους έξοδα, τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ, να τα παίρνουν από
το ταμείο της ΔΟΕ μόνο με υποβολή επίσημων αποδείξεων. Ενοίκιο να δίνεται σε
συναδέλφους απ’ την επαρχία, που δε ζουν μόνιμα στην Αθήνα και με την προϋπόθεση να προσκομίζουν συμβόλαιο και αποδείξεις ενοικίου.
Β. Αποχώρηση από την ETUCE, ευρωπαϊκή ένωση συνδικάτων εκπαιδευτικών, και μείωση του αντίστοιχου κονδυλίου συνδρομών σε υπερκείμενες
οργανώσεις.
Γ. Μείωση δαπανών μελετών, συνεδρίων κλπ με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω.

ΔΑΛΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΜΜΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ» ΣΕΡΡΩΝ
Το μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΕ, την ΕΚΤ και
το ΔΝΤ είναι ένα μελετημένο σχέδιο δράσης όπου ενσωματώνονται στρατηγικής
σημασίας επιδιώξεις του κεφαλαίου που προβλέπονταν στη Στρατηγική της Λισαβόνας, ενώ ταυτόχρονα δρομολογεί την υλοποίηση στόχων που αναφέρονται
στη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Τα αντεργατικά μέτρα είναι μόνιμου χαρακτήρα, υποθηκεύοντας για χρόνια τη ζωή και το μέλλον της εργατικής λαϊκής
οικογένειας.
Τινάζουν στον αέρα τα εργατικά κεκτημένα που με πολύχρονους ταξικούς αγώνες και αίμα κατέκτησε η εργατική τάξη,γενικότερα οι εργαζόμενοι.Αυτή την ώρα φτωχαίνει ο λαός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την
πορεία οικονομικής ανασυγκρότησης στο σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ, διατέθηκαν 4,1 τρις ευρώ και πρόσφατα άλλα 750 δις ευρώ για το μηχανισμό στήριξης, ζεστό χρήμα για τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες! Το κεφάλαιο, τα περιουσιακά της πλουτοκρατίας είναι εξασφαλισμένα. Κόλαση θα γίνει
η ζωή του λαού. Μόνο σαν εξαίρεση θα μπορέσει ένας εργαζόμενος να συμπληρώσει 40 χρόνια υπηρεσίας, ξεπερνώντας τις συμπληγάδες των απολύσεων, της ανεργίας και της υποαπασχόλησης... για να πάρει μια σύνταξη πείνας, στο μισό των
σημερινών συντάξεων. Βαρβαρότητα δηλαδή και όλα αυτά στο όνομα του χρέους
που δημιουργήθηκε μετά από 19 χρόνια διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και 16
χρόνια διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. και στο όνομα ενός νέου «πατριωτισμού». Είναι γνωστό ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα!
Ο λαός έχει πείρα και μπορεί να απεγκλωβιστεί από τα εκβιαστικά διλήμματα
της κυβέρνησης, τα διλήμματα που καλούν το λαό να υποταχθεί, να δεχτεί να περπατάει στα τέσσερα... με τον ισχυρισμό να μη χρεωκοπήσει η χώρα. Η πρωτοπόρα δράση του ΠΑΜΕ ενάντια στην αντιλαϊκή βαρβαρότητα, η ανασύνταξη και αντεπίθεση του λαϊκού κινήματος, θα αμφισβητήσει την εξουσία των μονοπωλίων.
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Ένας αποφασισμένος λαός μπορεί να παλεύει για την αλλαγή των νόμων, την ανατροπή της κατάστασης. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας σε όλα τα μέτωπα. Η κοινωνική εξέλιξη δε σταματά, προχωράμε μπροστά, με εμπιστοσύνη ότι η ταξική πάλη αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη λαϊκή ευημερία. Υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος, αρκεί να διδάξουμε με κάθε τρόπο τη δύναμη της ταξικής πάλης. Σήμερα, όσο ποτέ
άλλοτε, ο εκπαιδευτικός πρέπει να σταθεί στο ύψος του. Έχει να διαλέξει ανάμεσα
σε δύο δρόμους, τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Ή θα διαλέξει τον δρόμο της υποταγής, της συναίνεσης της χειραγώγησης και θα μετατραπεί σε άβουλο παπαγαλάκι ή θα διαλέξει συνειδητά την ταξική συνδικαλιστική δράση μέσα στο λαϊκό κίνημα. Η ενότητα δε βρίσκεται στο πρόβλημα ούτε σε φραστικές διατυπώσεις, βρίσκεται στη δράση στους αγώνες,με το σύνολο των εργαζομένων,του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα,με στόχο την παιδεία των λαϊκών αναγκών,για μόρφωση,δουλειά,
δικαιώματα.

ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πλειοψηφία της ΔΟΕ (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) εμφανίζει στα θετικά των πεπραγμένων της την πρόταση για ίδρυση του «Ενιαίου
Συνδικάτου των Εκπαιδευτικών».
Η πρόταση αυτή απευθύνεται στη βάση του κλάδου και στο ΔΣ της ΟΛΜΕ.
Έστω και έτσι ανοίγει η συζήτηση γύρω από τη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπ/κών.
Σήμερα, όλοι γνωρίζουμε πως η οργάνωση των εκπαιδευτικών στο δημόσιο
σχολείο είναι κύρια σε ομοιοεπαγγελματική βάση, δηλαδή οι καθηγητές μιας περιοχής συνδικαλισμένοι σε μια ΕΛΜΕ, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της ίδιας περιοχής σε ένα Σύλλογο. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχουν πάνω από ένας
σύλλογοι δασκάλων και νηπιαγωγών ή ΕΛΜΕ στον ίδιο νομό. Συνολικά υπάρχουν
5 ομοσπονδίες και παράλληλα λειτουργούν και πανελλαδικές δομές ενώ υπάρχουν χώροι που δεν καλύπτονται, όπως π.χ. τα ΙΕΚ, οι σχολές ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει ουσιαστικά συνδικαλιστική εκπροσώπηση, κανένας δεν ασχολείται με αυτούς,
είναι ασυνδικάλιστοι.
Και πάλι όμως και με αυτή τη δομή δεν σημαίνει πως όλοι εξασφάλιζαν το δικαίωμα εγγραφής στο σωματείο τους. Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός, για χρόνια
εμπόδιζε την εγγραφή των ωρομίσθιων συναδέλφων στα σωματεία. Ουσιαστικά,
ποτέ δεν θέλησαν την ενότητα όλων των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας, την οργάνωση της πάλης από κοινού, με ενιαίους στόχους και αιτήματα.
Ακόμα και όταν αναγκάστηκαν, κάτω από την πίεσή μας να τους γράφουν, πάντα
δρούσαν με βάση το διαχωρισμό μόνιμοι-συμβασιούχοι.
Από τα παραπάνω είναι λοιπόν φανερό, πως η σημερινή δομή του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος έρχεται σε αντίθεση, με την αναγκαιότητα που
βάζει η ίδια η ταξική πάλη, την ανάγκη δηλαδή οργάνωσης όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας και τόπο δουλειάς, ανεξάρτητα από το αν
είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, σε ένα συνδικάτο. Η σημερινή δομή αναπαράγει υπαρκτές διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, γεγονός που μόνο τους ταξικούς μας αντιπάλους ευνοεί. Πολύ περισσότερο, που το επόμενο διάστημα πρέπει να προετοιμαστούμε για την ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις εργασιακές σχέσεις που θα εμφανιστούν μαζί με το σχολείο ΑΕ, με το πέρασμα των
σχολείων στους δήμους. Και πρακτικά όμως να δούμε σήμερα το θέμα, στο ίδιο
συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Σήμερα, ένας εκπαιδευτικός, που δεν έχει διοριστεί, απασχολείται βασικά το πρωί σε κάποιο ιδιαίτερο ή ιδιωτικό σχολείο ως ωρομίσθιος, το μεσημέρι στο δημόσιο σχολείο, σαν ωρομίσθιος της ΠΔΣ και το απόγευμα σε κάποιο φροντιστήριο ή ΙΕΚ. Δηλαδή, με την υπάρχουσα δομή του
συνδικαλιστικού κινήματος αυτός ο άνθρωπος πρέπει να γραφτεί σε 3 ή 4 διαφορετικά σωματεία.
Η ενότητα των γραμμών όλων των κομματιών των εκπαιδευτικών έχει για το
ταξικό κίνημα καθοριστική σημασία. Πρώτα και κύρια από την άποψη των προτεραιοτήτων που βάζουμε, με κοινωνικοταξικά κριτήρια. Δηλαδή, την ανάγκη στρο-

φής της δουλειάς μας στο κομμάτι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που απασχολούνται σε καθεστώς γαλέρας στα διάφορα εργοστάσια της παραπαιδείας και στο
κομμάτι των συμβασιούχων που μπαινοβγαίνουν στο δημόσιο σχολείο, στα ΙΕΚ,
στις σχολές ΟΑΕΔ.
1. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η ανάγκη για ένα Συνδικάτο στον
κλάδο των εκπαιδευτικών που θα ενώνει όλους τους εκπαιδευτικούς και όλες τις
εργασιακές σχέσεις. Πρόκειται για μια ώριμη και αναγκαία εξέλιξη, απαντά στις ανάγκες των καιρών και στη διαλυτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο συνδικαλιστικό κίνημα, συνιστά αλλαγή στη δομή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο
βαθμό που αυτό το Συνδικάτο, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, θα αποκτά ταξικό προσανατολισμό, μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης του εργατικού κινήματος.
Η πρόταση όμως της ΔΟΕ ως προς το περιεχόμενο της δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των καιρών και συν τοις άλλοις είναι υποκριτική.
• Μιλάει για Ενιαίο Συνδικάτο δασκάλων και καθηγητών και αποκλείει 113.000 εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
• Μιλάει για Ενιαίο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση,αλλά οι ίδιες δυνάμεις (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) στην ΟΛΜΕ αρνούνται να γίνουν
μέλη των σωματείων οι ωρομίσθιοι της ΠΔΣ και της Ενισχυτικής.
• Ουσιαστικά μιλάει για μια νέα «μικρή ΑΔΕΔΥ» που θα χρησιμοποιηθεί ως ένα
άλλο όπλο στα χέρια των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών για την παραπέρα χειραγώγηση κι ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού κινήματος.
Η πρόταση της ΔΟΕ όχι μόνο δεν προωθεί την ενότητα στον κλάδο, την ταξική ενότητα,αλλά και την αποδομεί.Από την άποψη αυτή είναι επικίνδυνη και πρέπει να απορριφθεί.
2. Η πρόταση μας
Είναι γεγονός ότι η δομή του συνδικαλιστικού κινήματος σχετίζεται και με το
περιεχόμενο της πάλης. Όπως είναι γεγονός κι ότι η υπάρχουσα δομή του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα είναι πίσω από τις ανάγκες της ταξικής πάλης και
τις ανάγκες των καιρών.
Απαιτούνται αλλαγές που επιβάλλονται από τις ίδιες τις εξελίξεις στην οικονομία και κατ’ επέκταση τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, τις διαρθρωτικές
αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και τις γεωγραφικές αλλαγές στο χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η δομή του συνδικαλιστικού κινήματος σήμερα πρέπει να υποτάσσεται και
να υπηρετεί το κύριο:
• Την ενότητα όλων των εργαζόμενων στον κλάδο. Την ένταξη στο Κλαδικό Συνδικάτο όλων των εργαζόμενων ενός κλάδου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας.
• Την άνοδο του βαθμού οργάνωσης των εργαζόμενων στα συνδικάτα (από τους
113.000 στην ιδιωτική εκπαίδευση μόνο οι 2.700 είναι συνδικαλισμένοι!).
• Την ενίσχυση της ταξικής ενότητας και του ταξικού προσανατολισμού των συνδικάτων, κόντρα στην υποταγή, το συμβιβασμό και τον «κοινωνικό εταιρισμό».
Η πρότασή μας είναι ενιαία σε όλα τα επίπεδα.
Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο με ενιαία μορφωτικά δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Ενιαία εργασιακά-μισθολογικά-ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια Κλαδικό Συνδικάτο ενιαίο για όλους τους εκπαιδευτικούς.
Στη βάση αυτή προτείνουμε:
Ένα κλαδικό Συνδικάτο Εκπαιδευτικών, ενιαίο στο επίπεδο του Νομού,
που θα ενώνει χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις όλους τους εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όλες τις
εργασιακές σχέσεις, (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι στα φροντιστήρια, σε ΠΔΣΕνισχυτική, επαρκειούχοι στην ιδιωτική εκπαίδευση κτλ).
Για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ένα Κλαδικό Συνδικάτο ανά ομάδα Δήμων.
3. Εννοείται ότι ώσπου να συγκροτηθεί το Κλαδικό Συνδικάτο με αυτόν τον ενιαίο χαρακτήρα, στηρίζουμε την πρόταση για ένα ΣΥΛΛΟΓΟ, μία ΕΛΜΕ στο νομό
και κατ’ επέκταση την ενιαιοποίηση των ΕΛΜΕ και των ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ε΄ Σ.Ε.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τα πεπραγμένα σας στη ΔΟΕ – και αναφέρομαι στη συγκυβερνώσα πλειοψηφία της ΠΑΣΚ & ΔΑΚΕ- που κρίνονται σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από μια
ακόμα παράγραφο στο μεγάλο χρονικό της ντροπής, στη Μαύρη Βίβλο του συμβιβασμού, της υποταγής, της αιχμαλωσίας εντέλει του συνδικαλιστικού κινήματος
από τις πολιτικοοικονομικές δυνάμεις του κεφαλαίου.
Οι ηγεσίες αυτού του συνδικαλιστικού κινήματος – οργανικό τμήμα των
οποίων είστε και σεις οι ηγεσίες ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ στη ΔΟΕ – αποδεχόμενες και
συμμετέχοντας στους περιβόητους «κοινωνικούς διαλόγους», προπαγανδίζοντας τη λογική του συνδικαλισμού των «κοινωνικών εταίρων», επιχειρήσατε και επιχειρείτε να αφιονίσετε τους εργαζόμενους με το δηλητήριο της
ταξικής συνεργασίας, δηλαδή του ραγιαδισμού και του «σφάξε με αγά μ’ ν’
αγιάσω».
Διαλέξατε την αντεργατική όχθη. Πού οδήγησε όμως αυτή σας η τακτική;
Με τη δική σας καθοριστική συμβολή μπόρεσαν οι κυβερνήσεις σας του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ να ιδιωτικοποιήσουν και να εμπορευματοποιήσουν κοινωνικά
αγαθά και υπηρεσίες. Με τη δική σας πολύτιμη αρωγή οι κυβερνήσεις σας σταδιακά ανέτρεψαν και ανατρέπουν ιστορικά εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, που και σεις προσκυνάτε.
Για να βοηθήσετε τις κυβερνήσεις σας στο αντιλαϊκό τους έργο δεν διστάσατε να μαγαρίσετε κι αυτούς τους ίδιους τους αγώνες των εργαζομένων.
Αναρίθμητες είναι την τελευταία εικοσαετία οι εθιμοτυπικές απεργίες, αποσπασματικές, διασπαστικές, εκτονωτικές, οι οποίες καλλιέργησαν την αναποτελεσματικότητα,έσπειραν την απογοήτευση,οδήγησαν στον εκφυλισμό και δεν έθιξαν
στο ελάχιστο τον πυρήνα της αντιλαϊκής πολιτικής.
Χαρακτηριστική ήταν και η καπηλεία σας και ο αποπροσανατολισμός που επιχειρήσατε στον ηρωικό αγώνα των συναδέλφων το 2006. Την ώρα που το τέρας της καπιταλιστικής αγοράς εισέβαλλε στο σχολείο και μέσω των «νέων βιβλίων» των συνταγών και της αμάθειας, την ώρα που το τρένο της αποκέντρωσης
είχε ήδη ξεκινήσει (τώρα πια τρέχει με χίλια) για να ισοπεδώσει κάθε κοινωνικό
δικαίωμα, εσείς μιλούσατε για την αξιοπρέπεια και για το επίδομα των 105 ευρώ.
Δίκαια λοιπόν για όλα αυτά κερδίσατε τους δημόσιους επαίνους και της προηγούμενης κυβέρνησης δια στόματος Παυλόπουλου στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, αλλά και της σημερινής, όπως η δημόσια δήλωση Διαμαντοπούλου: «Ευχαριστώ τη
ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των θέσεων του
Υπουργείου Παιδείας. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από τις θέσεις που τελικά διαμορφώσαμε, τις πήρα από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ».
Απέναντι σ’ όλα αυτά, απέναντι στον επιχειρούμενο εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, οι ταξικές δυνάμεις έγκαιρα και αποτελεσματικά αντιδράσαμε.
Από το 1999 ακόμα ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ, που αποτέλεσε και αποτελεί τον
ταξικό πόλο, το αντίπαλο δέος όλου του φάσματος των δυνάμεων της υποταγής και της ενσωμάτωσης. Αντιπαλέψαμε και αντιπαλεύουμε με όρους
μετώπου τη στρατηγική του κεφαλαίου και των συνδικαλιστικών του κολαούζων.
Γι’ αυτό και το ΠΑΜΕ δέχεται τα πυρά του μαύρου μετώπου των ηγεσιών ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ και του ΣΕΒ.
Σήμερα όμως μπροστά στην καπιταλιστική οικονομική κρίση, σήμερα δηλαδή που οι ανάγκες του κεφαλαίου υπαγορεύουν την ισοπέδωση και των τελευταίων
δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων, σήμερα οι μάσκες πέφτουν. Και
αυτό που αποκαλύπτεται σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους είναι οι μεγάλες, ιστορικές και εγκληματικές ευθύνες σας (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) για το ότι το συνδικαλιστικό κίνημα βρέθηκε ανέτοιμο και αφοπλισμένο μπροστά στη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από την άλλη συνειδητοποιείται ολοένα και πιο πλατιά ότι η ύπαρξη και η
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δράση του ΠΑΜΕ είναι ότι πιο πολύτιμο και ελπιδοφόρο για το παρόν και το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος.Αποδεικνύει το ΠΑΜΕ έμπρακτα ότι με τις
αποφασιστικές του παρεμβάσεις, τις θέσεις και την προοπτική που έχει χαράξει αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να βγάλει το κίνημα από το βάλτο της ταξικής συνεργασίας, του κατακερματισμού, της ηττοπάθειας και της
αδράνειας.
Θυμίζουμε εδώ ότι όταν το ΠΑΜΕ προειδοποιούσε απ’ τον περασμένο Σεπτέμβρη ακόμη για το τσουνάμι της αντιλαϊκής πολιτικής που ερχόταν, εσείς συνιστούσατε υπομονή, δίνατε πολύτιμη περίοδο χάριτος στη νέα κυβέρνηση για να
προετοιμάσει την επίθεσή της,νομιμοποιούσατε τα επερχόμενα αντεργατικά μέτρα
συμμετέχοντας στους στημένους «κοινωνικούς διαλόγους» ακόμα και για το ασφαλιστικό.
Κι όταν είδατε ότι το ΠΑΜΕ σάλπισε την εργατική αντεπίθεση στις 17 Δεκέμβρη 2009 με την ιστορική του απεργία, δεν διστάσατε να ενεργοποιήσετε τα
απεργοσπαστικά σας αντανακλαστικά, κηρύσσοντας μια ξεκάρφωτη απεργία στις
16/12 θυμίζοντας σε μας τους παλιότερους το ιστορικό ανάλογο του 1987 με τον
αμίμητο Μπλάνα.
Κι όταν το ΠΑΜΕ οργάνωνε τον αγώνα σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε
σχολεία, γραφεία, εργοστάσια και γειτονιές, εσείς με τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ παίζατε κρυφτούλι με τις ημερομηνίες των απεργιών, διασπούσατε την αναγκαία όσο
ποτέ σήμερα ενιαία πάλη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,ζητούσατε «να προστατευτεί
η κυβέρνηση από τις επιθέσεις των κερδοσκόπων», βλέπατε «ασάφειες στο ασφαλιστικό», εκλιπαρούσατε «για μέτρα χαμηλότερης έντασης» και κρίνατε τα βάρβαρα μέτρα «άδικα μεν αλλά αναγκαία».
Κι όταν βλέπατε την Ακρόπολη στολισμένη και όμορφη απ’ το πανό του KKE
να στέλνει πανευρωπαϊκό μήνυμα αντίστασης και ελπίδας εσείς μιλούσατε για «ακραίες ενέργειες».
Ακόμα και σήμερα που τούτες τις μέρες ενταφιάζεται και επίσημα στη Βουλή κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης, επιλέξατε αδίστακτα την όχθη της υποταγής, καλώντας με θράσος για αγώνες από τα τέλη Σεπτέμβρη, όταν από σήμερα,
από χθες, όλο τον Ιούλη, όλο τον Αύγουστο έπρεπε και πρέπει να απαντηθεί το
αντιασφαλιστικό έκτρωμα και το μνημόνιο της βαρβαρότητας. Είστε υπόλογοι
στους εργαζόμενους σημερινούς και αυριανούς.
Απευθυνόμαστε σε όλους τους αντιπροσώπους της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ. Έχετε την ευκαιρία να ξεπλύνετε το συνδικαλιστικό άγος στο οποίο σας οδήγησαν σήμερα οι ηγεσίες σας. Ελάτε μαζί μας αύριο 23 του Ιούνη –μέρα κατάθεσης του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου- στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια για να φωνάξουμε ένα ηχηρό ΟΧΙ στα βάρβαρα μέτρα.Αναρωτηθείτε τι θα πείτε στους συναδέλφους που σας έστειλαν εδώ. Θα τους πείτε ότι συνεδριάζατε και
δεν βρήκατε το χρόνο;
Χρήσιμα όμως όσο και κρίσιμα συμπεράσματα βγαίνουν τούτη την περίοδο
και για το ρόλο των πάσης φύσεως αριστερών και αριστερούτσικων υποστηλωμάτων του κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Αποδεικνύεται έτσι ότι όταν η συνδικαλιστική πάλη δεν εντάσσεται σε
μια πολιτική πρόταση εξουσίας για έναν δρόμο ανάπτυξης από το λαό και για
το λαό, τότε εύκολα ενσωματώνεται από την κυρίαρχη πολιτική παρά τις
κραυγές και τα ευφάνταστα χάπενινγκ, για να καταντήσει το συνδικαλιστικό ντεκόρ και το ακροατήριο των συγκεντρώσεων των Παναγόπουλων και
των Παπασπύρων. Ακόμα χειρότερα γίνεται το αριστερό άλλοθι, το σωσίβιο
κυριολεκτικά του συμβιβασμένου συνδικαλισμού.
Δεν υπάρχει ενότητα γενικά και αόριστα. Ακόμα και στη φύση αυτή υπάρχει για ένα σκοπό. Έτσι η ενότητα ή θα είναι ταξική ή θα είναι ενότητα
στην υποταγή και στην παράδοση άνευ όρων.
Με λίγα λόγια, τώρα, την ώρα που πρέπει να ηττηθεί ιδεολογικά και πολιτικά ο κυβερνητικός συνδικαλισμός καμιά συμπόρευση και συμφωνία μαζί του δε νοείται. Αντίθετα η συντριβή του είναι βασικός όρος για τη νικηφόρα πορεία του κινήματος.
Συνάδελφοι, είναι βέβαιο ότι η αντεργατική επίθεση θα κλιμακωθεί και θα ενταθεί.
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Έτσι όπως είναι τώρα το συνδικαλιστικό κίνημα – στα χέρια ουσιαστικά της
κυβέρνησης και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου- όχι μόνο ούτε άμυνα μπορεί να οργανώσει αλλά αντικειμενικά διευκολύνει την εφαρμογή της αντιλαϊκής
πολιτικής.
Η ανασυγκρότησή του λοιπόν και η ανασύνταξή του στη βάση της ενιαίας ταξικής απάντησης όλων των εργαζομένων καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση για το άνοιγμα εκείνου του δρόμου ανάπτυξης που οδηγεί στην ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών του λαού μας.
Το μαύρο μέτωπο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ,κεφαλαίου και τρόϊκας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ)
μας δείχνει τα δόντια του. Προκαλεί. Ξέρει όμως τι το περιμένει.
Πόσο δίκιο έχει ο μπαρμπα-Κώστας ο Βάρναλης:
«Τις φορές, που ο δεμένος πετάχτηκε απάνου
με τα δόντια να κόψει του ξένου τυράννου
το λυτάρι, δεμένος βρισκότανε πάλι.
Τόνε δένανε τρίδιπλα οι ντόπιοι μεγάλοι.
Τώρα η Νύχτα τελειώνει…. Παθοί και μαθοί
ξέρουν, όταν η μάχ’ η μεγάλη δοθεί,
για να μην ξαναχάσουνε τη λεφτεριά τους,
θ’ αφανίσουνε πρώτα τα ντόπια θεριά τους.»

ΖΑΒΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ/Ν ΠΑΤΡΑΣ
Πριν από μερικά χρόνια ένας μαθητής μου με ρώτησε: «Βλέπω πάρα πολλούς
καλούς ανθρώπους γύρω μου. Πώς και δεν κάνουν κάτι ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε;»
Επειδή ένας επτάχρονος δεν μπορεί να καταλάβει έννοιες όπως «εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», «απασχολήσιμος» και «φτηνό εργατικό δυναμικό», του απάντησα με μια φράση του Τζων Στάιμπεγκ: «Δεν υπάρχει χώρος για
μένα και για σένα, για τους όμοιούς μου και για τους όμοιούς σου. Δε χωράνε μαζί πλούσιοι και φτωχοί στην ίδια χώρα. Δε χωράνε κλέφτες και τίμιοι άνθρωποι μαζί, ούτε η πείνα μαζί με το πάχος».
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει κι εδώ μέσα. Όλοι «στενάζουν» για τα δικαιώματα
των εργαζόμενων αλλά οι περισσότεροι στην πράξη κάνουν ό,τι μπορούν για να
συνεχίσουν να υπάρχουν εργαζόμενοι σε καθεστώς δουλείας ή -ακόμα χειρότερα- σε καθεστώς γαλέρας. Ωρομίσθιοι, αναπληρωτές και δια βίου περιπλανώμενοι,
γυρολόγοι για να βγάλουν ένα πενιχρό εισόδημα.
Κι από αυτό εδώ το βήμα θα το επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά. Είμαστε
οι μόνοι που στηρίζουμε ανεπιφύλακτα το δικαίωμα στην πλήρη, μόνιμη και σταθερή κι αξιοπρεπή εργασία με τις ίδιες απολαβές για όλους. Κι έχουμε το δικαίωμα να το λέμε αυτό. Γιατί δεν το κατακτήσαμε με τα λόγια αλλά με τις πράξεις μας
όταν στηρίξαμε ολόπλευρα τους απολυμένους «συμβασιούχους» εποχιακούς
στους Δήμους.Να θυμηθούμε το Δήμο του Βύρωνα,τους απολυμένους μουσικούς
του Δήμου της Πάτρας και τους όμηρους των STAGE σε κάθε γωνιά της χώρας.
Κι όλα αυτά χωρίς καμιά επιφύλαξη κανένα μικροεκλογικό όφελος. Αν το βλέπαμε με την αστική λογική, δεν είχαμε κανένα όφελος από αυτούς. Δεν ήταν εκλογική μας δύναμη, ήταν πελατεία κάποιων άλλων χώρων που συναγωνίζονται στην
λεηλασία της ψήφου με ρουσφέτια και εκμαυλισμό συνειδήσεων. Όμως, αν σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα ήμαστε ταξικό εργατικό κίνημα, δεν θάμαστε ΠΑΜΕ.
Από παλιά οι δήμοι, με απόφαση της ΚΕΔΚΕ, που τη στήριξαν ΠΑΣΟΚ-ΝΔΣΥΝ, είναι τα προπύργια των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης, δηλαδή της ομηρίας των νέων εργαζόμενων. Τώρα με τον Καλλικράτη η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη, μια που το νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά στη διαχείριση «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων. Ακόμα κι αν δεν προέβλεπε κάτι παραπάνω, και μόνο γι’ αυτό ο «Καλλικράτης» θα άξιζε να καταψηφιστεί.
Όμως, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όλοι αυτοί που οδηγήθηκαν στην ομηρία για να εξασφαλίσουν μια –έστω προσωρινή- δουλειά, σήμερα έχουν καταλά-

βει την αλήθεια:πως δεν οφείλουν τίποτα στον κάθε πονηρό πολιτευτή,που έπαιξε
με την αγωνία τους. Η μόνη τους απαντοχή είναι το ΠΑΜΕ. Γι’ αυτό και σφυρηλατούν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ως ΠΑΜΕ είμαστε κάθετα αντίθετοι στον Καλλικράτη,την ώρα που η πλειοψηφία της ΔΟΕ τον
αποδέχεται και στηρίζει την πρόσληψη εκπαιδευτικών με ελαστικές εργασιακές
σχέσεις! Να θυμίσουμε ότι στο διεκδικητικό πλαίσιο (ΠΑΣΚ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) της
απεργίας του 2006 δεν υπήρχε καν το ζήτημα της «αποκέντρωσης»!
Η συνεπής δράση μας μάς έχει δώσει κάθε δικαίωμα να προβάλλουμε τις
προτάσεις μας για
• Κατάργηση του 3848 (πολυνόμος) και όλων των αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών νόμων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – ΟΧΙ στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
• Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα. Δουλειά για όλους – δουλειά με δικαιώματα
• Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και ελεύθερο χρόνο
• Απαγόρευση με νόμο όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και των γραφείων ενοικίασης εργαζομένων
• Κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων και αναπληρωτών
• Το πτυχίο η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα
• Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων στο δημόσιο και στην εκπαίδευση (ωρομίσθιοι-αναπληρωτές) χωρίς όρους και προυποθέσεις
• Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί
• Κατάργηση του ΑΣΕΠ
• Καμιά απόλυση
• Κατοχύρωση και διασφάλιση της Κυριακάτικης αργίας και του ρεπό του Σαββατοκύριακου στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση και στα φροντιστήρια.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες πως όλα τα παραπάνω θα τα υλοποιήσει καμιά κυβέρνηση σαν τη τωρινή και τις προηγούμενες. Δεν μπορούν και δεν θέλουν να πάρουν το μέρος των εργατών εκείνοι που στηρίζονται στο ξένο παράγοντα (κάποιοι στα εγγλέζικα κανόνια,κάποιοι άλλοι στα αμερικάνικα τανκς).Ούτε αυτοί που ευχαριστούν του αμερικάνους,τη Μέρκελ και υποκλίνονται στο διευθυντήριο των Βρυξελλών. Ούτε εκείνοι που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σαν εχθρούς και τους χτυπούν ανελέητα.Πρόσφατα,μες στο κατακαλόκαιρο,
η τωρινή κυβέρνηση απέδειξε τον αντεργατικό της χαρακτήρα, υπερψηφίζοντας τις
εντολές της ΕΕ και του ΔΝΤ για να μπει ταφόπλακα στις εργασιακές σχέσεις και το
ασφαλιστικό. Γύρισαν τη χώρα ένα αιώνα πίσω, στις εποχές των Ιδιώνυμων και της
καταστολής των κινητοποιήσεων με τη βία (σαν αυτή που πρόσφατα ζήσαμε στους
καταπέλτες των πλοίων στον Πειραιά). Όχι πως η «αντιπολίτευση» είχε άλλη στάση. Άλλωστε, αυτό φαίνεται κι εδώ μέσα που όλοι μιλούν για αγώνες αλλά κατόπιν
εορτής,όταν όλα θα έχουν παγιωθεί.Κανείς δεν τολμά να μιλήσει για διεκδικητικούς
αγώνες. Όλοι (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, Παρεμβάσεις, ΣΥΝ) περιορίζουν τις «κινητοποιήσεις»
σε επετειακές κατόπιν εορτής ενέργειες.
Τα μέτρα λοιπόν που το ΠΑΜΕ προτείνει, μπορεί να τα επιβάλει μια κυβέρνηση που θα γεννηθεί μέσα από τους ταξικούς αγώνες του εργατικού κινήματος
και θάναι σάρκα από τη σάρκα του.
Ως εκείνη τη μέρα –που δεν είναι πολύ μακρινή- «μες στην ψυχή του λαού
μεστώνουν και βαραίνουν τα σταφύλια της οργής. Βαραίνουν και περιμένουν
σύντομους τρυγητούς..».
Εμείς στο ΠΑΜΕ κάθε μέρα, με τους αγώνες μας, βάζουμε το λίπασμα για να
τρυγήσει ο λαός τους καρπούς της δίκαιης οργής του.

ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»
Συνάδελφοι,
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν έχει πάρει καμία θέση για το «νέο» σχοΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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λείο και τις παραμέτρους του που ήδη προωθούνται. Στην ουσία συμφωνεί και βάζει
πλάτη να περάσει χωρίς κραδασμούς.Ως ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών δίνουμε μάχη για την
ενημέρωση, την προετοιμασία και την κοινή δράση με το εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια στο «νέο» σχολείο της αγοράς,το σχολείο Α.Ε.Θα μας βρουν μπροστά τους.
Πιο αναλυτικά για τα μέτρα που εξαγγέλλονται και που υλοποιούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, διατηρώντας τους ταξικούς φραγμούς και ενισχύοντας το
ρόλο της εκπαίδευσης σαν μηχανισμού αναπαραγωγής του εκμεταλλευτικού συστήματος.
• Για την επιμήκυνση της πρωινής ζώνης κατά 2 ώρες για Α, Β Δημοτικού και
κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις
Η διεύρυνση των ωρών διδασκαλίας, με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, παραβιάζει κάθε παιδαγωγική αρχή, παραβιάζει την ανάγκη των μικρών
ηλικιών για δημιουργικό παιχνίδι και την ανάπτυξη της συλλογικότητας. Είναι γνωστό ότι μετά τις 12, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, είναι εξαντλημένα, δεν μπορούν να
παρακολουθήσουν την όποια συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία.
• Για τη μείωση της διδακτέας ύλης και τη συγγραφή νέων ΑΠ και σχολικών
βιβλίων
Η μείωση κατά 20% ως 33% στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις στα μαθηματικά, στα φυσικά και στη γεωγραφία προάγει την αμορφωσιά. Τα μαθήματα αυτά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού δίνουν στο μαθητή το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για την κατανόηση των νόμων κίνησης της φύσης
και της κοινωνίας. Πραγματικός εξορθολογισμός της ύλης χωρίς να χάνεται η επιστημονικότητα και η διαλεκτική ενότητα εννοιών και νόμων σημαίνει ότι πρέπει
να φτιαχτούν βιβλία και αναλυτικά προγράμματα που θα επικεντρωθούν στα πιο
ουσιαστικά και ανθεκτικά στοιχεία της γνώσης.
• Για την Ευέλικτη Ζώνη
Μέσα από την Ευέλικτη Ζώνη επιχειρείται να υποβαθμιστεί ακόμη παραπέρα
η παρεχόμενη εκπαίδευση. Προστίθενται ανά τάξη θεματικά γνωστικά αντικείμενα-προγράμματα, όπως κυκλοφοριακή αγωγή, διατροφή, αγωγή υγείας, σπάζοντας
ακόμη περισσότερο το ενιαίο καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα και αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για την είσοδο των χορηγών και των ιδιωτών στην εκπαίδευση.
Και αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα. Το τελευταίο παράδειγμα από τα σχολεία της
χώρας είναι το πρόγραμμα «Υγεία εν Γνώσει» για θέματα διατροφής και άσκησης
από τη φαρμακευτική εταιρεία Astra Zeneka υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας, ένα νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το υπουργείο παιδείας, ιδιωτικού δικαίου. Οι πολυεθνικές εταιρείες δηλ. με τη συμμετοχή του υπουργείου παιδείας, αναλαμβάνουν ένα μέρος του αναλυτικού προγράμματος, παρεμβαίνουν άμεσα στο τι θα μάθουν τα παιδιά του ελληνικού λαού και το υπουργείο παιδείας
συμμετέχει, απλά εποπτεύει, θέτει υπό την αιγίδα του, γίνεται υπάλληλός τους. Αυτή την παιδεία θέλετε, αυτό τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος ονειρεύεστε; Γιατί αν δε συμφωνούσατε θα αντιδρούσατε δυναμικά εδώ και χρόνια όταν
η κόκα κόλα εφάρμοζε προγράμματα υγιεινής διατροφής! Και σεις οι «αγωνιστές»
των Παρεμβάσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, όταν φωτογραφιζόσασταν πίσω από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας στην απεργία του 2006, όταν στις συνελεύσεις των συλλόγων θέταμε το πρόβλημα με ψηφίσματα, αντιδρούσατε όλοι μαζί παρέα με την
ΠΑΣΚ και τη ΔΑΚΕ λέγοντας ότι δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε τέτοιου είδους ζητήματα, προέχουν τα 1400 ευρώ.
• Για την ξένη γλώσσα
Στο σχολείο των δεξιοτήτων, τόσο η διδασκαλία της ξένης, όσο και της μητρικής γλώσσας υποβαθμίζονται για στενά καθημερινή επικοινωνιακή χρήση, τη
στιγμή που η γλώσσα είναι πρώτα και κύρια εργαλείο σκέψης και κατανόησης. Οι
μικροί μαθητές που καλά καλά δεν έχουν μάθει τη μητρική τους γλώσσα, καλούνται να «μάθουν» να σκέφτονται και να μιλούν σε διαφορετικά γλωσσικά σύστημα και κώδικες. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρο ότι θα καλλιεργήσει τη σύγχυση, το
φόρτωμα του προγράμματος του παιδιού και τελικά την ημιμάθεια. Και πάλι η
Ομοσπονδία δεν τοποθετήθηκε γι’ αυτό. Ούτε για τα σχολικά βιβλία που εισήχθησαν τις μέρες της απεργίας του 2006 στα σχολεία και διδάσκουν τη μητρική
γλώσσα λες και είναι τα αγγλικά του φροντιστηρίου, επικοινωνιακά και φορμαλιστικά, δεν είπε τίποτα. Αντίθετα τις μέρες εκείνες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
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δήλωνε στα κανάλια ότι τα νέα βιβλία είναι ένα στοιχείο της ποιότητας στην εκπαίδευσης.
• Για τη διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής
Προβάλλεται μονοδιάστατα και διαφημίζεται τεχνηέντως η άποψη ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι ούτε λίγο ούτε πολύ συνώνυμο της μόρφωσης. Η
υπερ-προβολή αυτή, χωρίς κάποιος να αντιτίθεται στη χρήση της κοινωνικής πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αγνοεί τον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για το ποια είναι τελικά τα οφέλη αυτής της χρήσης. Από σχετικές έρευνες αποδεικνύεται ότι α) όσοι μαθητές χρησιμοποιούν αρκετές ώρες τη βδομάδα υπολογιστή στο σχολείο, οι σχολικές επιδόσεις τους μειώνονται σημαντικά με σημαντικότερη επίδραση τη μη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, β) η αλόγιστη χρήση υπολογιστή από μικρή ηλικία καταπονεί σωματικά και
πνευματικά το παιδί (π.χ. όραση) και γ) η έτοιμη «γνώση» που προσφέρει ο υπολογιστής μαθαίνει το παιδί να περιφρονεί τον προφορικό λόγο, τη γραφή, την καλλιτεχνική δημιουργία και κυρίως τη μη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.Είναι άλλο ζήτημα η διδασκαλία τού πώς μαθαίνω να βρίσκω την πληροφορία και άλλο η διδασκαλία για να μαθαίνουν οι μαθητές μας τη συστηματοποιημένη γνώση με σκοπό
τη μόρφωση.Δε θέλω να αναπτύξω ενδελεχώς το θέμα του ιδεολογικού ρόλου αυτής της διαδικασίας αλλά είναι σίγουρο ότι στο θέμα της πληροφορικής, εκτός των
άλλων, ενισχύεται αυτός ο ρόλος αφού το σχολείο σιγά σιγά θα μετατρέπεται σε
φροντιστήριο εκμάθησης χρήσης του υπολογιστή, το οποίο θα οδηγεί σε πιστοποίηση με τη βούλα των εταιρειών που τους κατασκευάζουν και τους εμπορεύονται παγκοσμίως.
• Για το σύνθημα «η τσάντα στο σχολείο».
Στην πραγματικότητα η τσάντα επιστρέφει στο σπίτι και μάλιστα πιο βαριά
για τις παιδικές πλάτες, αφού ενώ η υποχρεωτική ύλη αυξάνει, εφόσον αυξάνονται
τα γνωστικά αντικείμενα και ο χρόνος που διατίθεται για μελέτη στο σχολείο είναι ασφυκτικά περιορισμένος. Στο σχολείο της αγοράς επιδιώκεται η μελέτη να
συρρικνώνεται συνεχώς δίνοντας τη θέση της στις ποικίλες δραστηριότητες αμφιβόλου περιεχομένου. Και για το μύθο σχετικά με την απαλλαγή της οικογένειας από την υποχρέωση της μελέτης των παιδιών. Αλήθεια ποιος θα είναι ο ρόλος της οικογένειας; Απλά να μεγαλώνει το παιδί και να μην αρρωσταίνει; Και αντί κάποιοι, όπως η ομοσπονδία, να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα για το ότι στην καπιταλιστική κρίση και στις εκμεταλλευτικές σχέσεις οφείλονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια ελληνική οικογένεια, αναγκάζοντας και
τους δυο γονείς να εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούγονται διάφορα φληναφήματα,γενικά περί κρίσης της οικογένειας,απομονώνοντας υπαρκτά ζητήματα όπως η αύξηση των διαζυγίων, ή οι μονογονεϊκές οικογένειες, και προτείνουν την προσαρμογή του προγράμματος του σχολείου αλλά προς τα κάτω, προς
την αμορφωσιά! Λίγα ελληνικά, λίγα αγγλικά, πληροφορική, γυμναστική και γνώσεις
κατανόησης του κόσμου. Αν απεμπλακεί η οικογένεια από την υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει το μαθητή στα μαθήματά του και την αυτοπεριορίσουμε στα ζητήματα της απλής βιολογικής αναπαραγωγής, το σίγουρο είναι ότι θα
οδηγηθούμε σε μια κοινωνία όπου δε θα έχει καμία αξία η οικογενειακή στοργή,
η αλληλεγγύη, η επικοινωνία μεταξύ των γενεών, η από κοινού πάλη για μια καλύτερη κοινωνία και ένα καλύτερο σχολείο. Το γονεϊκό κίνημα πρέπει να αντιδράσει και να απαιτήσει σύγχρονο και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών χωρίς μείωση των μαθημάτων, ιδίως των θετικών, σύγχρονα βιβλία και αναλυτικά προγράμματα, με ξεκαθάρισμα της ύλης από αντιεπιστημονικές γνώσεις και επιστημονικές
θολούρες, σύγχρονη οργάνωση διδασκαλίας.
• Για την παραμονή των παιδιών μετά τις 2.
Παρατείνεται η παραμονή των παιδιών στο σχολείο, κατά 2 επιπλέον ώρες,
χωρίς να λαμβάνονται μέτρα για αναβάθμιση των υποδομών, της υγιεινής
και της ασφάλειας, για την αύξηση του μόνιμου προσωπικού, εκπαιδευτικού και
βοηθητικού, οδηγώντας τα παιδιά στην πλήρη ιδρυματοποίηση. Για την υλοποίηση της προαιρετικής ζώνης, θα επιστρατεύονται και εδώ οι γνωστοί δούλοι, ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου όπως τους λέει πιο κομψά η
ηγεσία του υπουργείου παιδείας, ακόμα και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Με το νέο πρόγραμμα, ένας μα-
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θητής της Α΄ Δημοτικού θα συναντά πάνω από 6 εκπαιδευτικούς την εβδομάδα
με αποτέλεσμα η σταθερή σχέση παιδιού – δασκάλου, που είναι τόσο απαραίτητη για την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, ιδίως στις μικρές ηλικίες, να διαρρηχθεί ανεπανόρθωτα και αυτό είναι σίγουρο θα επιφέρει τραγικά
αποτελέσματα στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
• Για τη σίτιση των παιδιών
Η σίτιση των μαθητών μεταφέρεται στις 2 - 2:30 μ.μ. Αλήθεια μπορεί να αντέξει ένας ο οργανισμός ενός παιδιού χωρίς σωστή διατροφή μετά από ένα εξαντλητικό συστηματικό πρόγραμμα έξι τουλάχιστον διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, σε συνεχές εφτάωρο πρόγραμμα και συνολική χρόνο διαλειμμάτων
μιας ώρας; Εννοείται ότι δε γίνεται λόγος ούτε για κατάλληλους χώρους ούτε βέβαια για την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού.
• Για τη διαφοροποίηση του προγράμματος
Για την «προαιρετική απογευματινή ζώνη», η οποία θα πραγματοποιείται μετά
τις 2:45 το μεσημέρι προβλέπεται ότι τα γνωστικά αντικείμενα θα καθορίζονται με εισήγηση του διευθυντή, «ο οποίος θα συνυπολογίζει», λένε «Τις δυνατότητες της σχολικής
μονάδας (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, ευελιξία στις ώρες αποχώρησης των μαθητών, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες ). Μια τέτοια
εξέλιξη ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για το σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα του
Αναλυτικού Προγράμματος και τη διαφοροποίηση των σχολείων σε «καλά» και
«κακά» σχολεία. Άλλα θα μαθαίνει το παιδί στο ένα σχολείο, άλλα στο διπλανό. Η
διαφοροποίηση θα προχωρήσει και ανάμεσα στους μαθητές μέσα στην ίδια τάξη.
Είναι αντιπαιδαγωγική η θέση ότι το κάθε παιδί, θα κατακτά ξεχωριστά τη γνώση . Αντιπαλεύουμε την θεωρία της μετανεωτερικότητας και του νεοϋπαρξισμού στη παιδαγωγική επιστήμη.
• Για την υλικοτεχνική υποδομή και τα κονδύλια λειτουργίας των σχολείων
Μειώθηκαν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την παιδεία κατά 871 εκ. και
η πρώτη δόση που έχει έρθει στα σχολεία για παράδειγμα στο Δήμο Περιστερίου για το 2010 είναι κατά τα 2/3 μικρότερη. Από πού θα πρέπει να βρει τα χρήματα η σχολική κοινότητα για να λειτουργήσει και να υλοποιήσει την απογευματινή ζώνη; Μήπως θα ανταλλάσει πακέτα δραστηριοτήτων με χορηγίες;
• Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Ένας από τους βασικούς μοχλούς για υλοποιηθούν τα παραπάνω παίζει η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου». Μέσω της αξιολόγησης επιδιώκεται να επιτευχθεί μια τάχα αυτονόμηση του σχολείου, ώστε να διαμορφωθούν τα σχολεία
πολλών ταχυτήτων, σε άμεση σύνδεση με την αγορά, και τα οποία θα χρηματοδοτούνται από την τοπική κοινωνία (βλ. σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), ενώ οι γονείς θα
επιβαρύνονται και οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα:
-Τα μέσα, η υλικοτεχνική υποδομή, οι οικονομικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό επιδιώκεται να μετατοπίσουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου από υποχρέωση του κράτους,στους δήμους,στους γονείς των μαθητών, στους
εκπαιδευτικούς και στους ιδιώτες.
-Για την αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης του σχολείου προβλέπεται η εφαρμογή ενός νέου περιεχομένου του μαθημάτων, ενώ ανάμεσα στα κριτήρια ορίζονται ο αριθμός ημερών κανονικής λειτουργίας των σχολείων, αφήνοντας ανοιχτό το δρόμο για την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών και μαθητικών κινητοποιήσεων.
-Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο
Θέτουν τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών- μαθητών- γονέων- δήμου- σχολικής επιτροπής σε κουτάκια, σε μετρήσιμα δηλαδή κριτήρια αξιολόγησης.
-Σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, την ποιότητα της διδασκαλίας, την οργάνωση της τάξης, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι παραπάνω δείκτες αποτυπώνονται με ποσοτικά
και ποιοτικά κριτήρια με στόχο η αυτοαξιολόγηση να γίνει το κατεξοχήν όχημα
το οποίο θα νομιμοποιεί την ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων της χώρας και
με επίφαση δημοκρατικότητας και συμμετοχής να προετοιμάσει το σχολείο της
αγοράς. Όχημα για τα παραπάνω αποτελούν: Η τελική έκθεση που θα υποβάλλεται κάθε διετία, οι ετήσιες αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις των τριμήνων που θα υ-

ποβάλλονται από το σχολικό σύμβουλο και η τελική έκθεση από ομάδα εκπαιδευτικών που θα επιλέγεται από την ολομέλεια και θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο,
ενώ τα όργανα της πολιτείας με εμπιστευτικό κωδικό θα έχουν πρόσβαση στα
στοιχεία των εκθέσεων. Τα τελικά δε συμπεράσματα θα πηγαίνουν στο λεγόμενο
παρατηρητήριο αξιολόγησης και το ποίο τελικά θα αξιολογεί συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου και σε συνεργασία με το ΚΕΕ θα προτείνει άμεσα αλλαγές στην παιδεία.
-Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τη φοίτηση, τη διαρροή, την
επίδοση και την πρόοδο, την ατομική και κοινωνική ανάπτυξής τους αποτελούν
τα πλέον μετρήσιμα κριτήρια για τη μετατροπή της εκπαίδευσης σε εμπόρευμα,
με ισχυρή ανταλλακτική αξία στο σκληρό και αδυσώπητο πόλεμο της οικονομίας
της αγοράς. Τα σχολεία με καλές επιδόσεις θα ευνοούνται στη χρηματοδότηση,
οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων θα αμείβονται καλύτερα, ενώ αντίθετα τα μη
προνομιούχα σχολεία που θα υπολείπονται στους παραπάνω δείκτες θα υποχρηματοδοτούνται και οι εκπαιδευτικοί θα χρεώνονται το κόστος αυτής της αποτυχίας με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται στις εργασιακές τους σχέσεις και στις οικονομικές τους απολαβές.
Ακολουθεί φυσικά και η εξωτερική αυτοαξιολόγηση που συνδέεται με την
πλήρη περιφερειακή και αποκεντρωμένη διοικητική δομή της χώρας για την οποία
έχουμε ήδη δημοσιεύσει τις θέσεις μας.
Απέναντι στο σχολείο της αγοράς, το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών αντιπροτείνει
παλλαϊκό αγώνα για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και ενιαίο 12χρονο
σχολείο για όλα τα παιδιά, δημόσιο αποκλειστικά δωρεάν και υψηλού επιπέδου,
ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες του λαού μας.

ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Γ. ΣΕΦΕΡΗ»
ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ; Ή Η ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ;
Μπροστά στη λαίλαπα της συντονισμένης αντιλαϊκής επίθεσης από Κυβέρνηση - Ν.Δ. -ΛΑΟΣ -Ε.Ε. -ΔΝΤ ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι το Πρόγραμμα
Σταθερότητας της εξουσίας του κεφαλαίου και Ανάπτυξης της κερδοφορίας του
δεν είναι Πρόγραμμα Αποσταθεροποίησης των λαϊκών κατακτήσεων και Αύξησης
της φτώχειας μας;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι η υπογραφή του «μνημονίου» συνεργασίας
Κυβέρνησης - Ε.Ε. - ΔΝΤ δεν προοικονομεί το μνημόσυνο της κηδείας της μόνιμης – σταθερής δουλειάς, του ήδη πενιχρού λαϊκού εισοδήματος, των ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που προέβλεπε το παραπάνω πρόγραμμα;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες γι’ αυτούς όλους που εγκαλούσαν τις συνεπείς
ταξικές δυνάμεις στη συνταγματική νομιμότητα και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς (sic), για το πόσο επικίνδυνοι είναι, που, προκειμένου να προστατεύσουν τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης, προχώρησαν στην ουσία μέσα από ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην κατοχύρωση του παραπάνου μνημονίου;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες για δημοκρατικότητα όλων αυτών που, για να
καταργήσουν τις συλλογικές συμβάσεις και να ανατρέψουν ό,τι απέμεινε από τις
εργασιακές σχέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα, φρόντισαν να εκδόσουν προεδρικά
διατάγματα;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι μέσα από την Αυτοδιοικητική Μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης» δεν προωθείται το βάθεμα όλων αυτών των
ανατροπών; Δεν ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, της Υγείας,
και της Κοινωνικής Πρόνοιας; Δεν γίνονται όλοι αυτοί οι τομείς πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το «νέο σχολείο» την αυτοαξιολόγηση και τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών δεν εναρμονίζεται πλήρως με τις πολιτικές κατευθύνσεις του Καλλικράτη;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι δήθεν όλα αυτά τα μέτρα παίρνονται για
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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να μη κηρύξει πτώχευση η χώρα; Ότι είναι άδεια τα Ταμεία; Ότι αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων σε σχέση με αυτούς που εργάζονται;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν παίρνονται για να
πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι τελικά την κρίση της πλουτοκρατίας;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι αυτή η κρίση δεν είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα και ότι υπάρχουν περιθώρια διορθώσεων και βελτιώσεων;
Ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι δήθεν το πρόβλημα της κρίσης είναι ζήτημα πολιτικής διαχείρισης;
Και τελικά ποιός έχει σήμερα αυταπάτες ότι οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες
σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ – ΔΟΕ και λοιπών εργοδοτικών δυνάμεων δεν παίζουν στο παιχνίδι μιας τέτοιας πολιτικής διαχείρισης;
Συμπαθάτε με, αλλά, όποιος έχει τέτοιου είδους αυταπάτες, έχει μεγάλο πρόβλημα, κι αυτό δεν είναι πολιτικό ή ιδεολογικό. Και ως γνωστό οι αυταπάτες δε θεραπεύονται με πολιτικά επιχειρήματα.
Θεωρώντας όμως ότι πολλοί λίγοι είναι αυτοί που έχουν αυταπάτες, πιστεύω
ότι όποιοι κρύβονται πίσω απ’ αυτές, θέλουν να κρύψουν το συμβιβασμό και την
υποτέλειά τους, την προδοσία τους και τη συνενοχή τους. Ή στην καλύτερη περίπτωση κρύβουν τη δειλία τους στο να συγκρουστούν και να ανατρέψουν συθέμελα αυτή την πολιτική, να συνταχτούν με τις ταξικές δυνάμεις, σ’ ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης.
Δε νοιάζονται για την Παιδεία των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Γιατί ο αγώνας για μια τέτοια Παιδεία δεν είναι υπόθεση μόνο των εκπαιδευτικών. Γιατί ο αγώνας για μια Λαϊκή Παιδεία περνά από το δρόμο της Λαϊκής Συμμαχίας όλων των αντιϊμπεριαλιστικών – αντιμονοπωλιακών δυνάμεων. Περνά από
το δρόμο της Λαϊκής Εξουσίας και της Σοσιαλιστικής Οικοδόμησης.

ΚΟΥΤΣΑΒΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ–ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Ταυτόχρονα με τον κοινωνικό αρμαγέδωνα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με
τη συμπαράσταση ΝΔ, ΛΑΟΣ και το σιγοντάρισμα των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, που βάζουν ταφόπλακα σε μισθούς – συντάξεις, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, για να απογειωθούν ξανά τα κέρδη του κεφαλαίου και να ξεπεράσει την κρίση του, έρχονται οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση.
Η κυβέρνηση, ακολουθώντας πιστά τις εντολές της Ε.Ε. με τις συνθήκες του
Μάαστριχτ και της Λισαβόνας,παραδίδει με νόμους και νομοσχέδια τη ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ στα χέρια των επιχειρήσεων, οι οποίες, αν και ακόμα δεν τελείωσε το
καλοκαίρι, κάνουν πάρτι, πληθαίνουν τα διαφημιστικά φυλλάδια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών (φωτογραφίες με χαρούμενα
4χρονα και 5χρονα μπροστά σε κομπιούτερ που ξέρουν κιόλας τις πρώτες λεξούλες!). Αλήθεια, συνάδελφοι, γιατί βιάζονται τόσο οι καπιταλιστές, γιατί τόσος
πόνος από το κεφάλαιο και τους εκφραστές του για τα παιδιά των εργαζομένων;
ΣΤΟΧΟΣ του μεγάλου κεφαλαίου είναι η εκπαίδευση να εκγυμνάζει από πολύ
νωρίς, από το Νηπιαγωγείο ακόμα, τα παιδιά σε χρηστικές ληξιπρόθεσμες δεξιότητες, να είναι ανοιχτή σε επιχειρήσεις και να προετοιμάζει φτωχούς και υποταγμένους εργαζόμενους από πολύ νωρίς.
Ο κόσμος του νηπίου και η ψυχή του γίνεται αντικείμενο κερδοφορίας. Όχι
μόνο όταν μεγαλώσει, αλλά εδώ και τώρα! Αυτά, συνάδελφοι, δεν είναι υποθέσεις
αλλά αποφάσεις της Ε.Ε. (Μάης 10), που προωθούν ακόμα πιο έντονα τη σχολειοποίηση της προσχολικής αγωγής (με πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό, εκμάθηση ξένης γλώσσας).
- Τα νηπιαγωγεία γίνονται προθάλαμοι των Δημοτικών.
- Η μάθηση γίνεται προσωπική υπόθεση του παιδιού (αντίληψη που διαπερνά όλο το περιεχόμενο του βιβλίου Οδηγός Νηπιαγωγού). Ο ρόλος των Νηπιαγωγών περιορίζεται απλά στο να διαμορφώνουν «ελκυστικό μαθησιακό περιβάλ-
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λον“ και συνθήκες χρήσιμες για τη δια βίου μάθηση. Μ’ άλλα λόγια γίνονται μάνατζερ, που ψάχνουν να βρουν χορηγούς και επιχειρήσεις για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν.Τόσα χρόνια οι πρασινο-γαλάζιες κυβερνήσεις,που ενδιαφέρονται
τάχα για την προσχολική αγωγή, ευθύνονται για το κτηριακό της χάλι, ευθύνονται
για την ιδιωτικοποίησή της – με όχημα την υποχρεωτικότητα έχουμε αύξηση 20%
των ιδιωτικών νηπιαγωγείων.
- Τα παιδιά από τη νηπιακή ηλικία εθίζονται σ’ ένα ανταγωνιστικό σχολείο με
συσσώρευση ασύνδετων πληροφοριών και ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε βάρος της
ισόρροπης ανάπτυξης και κριτικής σκέψης, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε
ανθρώπινες μαριονέτες χωρίς βούληση,συναισθηματική αρμονία και συνείδηση της
σχέσης τους με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ένα είναι σίγουρο, πως το «Νέο Σχολείο», όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, δεν είναι «πρώτα ο μαθητής» αλλά «πρώτα ο επενδυτής», «πρώτα ο επιχειρηματίας». Χαρακτηριστικό το πού πάει αυτό το σχολείο και μαζί η
Προσχολική Αγωγή είναι ότι η α’ δόση του 2010 για τα λειτουργικά έξοδα, ήρθε
το Μάιο και είναι μικρότερη κατά 2/3 της περσινής.
Όταν λένε πως το νέο σχολείο χτίζεται με θεμέλια στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, εννοούν μετατροπή της προσχολικής αγωγής σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα, με τις εργασιακές σχέσεις να γίνονται λάστιχο. Η διαφοροποίηση, η αποκέντρωση ξεκινούν από το Νηπιαγωγείο, το οποίο πλέον σχολειοποιείται με τραγικό
για τα παιδιά αποτέλεσμα.
Με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που επιβάλλει η κυβέρνηση,
η οποία, σε άμεση σχέση με τον επερχόμενο «Καλλικράτη», σπάει το ενιαίο χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών, μετατρέπει τα νηπιαγωγεία σε επιχειρήσεις, διευρύνει τον ταξικό χαρακτήρα των νηπιαγωγείων, ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις των νηπιαγωγών.
Όπως δείχνει η εμπειρία από το πέρασμα των Παιδ. Σταθμών στους Δήμους,
οι Δήμοι φόρτωσαν το 50% της χρηματοδότησης στους Δημότες με αυξήσεις στα
Δημοτικά τέλη και τον εξαναγκασμό των γονιών να καταβάλουν άμεσα δίδακτρα
ή τροφεία. Επίσης, το 70% των εργαζομένων προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένοι χρόνου και βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής και πολιτικής ομηρίας.
Μπροστά σ’ όλα αυτά,συνάδελφοι,η πλειοψηφία της ΔΟΕ επι της ουσίας στηρίζει όλες αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές, αποδέχεται την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, την «αποκέντρωση», θεωρεί την παιδεία εμπόρευμα, αφού είναι υπέρ της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση! Η ΔΟΕ
επιμένει στην άποψή της για τη σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου και μάλιστα
προτείνει και βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό μετατρέποντάς το σ’ ένα σχολειοποιημένο παιδοφυλακτήριο.
Το βασικό ζήτημα όμως παραμένει. Τι Νηπιαγωγείο θέλουμε και για ποιον;
Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, με συνεργούς ΝΔ, ΛΑΟΣ, ΔΝΤ-ΕΕ, αλλά και στις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται κάθε φορά στη ΔΟΕ, χρειάζεται στάση ανυπακοής και απειθαρχίας σ’ όλα αυτά τα
μέτρα,πως είναι ώρα αναμέτρησης ανάμεσα στο σύστημα που σαπίζει και μαζί του
καταστρέφει τον ανθό της κοινωνίας, τα νέα παιδιά, και στην εργατική τάξη, που
έχει κάθε συμφέρον να κατακτήσει την ολόπλευρη γνώση, αυτή και τα παιδιά της,
για να προχωρήσει η κοινωνική εξέλιξη.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε επιχειρηματική δράση
στην εκπαίδευση, σε κάθε διαδικασία αποκέντρωσης, που στόχο έχει την άλωση
του όποιου ενιαίου χαρακτήρα και την αποδέσμευση του κράτους από την ευθύνη να παρέχει για όλους δωρεάν παιδεία στη βάση των σύγχρονων αναγκών.
1. Δουλειά για όλους – δουλειά με δικαιώματα – όχι στο νέο εργασιακό μεσαίωνα.
Το πτυχίο η μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα.
2. Ολόπλευρη μόρφωση για όλους. Όχι στους ταξικούς φραγμούς και το εμπόριο
της γνώσης. Όχι στην υποκατάσταση της εκπαίδευσης από την κατάρτιση.
3. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, με ενιαίο διαπαιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ηλικίας και κατάλληλα
σχεδιασμένους χώρους στελεχωμένους με το απαραίτητο προσωπικό για την
ημερήσια λειτουργία τους (επιστημονικό, παιδαγωγικό, βοηθητικό). Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο και δωρεάν υποχρεωτικό βασικό σχολείο.
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4. Όχι στη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου που παραβιάζει τον παιδικό ψυχισμό
και τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας.
5. Μείωση του αριθμού των νηπίων σε 15 ανά νηπιαγωγό.
6. Όχι στην αυτοαξιολόγηση, στο σχέδιο «Καλλικράτης».
7. Την αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού.
Τα δικά μας οράματα για ένα άλλο σχολείο δικαιώνονται στα πλαίσια μιας άλλης ανάπτυξης και όχι στα πλαίσια ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ παλιά και νέα. Γι’ αυτό καλούμε κάθε τίμιο συνάδελφο – ισσα να συστρατευθεί μαζί με το ταξικό εκπαιδευτικό και γενικότερο εργατικό – λαϊκό κίνημα.
Η υπόθεση μιας λαϊκής παιδείας σε μια λαϊκή οικονομία απαιτεί σκληρούς
πολιτικούς αγώνες χωρίς υποχωρήσεις και αυταπάτες αλλά είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για τους εργαζόμενους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΗ ΝΤΙΝΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
Στα πλαίσια της καπιταλιστικής κρίσης και στο όνομά της δυναμώνει η επίθεση κυβέρνησης-πλουτοκρατίας-ΕΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πόλεμος στο σύνολο των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, βαθαίνουν οι αναδιαρθρώσεις.
Η οικονομική κρίση σήμερα είναι η κρίση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δεν αφορά μόνο την χώρα μας, ξεδιπλώνεται στο σύνολο του αναπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου. Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ισοπεδώνουν τη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, των συνταξιούχων,
της νεολαίας. Αποτελούν οδοστρωτήρα των δικαιωμάτων που έχουν απομείνει. Υπαγορεύονται από την προώθηση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας με πρόσχημα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Τα μέτρα είναι προσχεδιασμένα από καιρό, από τις Συνθήκες της ΕΕ, εμπεριέχονται σε όλες τις εισηγήσεις της μεγαλοεργοδοσίας προς τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Τα μέτρα της κυβέρνησης αποσκοπούν στην ενίσχυση της κερδοφορίας και
της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων, στη συμπίεση της τιμής της εργατικής
δύναμης, στην παραπέρα υποταγή της παιδείας στην αγορά.
Έτσι, αν και προεκλογικά και μετεκλογικά, το ΠΑΣΟΚ διερρήγνυε τα ιμάτιά
του ότι θα δώσει από τον κρατικό προϋπολογισμό 1.000.000.000 € στην Παιδεία
επιπλέον, παρά την οικονομική κρίση, τα ποσά που τελικά δίνονται, ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις για περικοπές είναι μειωμένα σε σχέση με το 2009 τουλάχιστον
κατά 12%.
Πρόκειται για συνέχιση της βάρβαρης, αντεργατικής πολιτικής που, στο
όνομα της καπιταλιστικής κρίσης, στήνει στο εκτελεστικό απόσπασμα, ό, τι
έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες. Την ίδια ώρα, που ένας εκατομμύριο
ευρώ την ημέρα ξοδεύεται για την συντήρηση των εκστρατευτικών στρατευμάτων στις νατοϊκές αποστολές, εκατοντάδες σχολεία οδεύουν για κατάργηση. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο!
Αλλά και το εισόδημα των εργαζομένων και των εκπ/κών μειώθηκε κατά 15%,
με τα πακέτα μέτρων που ανακοινώθηκαν αρχές Μαρτίου και το Μάη, σε υλοποίηση των κατευθύνσεων του ΔΝΤ και της ΕΕ, όπως καταγράφηκαν στο
μνημόνιο (μείωση δώρων κι επιδομάτων, μείωση του αφορολόγητου με τη
δικαιολογία των αποδείξεων…).
Και ενώ διαμορφώνεται αυτή η πραγματικότητα, οι δυνάμεις του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισμού και στη ΔΟΕ διαπραγματεύονται το ύψος των απωλειών, συνδιαμορφώνουν με την κυβέρνηση το πλαίσιο για πιο εύκολο πέρασμα ως
αναγκαίων των μέτρων του μνημονίου, για εφαρμογή των συμφωνηθέντων σε ΕΕ
ΑΔΕΔΥ ΓΣΕΕ,συμμετέχουν σε εθνικούς διαλόγους για διέξοδο από την κρίση με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και συρρίκνωση δικαιωμάτων και

εισοδήματος της εργατικής τάξης.
Στον αντίποδα οι δυνάμεις του ταξικού κινήματος διαμορφώνουν αιτήματα
που ανταποκρίνονται στο βασικό καθήκον του συνδικαλιστικού κινήματος των
εκπ/κών που σήμερα είναι η συστράτευση με το εργατικό ταξικό κίνημα, με το
ΠΑΜΕ, η πάλη για την ισχυροποίηση του μετώπου, για ν’ αποκρουστεί η αντιλαϊκή λαίλαπα, για να προβληθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για ν’ ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και το χτίσιμο της λαϊκής
οικονομίας-λαϊκής εξουσίας.
Συγκεκριμένα στον οικονομικό τομέα, αγωνιζόμαστε για κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών μας:
– Να δοθεί το 15% του Κ.Π. για την παιδεία, ώστε να εξασφαλιστεί αποκλειστικά
δημόσια και δωρεάν παιδεία υψηλού επιπέδου για όλα τα παιδιά.
– Σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους. Να παρθούν πίσω όλα τα αντιλαϊκά πακέτα μέτρων.Στήριξη των ανέργων,με επίδομα ανεργίας 1120 ευρώ για
όσο διάστημα είναι άνεργος. 1900 ευρώ στο νεοδιόριστο, με ανάλογη κλιμάκωση, χωρίς οποιαδήποτε σύνδεση του μισθού με το βαθμό, χωρίς κρατήσεις για
περίθαλψη –ασφάλιση.Συλλογική σύμβαση στον κλάδο ενιαία για δημόσια και (όσο υπάρχει) ιδιωτική εκπαίδευση. Αφορολόγητο για το ζευγάρι 40.000 ευρώ και
5.000 για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.

ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τα μέτρα, που πήρε η κυβέρνηση αλλάζουν ριζικά τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου της νεολαίας. Γίνονται στα πλαίσια των
αναδιαρθρώσεων σε υγεία - παιδεία - κοινωνική ασφάλιση που μαζί με την αποκέντρωση φέρνουν τον εργασιακό μεσαίωνα. Είναι προσχεδιασμένα από καιρό
και όχι έκτακτα και αναγκαία. Δεν υπάρχει ευρωσυνθήκη ή σύνοδος κορυφής, από το 1990 μέχρι σήμερα, ούτε εισήγηση της μεγαλοεργοδοσίας προς τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., που να μην προβλέπει κάποια από τις αντιδραστικές αλλαγές που υλοποιούνται τώρα με γρήγορο ρυθμό.
Το κείμενο για τη «στρατηγική της ΕΕ του 2020» που ψηφίστηκε στην τελευταία σύνοδο είναι ξεκάθαρο: «Η δημοσιονομική εξυγίανση και η μακροπρόθεσμη χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα θα χρειαστούν να συμβαδίσουν με διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στα συστήματα που αφορούν συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση...».
Δεν τελειώσαμε δηλαδή. Έπονται και άλλα μέτρα. Η οικονομική κρίση σήμερα είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος στον τρόπο παραγωγής και η όποια ανάκαμψη θα είναι προσωρινή για να ξαναβρεθούμε πάλι στην αρχή του κύκλου και πάλι θα παίρνονται μέτρα που θα μεταφέρονται στους εργαζόμενους, για
να πληρώσουν αυτοί την κρίση στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Το Δημόσιο
χρέος πάει χέρι-χέρι με την υπερσυσσώρευση κερδών και η ανταγωνιστικότητα
με τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης δηλ. του μισθολογικού και μη κόστους εργασίας.
Αυτό τον καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη προπαγανδιστική εκστρατεία των κυβ. μηχανισμών και των Μ.Μ.Ε. να εμφανιστεί ως μέγιστη πατριωτική πράξη η αποδοχή των μέτρων που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα.Ο μηχανισμός
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την τρόϊκα (κράτη Ε.Ε. - Ε.Κ.Τ. - Δ.Ν.Τ.)
για να αποφύγει δήθεν η χώρα τη χρεοκοπία και τους κερδοσκόπους, που είναι
οι ίδιοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μηχανισμός δανεισμού με τοκογλυφικά
επιτόκια και ταυτόχρονα αποκρύπτουν τους πραγματικούς στόχους:
• Τη διασφάλιση των γαλλικών, γερμανικών, βρετανικών και εγχώριων ομίλων
που έχουν δανείσει το ελληνικό δημόσιο και ελέγχουν πάνω από το 50% του
χρέους.
• Τη θωράκιση του ευρώ στον ανταγωνισμό των νομισμάτων.
• Τη στήριξη των εγχώριων μονοπωλιακών ομίλων και των τραπεζών, που, εκτός από τα 28 δις, απολαμβάνουν από την πρώτη δόση του δανείου άλλα 10 δις
ως πρόσθετες εγγυήσεις. Ενώ έχουν 50 δις κέρδη τα τελευταία χρόνια και 6 δις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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μόνο το 2009.
• Την αξιοποίηση του μηχανισμού δανεισμού ως μοχλό για να πάρουν χωρίς
αντίδραση τα μέτρα που παίρνουν.
Το μνημόνιο που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση προτείνει μέτρα σε αντιδραστική κατεύθυνση, αλλά δίνεται η ευκαιρία στην ίδια να παίρνει και πρόσθετα
με συνοπτικές διαδικασίες (Π.Δ. κτλ.) που προβλεπόταν από το πρόγραμμα του
ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής.
• Με τα οικονομικά μέτρα φορτώνει την κρίση στους εργαζόμενους.
• Με τη φορολογική πολιτική φοροαπαλλάσσει το κεφάλαιο και αυξάνει το
Φ.Π.Α. σε όλα τα είδη ακόμη και τα είδη πρώτης ανάγκης, επιβαρύνοντας το κόστος ζωής στα όρια της άγριας φτώχειας.
• Με το σχέδιο νόμου για ασφαλιστικό αυξάνονται υπερβολικά τα χρόνια
δουλειάς και μειώνονται δραματικά οι συντάξεις.
• Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη περιορίζεται και υποβαθμίζεται συστηματικά.
• Με το νόμο για το «Νέο σχολείο» σε συνδυασμό με τον «Καλλικράτη» υλοποιείται το σχολείο της αγοράς, στα πρότυπα των Α.Ε., με σπόνσορες, χορηγούς,διαφοροποιημένο σε όλα τα επίπεδα και με εκπαιδευτικούς διαφορετικών εργασιακών σχέσεων.
• Η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση, στο ήδη έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο, είναι το μαστίγιο για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα με δουλειά ως τα βαθειά γεράματα μέσα στην τάξη.
Απέναντι σε αυτή την επίθεση ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΔΟΕ, με τη συμμετοχή τους
στους κοινωνικούς διαλόγους και με τη συνδικαλιστική τους τακτική έβαζαν πλάτη να περάσουν τα μέτρα. Πρόκειται για συνδικαλιστικές ηγεσίες κυβ. συνδικαλισμού που είναι μέρος του προβλήματος και πρέπει σύντομα να απαλλαγούμε απ’
αυτές, με ριζική αλλαγή των συσχετισμών δύναμης.
Τα μέτρα είναι ταξικά. Ταξικά πρέπει να είναι και ο αγώνας. Πλούτος στη χώρα και υπάρχει και παράγεται. Οι υλικές προϋποθέσεις καθώς και εργατικό και επιστημονικό δυναμικό υπάρχει. Εκείνο που λείπει είναι να διαλέξουμε άλλο δρόμο ανάπτυξης σε φιλολαϊκή κατεύθυνση.
Το σύνθημα του ΠΑΜΕ στη σημερινή πορεία είναι περιεκτικό και με προοπτική.
Ταξικά τα μέτρα - Ταξική και η πάλη. Πάμε για ανατροπή και κοινωνία άλλη!

ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η χρονιά που μας πέρασε χαρακτηρίστηκε από την άγρια επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις της Εργατικής Τάξης.
Μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μας, η Κοινωνική Ασφάλιση, που βάφτηκε κυριολεκτικά με το αίμα των εργατών του ταξικού εργατικού κινήματος, με
το αίμα των κομμουνιστών εργατών, βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι του Προκρούστη.
Οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ούτε ξημέρωσε
ένα πρωινό με λεηλατημένα τα ασφαλιστικά ταμεία. Εργάστηκαν σκληρά οι προηγούμενες και η τωρινή κυβέρνηση. ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. εναλλακτικά, σκαλοπάτι – σκαλοπάτι, ροκάνισαν τα ασφαλιστικά δικαιώματά μας. Λεηλάτησαν τα χρήματα των
εργαζομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία – χάρισαν στην κυριολεξία τα χρήματα
των επικουρικών και του εφάπαξ στους πλουτοκράτες, που ελέγχουν το χρηματιστήριο – συνεχίζουν και υποθηκεύουν τον ιδρώτα μας, τη ζωή, τη δική μας και
των παιδιών μας, στις τράπεζες, στο κεφάλαιο, στους ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ.
Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ μπορούν να καμαρώνουν ότι πάντα στο πλευρό τους είχαν τις ηγεσίες της Ομοσπονδίας μας, της ΔΟΕ, αλλά και
της ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ, οι οποίες, είτε με τη συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλο-
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γο (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ)) είτε με τον εφησυχασμό απ΄ τη μια και την αποπροσανατολιστική υπερεπαναστατικότητα απ΄
την άλλη, στήριξαν και στηρίζουν το πέρασμα όλων των αντιλαϊκών ρυθμίσεων.
Ο αγώνας και η αγωνία τους είναι να μην αφαιρεθούν όλα, αλλά μερικά.
Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Μπράτης, στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ, έδινε μάχη να μην κοπούν από τους δασκάλους και να κοπούν από
υπαλλήλους άλλων υπουργείων. Συμφωνούσε όμως να μειωθούν οι συντάξεις και
οι μισθοί, ως αναγκαίο κακό.
Τα δικαστήρια αναγορεύονταν και αναγορεύονται οι εθνοσωτήρες των εργαζομένων για την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, για τη μείωση των επιδομάτων,
για την κατρακύλα των συντάξεων.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Μπροστά μας έχουμε την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου για τους δημόσιους και την υλοποίηση της απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Οι όποιες αποφάσεις θα έχουν σίγουρα τους παρακάτω άξονες που είναι γνωστοί, σας
είχαμε προειδοποιήσει και το θυμάστε. Σας είχαμε προειδοποιήσει, όχι γιατί είμαστε μάντεις, αλλά γιατί στο ΠΑΜΕ επεξεργαζόμαστε τις αποφάσεις και οδηγίες
των Βρυξελλών, μελετάμε τις επιδιώξεις του κεφαλαίου, γνωρίζουμε τις διαθέσεις
των κυβερνήσεων και των κομμάτων που προσκυνούν στην Ε.Ε., μελετάμε τους
σχεδιασμούς και τις δυνατότητες της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι στόχοι τους
λοιπόν ήταν γνωστοί από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Τώρα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης δε μπορούν παρά να επισπεύσουν τη διάλυση κάθε ίχνους κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο.
Στόχος τους να μειώσουν και άλλο το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, να αυξήσουν τα όρια ηλικίας πάνω από τα 65 και τα 70. Να κυριαρχήσει η
ανταποδοτική ασφάλιση έναντι της κοινωνικής. Να απαλλαγεί κράτος και εργοδοσία από τις εκάστοτε εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία. Να βάλουν στο χέρι
οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές ότι απόμεινε από τα επικουρικά μας ταμεία.
Να ξεχάσει η νέα γενιά τι σημαίνει άδεια, δώρο, σύνταξη. Τι σημαίνει ζωή με δικαιώματα.
Όποιες διατάξεις και αν ψηφιστούν από τη συγκεκριμένη πλειοψηφία στη
βουλή, όποιες επιμέρους διατάξεις και αν φέρουν οι εγκέφαλοι, τα επιτελεία που
παραπλανούν το λαό, ένα είναι σίγουρο. Ότι δεν θέλουν να χάσουν ούτε πόντο από τις κυρίαρχες επιλογές τους, ούτε εκατοστό από τη γραμμή της ανελέητης επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα. Το σάβανο της κοινωνικής ασφάλισης το έχουν ήδη έτοιμο, μένει να μας τυλίξουν όλους μέσα. Τα μέτρα που θα πάρουν δεν είναι
τα τελικά, είναι γνωστό ότι θα αναπροσαρμόζονται, σίγουρα προς τα κάτω, σύμφωνα και με τις οδηγίες της τρόικας.
Τα μέτρα θίγουν όλους. Ανεξάρτητα αν δουλεύουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό, ανεξάρτητα αν θα βγουν σήμερα ή αύριο στη σύνταξη. Η ανακοίνωση του ΙΠΕΜ
ΔΟΕ από το site της ομοσπονδίας, ότι δε θίγονται τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,μόνο προβοκατόρικη και παραπλανητική μπορεί να θεωρηθεί.Ακόμη και
τώρα προσπαθούν να βάλουν πλάτη στην κυβέρνηση. Εμείς δε μπαίνουμε στη λογική πόσα κόβουν στο νέο, πόσα στον παλιό, πόσα στο μόνιμο δάσκαλο πόσα
στον ωρομίσθιο. Αυτές είναι λογικές όσων κουβαλούν νερό στις μυλόπετρες του
καπιταλιστικού συστήματος. Είναι όμως απαραίτητο να τονίσουμε ότι τα μέτρα
τσακίζουν τις γυναίκες και τη νέα γενιά, τα παιδιά μας. Η κόρη μου με αυτά τα μέτρα θα βγει στη σύνταξη 17 χρόνια πιο αργά απ΄ ότι βγήκε η γιαγιά της. Είναι ή δεν
είναι εξαθλίωση αυτό; Είναι ή δεν είναι εξαθλίωση να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών από 5 ως 17 χρόνια; Να χτυπιέται η μητρότητα, η πολυτεκνία;
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη παρά ένα επίδομα πτωχοκομείου. Δείτε αναπληρωτές, ωρομίσθιους, που τώρα βαφτίζονται αναπληρωτές
μειωμένου ωραρίου.Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί θα παίρνουν λιγότερη σύνταξη από παλιότερους συνταξιούχους, φρόντισαν και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.γι’ όλα αυτά.Να θυμίσουμε το νόμο Γιαννάκου Σουφλιά το 1990, που μιλούσε για την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των
συνταξιούχων, το νόμο Σιούφα, για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος.
Δέκα χρόνια αργότερα ν. Γιαννίτση, Ρέππα, πέρυσι Πετραλιά, για ν’ ανοίξει ο δρό-
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μος στους Λοβέρδο και Παπακωσταντίνου να βάλουν την ταφόπλακα, όπως οι ίδιοι ομολογούν.
Χιλιάδες επίσης από όλους εμάς θα βρεθούν στην ανεργία ακόμη και λίγο πριν
τη δύση της καριέρας τους. Για όλους μας βέβαια η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα κοστίζει περισσότερο από τους μισθούς και τις συντάξεις που μας ετοιμάζουν.
Συνάδελφοι,
αυτά που θέλουν να επιβάλλουν και που σίγουρα τον Ιούλιο θα ψηφίσουν το
ΠΑΣΟΚ με το ΛΑΟΣ, ενώ θα καταψηφίσει συμφωνώντας η Ν.Δ., είναι:
• Κανένας συνταξιούχος κάτω από τα 65!
• Ποσοστό αναπλήρωσης 48% με συντάξιμους μισθούς που θα υπολογίζονται στο σύνολο του εργάσιμου βίου, πράγμα που θα οδηγήσει σε μείωση
συντάξεων από 40% μέχρι και 75%.
• Σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών από 2011 και ολοκληρωτική από το 2015.
• Κατάργηση των συντάξεων χηρείας.
• Κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων για τις γυναίκες.
• Υποχρεωτικά 40 χρόνια δουλειάς με 300 ένσημα κατά έτος για πλήρη σύνταξη. Ας μην ξεχνάμε ότι θέλουν να είμαστε όλοι στο ΙΚΑ.
• Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από 5 – 17 χρόνια.
• ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ από 360 ευρώ και κάτω για τους εξαθλιωμένους.
• Κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, αφού, όπως ισχυρίζονται, θα δίδονται με βάση τη «βιωσιμότητα» των ταμείων. Τα ταμεία είναι όλα ελλειμματικά με ευθύνη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – ΝΔ.
• 6% μείωση συντάξεων για κάθε έτος νωρίτερα από τα 65.
• Απαλλαγή του κράτους από κάθε μορφή εγγυήσεων που υπήρχαν στο παρελθόν.
Τραγικότερες θα είναι οι συνέπειες για το μεγάλο ποσοστό της εργατικής
τάξης και ιδιαίτερα της νεολαίας, αφού τα 40 χρόνια εργασίας με 300 ένσημα είναι άπιαστο όνειρο. Με δεδομένη τη διόγκωση της ανεργίας, την ανασφάλιστη εργασία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Κανένας δε δικαιούται να περιμένει τη σφαγή του.
Η αντίσταση στην αντιλαϊκή λαίλαπα, η απειθαρχία στην προδιαγεγραμμένη
καταδίκη μας και η στράτευση όλων μας στον αγώνα για λαϊκή εξουσία είναι η μόνη σωστή επιλογή.
Οι καπιταλιστικές κυβερνήσεις και τα τσιράκια τους δεν πρόκειται να σταματήσουν κανένα Προκρούστη. Τους τρέφουν και τους αναπαράγουν σε όλες τις εποχές. Ούτε και συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΠΑΣΚ, της ΔΑΚΕ, της Αυτόνομης Παρέμβασης. Αυτοί δίνουν τα διαπιστευτήριά τους καθημερινά στο ΣΕΒ και στην κυβέρνηση, στα κόμματά τους που είναι σύμφωνα με την αναγκαιότητα των περικοπών και μειώσεων, που μιλούν για διαχείριση του χρέους και όχι για μια άλλη οικονομία σε όφελος των εργαζόμενων. Ρίχνουν στάχτη στα μάτια μας, εξαγγέλλοντας
αποπροσανατολιστικές απεργίες και αυτές κάτω από την πίεση των απεργιών του
ΠΑΜΕ. Είναι επικίνδυνοι, γυρίστε τους την πλάτη.
Καλούμε όλους εσάς που έχετε εκλεγεί με τα παραπάνω ψηφοδέλτια, τους
συναδέλφους που σας ψήφισαν και σας έστειλαν εδώ, να κάνετε το βήμα, να εγκαταλείψετε τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που σκάβουν το λάκκο μας, να εγκαταλείψετε την ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ, να ενισχύσετε τις δυνάμεις και τους αγώνες του
ΠΑΜΕ, με όσες επιμέρους διαφωνίες, επιφυλάξεις και αν έχετε.
Δεν σας υποσχόμαστε θέσεις διευθυντών και ρουσφέτια. Σας καλούμε στον
τίμιο και ανυποχώρητο αγώνα που δίνει το ΠΑΜΕ, ενιαία με όλη την εργατική τάξη, μαζί με τους ΕΒΕ και τη φτωχή αγροτιά. Η κοινωνική ασφάλιση μας αφορά όλους, πρέπει να είναι υποχρεωτική, δωρεάν και να καλύπτει τις ανάγκες όλων, χωρίς καμιά διάκριση.
 Για δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους.
 Σε αγώνα για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Για πλήρη σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες και στα 60 για τους άντρες ή χωρίς
όριο ηλικίας στα τριάντα χρόνια δουλειάς
 Να αγωνιστούμε για το χτίσιμο του μετώπου που θα παλέψει για τη λαϊκή οι-

κονομία. Τον καπιταλισμό τον γνωρίσαμε, μας σκοτώνει. Τη λαϊκή εξουσία, που
μπορεί να σχεδιάζει παίρνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες και όχι τα κέρδη των επιχειρήσεων, μπορούμε να την κατακτήσουμε και να την επιβάλλουμε.
Θέλουμε και εσάς μαζί μας!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Συνάδελφοι,
Μέσα σ’ αυτό τον καταιγισμό αντιλαϊκών μέτρων που δεχόμαστε, ιδιαίτερα
το τελευταίο διάστημα, από την κυβέρνηση και τους εταίρους της, την ΕΕ και το
ΔΝΤ, που με πρόσχημα την οικονομική κρίση προσπαθούν να ανατρέψουν όλες
τις κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος και να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον
για επενδύσεις, για κέρδη σε όλους τους τομείς της ζωής, ο χώρος της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της ειδικής αγωγής (Ε.Α.) είναι παρθένα εδάφη, είναι πρόκληση
για τους επιχειρηματίες για επενδύσεις με προοπτικές, με αποδόσεις, με μεγάλα
κέρδη.
Ο χώρος της Ε.Α. έχει μπει στο στόχαστρο της επιχειρηματικής δράσης πολύ πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση της ΝΔ, βάζοντας στη ζωή τις
αποφάσεις της ΕΕ, ψήφισε το νόμο 3699/08 για την Ε.Α. Με πολλές τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια δήθεν για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση
και με περίσσια υποκρισία δήλωνε ότι ο νόμος δίνει λύσεις στα προβλήματα των
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΑ) και, με βάση την υποχρεωτικότητα που καθιερώνει, βοηθά στην ομαλή ένταξή τους στα γενικά σχολεία με τα
τμήματα ένταξης.
Χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση των οικογενειών των
ατόμων με αναπηρία τους πουλάνε ελπίδες περί εκπαιδευτικής ένταξης και στην
συνέχεια για κοινωνική ένταξη, δίνοντας υποτίθεται ο νόμος στο γονιό το δικαίωμα επιλογής σε ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο θα πάει το παιδί του, μετά όμως από
την συμβουλευτική γνώμη του αρμόδιου από το ΚΕΔΔΥ. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου της ΝΔ στην ζωή, που βέβαια ήρθε και πάτησε πάνω στους
προηγούμενους νόμους του ΠΑΣΟΚ, είναι τραγικά. Από τη στιγμή που έγινε υποχρεωτική η εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη για την δημιουργία κτηριακών υποδομών, χωρίς αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, χωρίς την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού
προσωπικού (ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, νοσηλευτών κτλ), ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ήταν αδύνατο να καλυφθούν οι
ανάγκες των μαθητών και από την άλλη οι γονείς έγιναν “μπαλάκι”, αφού αυτοί υποτίθεται έχουν τον τελευταίο λόγο να πηγαίνουν από το ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο άλλο, χωρίς κανείς να μπορεί να τους λύσει το πρόβλημα. Τα ελάχιστα ειδικά σχολεία που υπάρχουν έχουν υπερπληθώρα μαθητών και αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες, σε ορισμένα δε υπάρχουν λίστες μαθητών σε αναμονή (πχ:
Ειδικό Δημ. Σχολείο Καισαριανής). Επιπλέον στα υπάρχοντα ειδικά σχολεία, κύρια
το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, εργάζεται με ελαστικές σχέσεις π.χ: ωρομίσθιοι. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών, καθότι χρειάζονται σταθερές σχέσεις χωρίς απότομες αλλαγές.
Στα γενικά σχολεία, όπου δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης, αν κάποιο παιδί
χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα, το κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί ή αδιαφορεί. Το προηγούμενο έτος στο 7ο γραφείο Π.Ε. είχαμε 60 αιτήσεις για συνεκπαίδευση και εγκρίθηκαν μόνο 4 (τέσσερις). Αποτέλεσμα είναι οι γονείς να επωμίζονται το κόστος του ειδικού εκπαιδευτικού που προσλαμβάνουν οι ίδιοι και
είναι μέσα στην τάξη με το παιδί. Βέβαια ο νομοθέτης ήταν προνοητικός και την
είχε μελετήσει αυτή την δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις!!
Όμως και στα γενικά σχολεία που υπάρχουν τμήματα ένταξης, εκτός από τον
δάσκαλο Ε.Α., δεν υπάρχει καμία άλλα στήριξη παρόλο που φοιτούν πλέον παιΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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διά με μεγάλες δυσκολίες, εκτός από τις μαθησιακές, άρα χρειάζονται ειδικό επιστημονικό προσωπικό στήριξης και για τα παιδιά με ε.ε.α. αλλά και για την αρμονική λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Τέτοιου είδους στήριξη δεν υπάρχει σε
κανένα σχολείο, το ΚΕΔΔΥ έχει μόνο συμβουλευτική γνώμη, αλλά κανείς δεν έχει
την αρμοδιότητα να λύσει ζητήματα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί αφήνονται στο περίφημο “φιλοτιμό τους”.
Σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών με βαριές αναπηρίες βρίσκεται στα χέρια διάφορων ιδρυμάτων φιλανθρωπικού χαρακτήρα και γενικότερα ιδιωτών με πολύ βαρύ κόστος για τις οικογένειες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω της υποχρεωτικότητας της φοίτησης. Οι γονείς των ΑμΕΑ στραγγίζονται
οικονομικά, ψυχολογικά, σωματικά, παρουσιάζουν έντονη δυσλειτουργία στην οικογενειακή τους ζωή, αναζητώντας μόνοι τους λύσεις που η πολιτεία όφειλε να
τους παρέχει.Συχνά γίνονται θύματα πιέσεων,ρουσφετολογικών μηχανισμών διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωμα των παιδιών τους να είναι στο κατάλληλο γι’
αυτά εκπαιδευτικό πλαίσιο.Η κατάσταση αυτή στην προσχολική ηλικία είναι ακόμη
πιο τραγική και χαώδης.
Με την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας του νηπιαγωγείου, που έγινε χωρίς
καμία πρόβλεψη χρηματοδότησης, υποδομών, προσωπικού κτλ, κανείς αρμόδιος
δεν απαντά πώς θα αντιμετωπίσουν τα νήπια και τα προνήπια με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς καμία στελέχωση, καμία στήριξη στις νηπιαγωγούς,
που βρίσκονται στη θέση να έχουν υπεράριθμα τμήματα (25-27 νήπια) και ταυτόχρονα να συνυπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων (5 με 6), που χρήζουν ειδικής ατομικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, χωρίς να υπάρχει ειδική νηπιαγωγός. Οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν ότι όσο πιο έγκαιρα παρεμβαίνουμε στις διάφορες εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα που θα έχουμε.Έγκαιρη και επιστημονικά ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο χώρο της προσχολικής αγωγής δεν υπάρχει, το αντίθετο μόνο υποβάθμιση. Η νηπιαγωγός αφήνεται να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα μόνη της π.χ. τους γονείς (που στην προσχολική ηλικία των παιδιών τους ίσως έρχονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά με το πρόβλημα) την δυσλειτουργία όλης της ομάδας με αυτές τις συνθήκες (μεγάλος αριθμός νηπίων, ακατάλληλοι χώροι, ανύπαρκτο ειδικό βοηθητικό προσωπικό κτλ).
Στα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία δεν έχει λυθεί ούτε το πρόβλημα της μόνιμης καθαριότητας καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της σχολικής μονάδας
ούτε το ζήτημα της τραπεζοκόμου. Αυτές τις ανάγκες ωθούνται να τις καλύπτουν
οι γονείς από την τσέπη τους, όπως και τόσα άλλα.
Αυτές οι καταστάσεις στην Ε.Α. είναι απαράδεκτες και δεν αφορούν μόνο
τους συναδέλφους της Ε.Α. αλλά όλους μας καθότι εμπλεκόμαστε όλοι στην λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Το ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών καταδίκασε το νόμο της Ε.Α. και προσπάθησε μέσα από κινητοποιήσεις, ημερίδες, περιοδείες να αναδείξει όλες τις επιπτώσεις που
θα υπήρχαν.
Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ!!! Η φιλοσοφία του
ν.3699 είναι, με όσο το δυνατό λιγότερο κόστος για την πολιτεία, να προβάλλει ένα δήθεν κοινωνικά ευαίσθητο οργανωμένο κράτος, που αγγίζει με τόλμη το χώρο της ειδικής εκπαίδευσης και δίνει λύσεις. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει διάπλατα
πόρτες και παράθυρα σε κάθε είδους ιδιωτικές “φιλανθρωπικές” πρωτοβουλίες επιχειρηματικές δράσεις, στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου σχολείου. Σχολείου
“ανοικτό στην κοινωνία”, δηλαδή ανοικτό στους σπόνσορες και στη χρηματοδότηση από τους γονείς. Με την εφαρμογή του “Καλλικράτη” αυτές οι πολιτικές θα
προχωρήσουν με πιο γοργά βήματα. Στοχεύουν στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση
της εκπαίδευσης στη δομή και κύρια στο περιεχόμενο του σχολείου.
Μόνο ένα μαζικό λαϊκό ταξικό κίνημα μπορεί να υπερασπιστεί την αποκλειστικά δημόσια ενιαία εκπαίδευση και στο χώρο της Ε.Α. Αυτό απαιτεί αλλαγή του
συσχετισμού δυνάμεων στο κίνημα, να εγκαταλείψουν οι εργαζόμενοι τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ…, που έχουν βάλει πλάτη να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα στην εκπαίδευση είτε χειροκροτώντας είτε τηρώντας σιγή ιχθύος!
Συνάδελφοι, όσο τα πάντα μετριούνται με το κέρδος, όσο στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται τα πάντα, όσο υπέρτατες αξίες είναι ο ατομισμός, η επιχειρη-
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ματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, όσο επιτρέπουμε το σχολείο να αποτελεί το
θερμοκήπιο τέτοιων αξιών και εμείς να είμαστε οι υπάκουοι, οι σκυφτοί κηπουροί, όπως μας θέλει το κεφάλαιο και η άρχουσα τάξη, δεν υπάρχει καμία ελπίδα
να δοθεί λύση σε κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει ελπίδα για ένα διαφορετικό μέλλον στην εκπαίδευση, ούτε στην κοινωνία. Δεν υπάρχει χρόνος για επανάπαυση,
για αναμονή. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Χρειάζεται να τιμωρήσουμε τους υπεύθυνους- συνδικαλιστικά και πολιτικά- που έφτασαν το σχολείο και την ζωή μας σε αυτό το σημείο. Σήμερα χρειάζονται αγώνες για ριζικές ανατροπές κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε.Να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του και να σχεδιάσει ο ίδιος την ζωή του.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «ΑΘΗΝΑ»
Η επιθετικότητα του κεφαλαίου και με αφορμή την καπιταλιστική κρίση είναι
ενιαία και ανηλεής. Παίρνονται πίσω όλες οι εργατικές, λαϊκές κατακτήσεις που έχει χυθεί αίμα γι αυτές.
Η αύξηση της ανεργίας, η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η κατάργηση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η εμπορευματοποίηση και
ιδιωτικοποίηση της Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, η χειροτέρευση των όρων ζωής
των λαϊκών στρωμάτων, τα μέτρα που παίρνονται με πρόσχημα το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ, αποκρύπτοντας ότι είναι «παλιές» αποφάσεις του κεφαλαίου για την ένταση
της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την αύξηση της κερδοφορίας του (Μάαστριχτ, Λισαβόνα κλπ) για να εφαρμοστούν χρειάζονται τη «συναίνεση» των εργαζομένων και την υποταγή.
Γι αυτό επιβάλλεται από την άρχουσα τάξη ιδεολογική τρομοκρατία, με τα «επιχειρήματα» της «πτώχευσης της χώρας» και του «πατριωτισμού» που πρέπει να
δείξουμε για να βοηθηθεί το κεφάλαιο και να … «επενδύσει».Θέλοντας να μας κάνουν συνένοχους ανοίγουν και τη διαβούλευση, με τον κυβερνητικό/εργοδοτικό
συνδικαλισμό να προστρέχει να συμμετέχει, αναπαράγοντας όλα τα επιχειρήματα
του κεφαλαίου,όπως πάγια κάνουν και οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι του στα ΜΜΕ.
Επειδή το κεφάλαιο ενδιαφέρεται όχι μόνο για τη σημερινή κερδοφορία του
μα υπολογίζει και σχεδιάζει για το βαθύ μέλλον προχωρά στις αναδιαρθρώσεις
στην Παιδεία, μέρος της συνολικής επίθεσης, που στόχο έχει να χειραγωγήσει ιδεολογικά και πολιτικά τη νέα γενιά εργατών, να διαμορφώσει τη νέα βάρδια της
εργατικής τάξης κιμά στην κρεατομηχανή του, αφού θα ‘ναι χωρίς δικαιώματα, χωρίς προοπτική και κυρίως πρέπει να είναι χωρίς σκέψη.
Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται ανάλογο εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό «ευέλικτο», πρόθυμο να ενστερνιστεί και να εφαρμόσει τις «καινοτομίες»
που σχεδιάζει. Η πρόβα έγινε με τα νέα ΑΠ, ΔΕΠΠ και βιβλία, όταν ο κυβερνητικός συνδικαλισμός και ο οπορτουνισμός αντί να αντιδράσουν ασχολιόταν με την
επιδοματική «ενίσχυση» του εκπαιδευτικού. Έτσι, πέρασαν οι «προτάσεις» του κεφαλαίου για το νέο –τότε- σχολείο, με τα βιβλία να προετοιμάζουν τους μαθητές
παιδιά των λαϊκών στρωμάτων από την πρώτη τάξη του δημοτικού για το μέλλον
τους, βάζοντάς τους στη ατομική ευθύνη για τη σχολική επιτυχία, κρύβοντας την
ταξική υπόσταση και της παιδείας. Παράδειγμα, για τους μαθητές της έκτης υπάρχουν τα παραδείγματα του Μπιλ Γκέιτς και πώς τα κατάφερε στη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα τους μπάζει και στη διαδικασία υπολογισμού του δικού τους μελλοντικού μισθού –σημερινού των γονιών του- με «πρόβλημα» πόσα είναι τα έσοδα του ωρομίσθιου υπαλλήλου.
Όμως δεν αρκούν αυτά για να εμπεδωθούν οι «απαραίτητες» αναδιαρθρώσεις και τα «αναγκαία» μέτρα.
Η τρέχουσα ιδεολογική προπαγάνδα των μονοπωλίων της Ευρώπης που όλο
και περισσότερο μπαίνει στα σχολικά βιβλία και στη σχολική ζωή γενικότερα προχωρά παράλληλα με τη γενικότερη στροφή προς την αντιεπιστημονική σκέψη, την
εμπειρική γνώση και τις θεολογικές ερμηνείες των φαινομένων -προεπιστημονικά
στάδια της ανθρώπινης σκέψης και στο γενικότερο εξοβελισμό της έννοιας της
ταξικής πάλης ως κινητήριας δύναμης της Ιστορίας, την απόκρυψη των ιστορικών
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νομοτελειών και στην απόδοση των κοινωνικών φαινομένων στην τύχη, στο άτομο ή στους ηγέτες. Η σύγχρονη επιχείρηση «αναθεώρησης της Ιστορίας» αποτελεί συνέχεια των πιο αντιδραστικών αστικών φιλοσοφικών ρευμάτων και στο επίκεντρό της έχει την άρνηση του αντικειμενικού χαρακτήρα της αλήθειας, και της
ιστορικής αλήθειας γενικότερα. Συμπλέκεται με τα ρεύματα του υποκειμενισμού,
του σχετικισμού, του αγνωστικισμού, πληγές για το κίνημα. Στα πλαίσια των ιδεολογικών λειτουργιών του αστικού σχολείου, οι μαθητές διδάσκονται ότι είναι συνυπεύθυνοι για τα κοινωνικά προβλήματα που το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις του δημιουργούν.
Ο αντικομμουνισμός που αναδύεται στη σύγχρονη αστική κοινωνία, αξιοποιώντας την καπιταλιστική παλινόρθωση και τη νίκη της αντεπανάστασης, έχει την
αντανάκλασή του στο σύνολο των θεσμών: στο σχολείο, στην τάξη. Επιβεβαιώνεται και μ’ αυτό τον τρόπο ο ρόλος και ο χαρακτήρας του σημερινού σχολείου ως
εργαλείου αναπαραγωγής της αστικής ιδεολογίας και της αντιεπιστημονικότητας.
Δηλητηριάζοντας τις νεανικές συνειδήσεις με τον αντικομμουνισμό το κεφάλαιο οδηγεί τα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να
αποδεχτούν την κυρίαρχη ιδεολογία –αυτή της αστικής τάξης-,να καταδικάσουν στη
συνείδησή τους την ταξική πάλη, να πεισθούν ότι ο αγώνας για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης και για την απελευθέρωση του ανθρώπου δεν έχει προοπτική.
Επιστρατεύονται από το κεφάλαιο όλα τα ιστορικά ψέματα, οι ιστορικές ανακρίβειες, φροντίζοντας να υπάρχουν οι απαραίτητες παραλείψεις. Φτάνουν στο να
ανακηρύσσουν την 9η Μάη, τη μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, σε «Μέρα της Ευρώπης» -αυτής των μονοπωλίων, να υπογράφουν αντικομμουνιστικά μνημόνια, να παίρνουν μέτρα και να απαγορεύουν την λειτουργία και δράση Κομμουνιστικών Κομμάτων στην –κατά τα άλλα- «δημοκρατική» Ευρώπη,να ανατρέπουν την
ιστορική αλήθεια στο Κατίν κάνοντας φιέστες «δημοκρατικής μνήμης».
Χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού που, ως συνέχεις αυτού της Ε’ με την «αναστάτωση της Πόλης από τους Δήμους» (Στάση
του Νίκα), απουσιάζει η Εθνική Αντίσταση και η μοναδική οργάνωση Αντιφασιστική, Απελευθερωτική που στόχευε στην λαϊκή κυριαρχία ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, τη
στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας για την εποποιία του ΔΣΕ, μη κάνοντας καμία
αναφορά στα θύματα του ναζισμού στη Σοβιετική Ένωση –λες και τα εκατομμύρια δεν υπήρξαν ποτέ!
Όλα αυτά συμβαίνουν με την ψήφο και την ανοχή και των ντόπιων υποταχτικών του κεφαλαίου και των συνοδοιπόρων τους, που έτσι αποχτούν εχέγγυα
για τη «δημοκρατικότητά» τους και για την υπεράσπιση της αλήθειας τους.
Το σύστημα θέλει τον εκπαιδευτικό φορέα των ιδεών του κεφαλαίου -και αντικειμενικά είναι- που πρέπει να τις ενστερνιστεί ολόψυχα, να τις σχηματοποιήσει και επιτυχώς να τις διδάξει στα παιδιά των εργαζομένων. Γι αυτό γίνεται προσπάθεια μαζικά να εξαγοραστεί, να ενσωματωθεί περισσότερο από τα κυβερνητικά κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ πρώτο διδάξαν. Με τα «προγράμματα», ευρωπαϊκά
και μη, με την επιδοματική πολιτική που έχουν συμφωνήσει και οι ηγεσίες του
συνδικαλιστικού κινήματος σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, κάνοντάς τους κήρυκες του ευρωμονόδρομου, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της παγκοσμιοποίησης. Η επιδοματική πολιτική στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ήταν
έργο του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Συνειδητά χρησιμοποιήθηκαν τα επιδόματα ως
τρόπος αύξησης του μισθού τους σε περιόδους γενικότερης πολιτικής λιτότητας,
με στόχο την ενσωμάτωσή τους σε αυτόν τον κρίσιμο ιδεολογικό μηχανισμό του
κράτους. Τα κυβερνητικά κόμματα, με πρώτο διδάξαν το ΠΑΣΟΚ, μαζικά εξαγόρασαν τους εκπαιδευτικούς ως κήρυκες του ευρωμονοδρόμου, της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, της παγκοσμιοποίησης. Βέβαια, υπήρχαν και εκπαιδευτικοί που αντιστάθηκαν, πρωτοπόροι κομμουνιστές και όχι μόνο. Ομως, το
συνολικότερο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών συντηρητικοποιήθηκε και
ιδεολογικά και από άποψη στόχων πάλης, υιοθέτησε μορφές αγώνα που δεν προωθούσαν μέτωπο πάλης στην Παιδεία, αλλά τον κατακερματισμό του εργατικού
κινήματος.
Σήμερα είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο εκπαιδευτικός που θέλει λογίζεται
σ’ αυτούς που υπερασπίζονται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, τα μορφωτικά
κλπ δικαιώματα της νεολαίας, που θέλει έντιμα να υποστηρίζει ότι αγωνίζεται με

την εργατική τάξη για το μέλλον που θα ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες της
λαϊκής οικογένειας, που λέει ότι είναι σύμμαχός με τα λαϊκά στρώματα, οφείλει να
πάρει θέση απέναντι στην πλαστογράφηση της ιστορικής αλήθειας και κόντρα
στις κυβερνητικές και ευρωενωσιακές διαταγές να διδάξει τους μαθητές του την
αλήθεια με βάση τους νόμους της φύσης και της επιστήμης.
Ο αντικομμουνισμός στο σχολείο επιβεβαιώνει τον ρόλο και τον χαρακτήρα
του σημερινού σχολείου ως εργαλείου αναπαραγωγής της αστικής ιδεολογίας,
σπέρνει την απογοήτευση στη νέα γενιά εργαζομένων πως τίποτα δε μπορεί ν’ αλλάξει, η ταξική θέση του καθενός είναι δεδομένη, ο εργάτης πρέπει να δουλεύει
για τον καπιταλιστή που θα του «παρέχει» το μισθό και τα δικαιώματα που αυτός
θα κρίνει.
Βάζοντας το σοσιαλισμό – κομμουνισμό, ως κοινωνικο-οικονομικό σχηματισμό στο στόχαστρο κι απευθυνόμενοι σε ηλικίες που δεν έχουν εμπειρία από την
πρώτη απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού και από τα γεγονότα και τις αιτίες πίσω από αυτά που οδήγησαν στη νίκη της αντεπανάστασης καλλιεργείται η
αντίληψη ότι ο σοσιαλισμός είναι μια ουτοπία, μια χίμαιρα, ένα όνειρο απραγματοποίητο, ότι ο καπιταλισμός μπορεί να εξανθρωπιστεί και να βλέπει τον άνθρωπο πέρα και πάνω από τα κέρδη, ότι ο σοσιαλισμός βασίζεται στην ισοπέδωση της
ζωής προς τα κάτω, είναι ισοδύναμος της καθυστέρησης και επιπλέον είναι ασυμβίβαστος με τη δημοκρατία. Βεβαίως, είναι ασυμβίβαστος με την αστική δημοκρατία, που για τα αστικά κόμματα και τους οπορτουνιστές είναι συμβατή με την
καπιταλιστική ιδιοκτησία και στα μέσα παραγωγής και στον πλούτο που παράγει
ο εργαζόμενος άνθρωπος.
Προασπίζοντας την ιστορική αλήθεια, υπερασπίζοντας τους ταξικούς αγώνες
από τη στρέβλωση και το ψέμα των πληρωμένων «ιστορικών» και των κονδυλοφόρων της αστικής τάξης, τιμώντας τους λαϊκούς αγώνες για καλύτερη ζωή των λαϊκών
στρωμάτων, μη υποκύπτοντας στην υλοποίηση προγραμμάτων –όσο κι αν του είναι
«οικονομικά ασύμφορο»- για την «μέρα της Ευρώπης», τα “SOCRATES” και τα
“COMINIOUS”, ετοιμάζει τη νέα γενιά εργαζομένων να αντιμετωπίσει από καλύτερη θέση την επίθεση του κεφαλαίου.
Αυτό είναι που ενοχλεί τα κόμματα του κεφαλαίου, τα στηρίγματα της αστικής τάξης και τους βοηθούς τους, γι αυτό προωθούν μέτρα αντιμετώπισης όσων
εκπαιδευτικών σέβονται το λειτούργημά τους. Διδάσκοντας την ιστορική αλήθεια
δεν εκπληρώνεται μόνο το «ακαδημαϊκό» καθήκον αλλά και η νέα γενιά εργαζόμενων κατανοεί ποια είναι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας, τη θέση της στην ταξική κοινωνία, μπορεί να αναγνωρίσει τους συμμάχους και τους εχθρούς της τάξης της, εμπιστεύεται τη δύναμή της ώστε να εκπληρώσει την αποστολή της: την
ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος του σήμερα μέσα από αγώνες με ρήξη, απειθαρχία κι ανυπακοή, με μέτωπο πάλης για τα συμφέροντα της τάξης του.
Στην ταξική εκμετάλλευση του σήμερα να απαντά με το χτίσιμο του νέου κόσμου
που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, της εργατικής
τάξης και των συμμάχων της, με λαϊκή οικονομία, λαϊκή εξουσία. Το σοσιαλισμό.
Ο εκπαιδευτικός που δε θέλει να είναι φερέφωνο της εξουσίας και θέλει να
είναι αυτός που θα βοηθήσει την ιστορία να πάει μπροστά, πρέπει να είναι σε θέση να απαντά στην ερώτηση των μαθητών του τι τους δίδαξε με δυο λέξεις: την
αλήθεια και τη ζωή.
Πάντως, όσο εντείνεται ο αντικομμουνισμός τόσο γίνεται πιο αισθητό το φάντασμα του κομμουνισμού που πλανάται πάνω από την Ευρώπη, τον κόσμο όλο.
Κι άλλους –λαϊκά στρώματα- τους ενθαρρύνει, άλλους –κεφάλαιο και το πολιτικό προσωπικό του- τους φοβίζει…

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
«Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Η 79η ΓΣ της ΔΟΕ γίνεται σε μια περίοδο που με πρόσχημα την κρίση έχει
εξαπολυθεί η πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων χρόνων στα εργασιακά δικαιΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΕΣΑΚ - ΔΕΕ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

ώματα των εργαζομένων. Μειώσεις στο λαϊκό εισόδημα, φορολογική επιβάρυνση.
Με το νόμο για το ασφαλιστικό αυξάνονται για όλους τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μειώνονται δραματικά οι συντάξεις που γίνονται επιδόματα, καταργείται ουσιαστικά το δικαίωμα ασφάλισης-υγείας στους ανέργους και στους ελαστικά εργαζόμενους. Δουλειά 40 χρόνια για μια κουτσουρεμένη σύνταξη.
Το Προεδρικό Διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο
Εργασίας αυξάνει τα όρια απολύσεων, καταργεί το κατώτερο μεροκάματο και συνολικά την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μειώνει τις αποζημιώσεις
των απολύσεων στο 50% και με την προώθηση της μαθητείας για νέους 15 έως 18 ετών ανοίγει το δρόμο για την πιο σκληρή εκμετάλλευσή τους με μισθούς πείνας.
Η κυβέρνηση, για λογαριασμό του κεφαλαίου καταργεί τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και τα παραχωρεί στον ΣΕΒ που τρίβει τα χέρια του.
Αυτά τα μέτρα έχουν διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια ως αξιώσεις της ΕΕ,
του ΣΕΒ,των τραπεζιτών,των εφοπλιστών,των μεγαλεμπόρων.Χρόνια τώρα έχουν
σημαία τους την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, δηλαδή την κατάργηση κάθε μέτρου που κατοχυρώνει συλλογικά δικαιώματα.
Τα άλλα κόμματα: η ΝΔ στηρίζει στην ουσία τα μέτρα, το ΛΑΟΣ κάνει κριτική στη κυβέρνηση γιατί άργησε να τα πάρει, κατασυκοφαντώντας κάθε λαϊκή αντίδραση,,ο δε ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ στήνει καυγά βάζοντας το δίλλημα ΔΝΤ ή Ευρωπαϊκή
λύση.
Απέναντι σ’ αυτές τις εξελίξεις ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ κάνει πλάτες.
Είναι χαρακτηριστικό, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη σφοδρή επίθεση στα λαϊκά
στρώματα και έρχεται νέα ισχυρή αντεργατική θύελλα, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στηρίζουν ανοιχτά τα αντεργατικά μέτρα. Η ΓΣΕΕ έχει κρίνει τα μέτρα της κυβέρνησης «σκληρά αλλά αναγκαία», ενώ η ΑΔΕΔΥ ζήτησε «μέτρα μικρότερης έντασης» (!!). Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ που επί της ουσίας στηρίζουν το πολυνόμο, το «νέο σχολείο».
Οι συμβιβασμένες αυτές πλειοψηφίες φέρουν τεράστιες ευθύνες για τα μέτρα που παίρνονται σήμερα και για όσα ετοιμάζονται να παρθούν στη συνέχεια
γιατί δεν προειδοποίησαν τους εργαζόμενους δεν προετοίμασαν και δεν οργάνωσαν αγώνες ενάντιά του, αν και τα γνώριζαν.
Καλλιεργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια ως μονόδρομο την ταξική συνεργασία, τον κοινωνικό εταιρισμό για να γίνει πιο ανθρώπινος ο καπιταλισμός.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το Υπουργείο Παιδείας με οδηγό τις κατευθύνσεις της ΕΕ και των μονοπωλίων, του Συμφώνου Σταθερότητας, διαχειρίζεται
την καπιταλιστική κρίση και στο χώρο της παιδείας σε αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική κατεύθυνση
Μια σειρά αναδιαρθρώσεων στο όνομα της κρίσης επιταχύνονται.
Το νέο σχολείο, η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, η αποκέντρωση
μέσω Καλλικράτη, το νέο σύστημα διορισμών, τα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος,οδηγούν ολοταχώς σ’
ένα διαφοροποιημένο και κατηγοριοποιημένο σχολείο των δεξιοτήτων, σ’ ένα
σχολείο της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας.
Το εκπαιδευτικό σύστημα που «οραματίζεται» η κυβέρνηση «αποκαλύφθηκε» από την συνέντευξη της Άννα Διαμαντοπούλου, στη ΝΕΤ:
«… Σχολεία και πανεπιστήμια που θα βρίσκονται σε άμεση σύνδεση με
τις επιχειρήσεις, ενιαία εκπαιδευτική αγορά δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, έρευνα με μοναδικό κριτήριο την επιχειρηματικότητα.»
Τα μέτρα αυτά συνοδεύονται με μεγάλα λόγια που σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν γονείς και Εκπαιδευτικούς. «νέο σχολείο δημιουργικής μάθησης», «αναβάθμιση στις διδακτικές μεθόδους», «ξενόγλωσση Εκπαίδευση με πιστοποίηση», «πρώτα ο μαθητής», «η τσάντα στο σχολείο», «πράσινο σχολείο»,
«ψηφιακό σχολείο», «ένα σχολείο χωρίς τοίχους», «όλοι προχωρούν χωρίς αποκλεισμό», κλπ
Αποσιωπούν όμως συνειδητά ότι τα μέτρα συνοδεύονται με:
• Συμπτύξεις και καταργήσεις τμημάτων,
• Αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
• Μειώσεις στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών.
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• Κάλυψη των ωρών διδασκαλίας με υποχρεωτικές υπερωρίες,
• Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή,
• Μείωση των δαπανών για την Παιδεία.
• Χορηγοί και ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.
Συναδέλφισσες Νηπιαγωγοί,με τη λαίλαπα που έρχεται που τα 7χρονα θα κάθονται υποχρεωτικά μέχρι τις δύο το μεσημέρι, μη φανταστείτε ότι το Νη/γείο θα
μείνει στο απυρόβλητο.
Το νηπιαγωγείο και οι νηπιαγωγοί θα βρεθούμε στο κέντρο της επίθεσης το
επόμενο διάστημα.
Στην έκθεση της ΕΕ με τίτλο «Σχετικά με τις βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει», ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προσχολική βαθμίδα.
«Το Ευρωκοινοβούλιο εφιστά την προσοχή στη σημασία της προώθησης
μιας νοοτροπίας ανάγνωσης από την προσχολική ηλικία και εξής, καθώς και
στη σημασία της πρόσβασης σε αναγνωστικό υλικό από την προσχολική κιόλας
ηλικία».
Επισημάναμε από την πρώτη στιγμή την κατηγορηματική μας αντίθεση για τη
σχολειοποίηση που επιχειρείται στο Νηπ/γειο και που με την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας το νηπ/γειο αντιμετωπίζεται περισσότερο ως χώρος εκπαίδευσης. Δεν θεωρείται πια αυτόνομη και ανεξάρτητη βαθμίδα με τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα και τις ανάγκες αυτής της ηλικίας. Αγνοείται ο παιδαγωγικός και κοινωνικός του ρόλος.
Φωνάζαμε για τη Σχολειοποίηση και εντατικοποίηση του Νηπιαγωγείου που
περνούσε μέσα από τα νέα αναλυτικά προγράμματα και το οδηγό της νηπιαγωγού, που αλλάζουν το ρόλο του νηπιαγωγείου.
Το νηπιαγωγείο γίνεται σχολείο, όπου το νήπιο διδάσκεται συστηματικά γραφή και ανάγνωση καθώς και μαθηματικές πράξεις. Συμπληρώνεται δε το πρόγραμμα με στοιχεία μαθημάτων όπως γεωγραφίας, ιστορίας, θρησκευτικών, πληροφορικής, Η/Υ κ.ά.
Από ότι φαίνεται η σχολειοποίηση θα έχει και συνέχεια.
Αυτό που έχει ανάγκη ένα νήπιο στην ηλικία αυτή, είναι το παιχνίδι. Κυρίαρχη
δραστηριότητα της προσχολικής ηλικίας επιβάλλεται να είναι το θεματικό παιχνίδι.
Ξεκαθαρίζουμε εδώ ότι το παιχνίδι αποτελεί την καθοδηγητική δραστηριότητα του
νηπίου όχι γιατί αφιερώνει πολύ χρόνο,ούτε επειδή το παιχνίδι προσφέρει στο παιδί χαρά και ικανοποίηση,αλλά γιατί αναπτύσσει τις διανοητικές λειτουργίες του παιδιού, προκαλεί ποιοτικές αλλαγές στις ανάγκες, στα κίνητρα και τελικά στη συνείδησή του. Αναπτύσσει τη φαντασία του, την αφηρημένη σκέψη του.
Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ σχετικά με τα αίτια της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και υπερκινητικότητας, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η έλλειψη φυσικού παιχνιδιού στην πρώιμη παιδική ηλικία θα μπορούσε να είναι η αιτία για ανάπτυξη ΔΕΠ!
Επιχειρείται να συνδεθεί η εντατικοποίηση του νηπιαγωγείου με την ταυτόχρονη έλλειψη παιχνιδιού, με τη σχολική αποτυχία. Υποστηρίζεται ακόμη ότι ο περιορισμός του ελεύθερου παιχνιδιού στη νηπιακή ηλικία οδηγεί σε αυξημένο στρες
τα παιδιά και τους γονείς, σύμφωνα με κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (2006).
Εδώ, συνάδελφοι, οι πλειοψηφούσες συνδικαλιστικές παρατάξεις έχουν την
ευθύνη τους. Μόνο το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο μεγάλο αγώνα του κλάδου μας
το 2006 πάλεψε να μπει στο διεκδικητικό πλαίσιο η αποκέντρωση, η αξιολόγηση,
η σχολειοποίηση, τα νέα τότε βιβλία κλπ. Αντίθετα η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ
στην 78η Γ.Σ. του Κλάδου εισηγήθηκε τη σχολειοποίηση του Νηπ/γείου και μάλιστα πρότεινε και βιβλία για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και αντίστοιχα εκπαιδευτικά υλικά!
Όλο αυτό το διάστημα δεν έγινε καμία προσπάθεια και από τη μεριά της κυβέρνησης αλλά και από τη ΔΟΕ για επίλυση προβλημάτων που αφορούν τα νηπιαγωγεία. Ρύθμιση ωραρίου Νηπ/γων, βελτίωση συνθηκών δουλειάς, διορισμός
βοηθητικού προσωπικού,εξασφάλιση χώρων για στέγαση νέων νηπιαγωγείων όταν
χιλιάδες νήπια σπρώχτηκαν στην αγκαλιά της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι νηπ/γοί εισπράττουν την δυσαρέσκεια των γονιών που και αυτοί με το δίκιο τους πελαγοδρομούν γιατί δεν γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα φοιτήσουν τα

ΕΣΑΚ - ΔΕΕ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

παιδιά τους.
Φέτος, με την οικονομική κρίση, οι πιέσεις που ασκούνται στις νηπ/γους για
μια θέση στο δημόσιο νηπ/γείο και για 30ανταρια τμήματα, είναι πολύ μεγαλύτερες.
Τελικά και φέτος η τύχη θα αποφασίσει με την κλήρωση, αν το νήπιο θα βρει
μια θέση στο κατά τα άλλα Δημόσιο σχολείο.
Συνάδελφοι, όλα αυτά τα μέτρα παίρνονται όχι για να διαμορφώσουν μια Παιδεία όπου τα παιδιά να μορφώνονται ολόπλευρα αναπτύσσοντας την κριτική τους
σκέψη, αλλά θέλουν να μας επιβάλλουν μια Παιδεία φτηνή, ευέλικτη, ταξικά διαφοροποιημένη.
Για όλα αυτά που προωθούνται για την Παιδεία αλλά και γενικότερα στα εργασιακά μας δικαιώματα φέρουν μεγάλες ευθύνες οι γαλαζοπράσινες κυβερνήσεις, όπως και τα άλλα κόμματα: η ΝΔ που στην ουσία τη στηρίζει, ο ΛΑΟΣ, που πιέζει για
πιο ακραία μέτρα, ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ που με την τακτική του την αποδέχτηκε και στην
Ε.Ε. και στη χώρα μας. Που κρύβουν τις αιτίες και τους υπευθύνους.
Το δε συνδικαλιστικό μας όργανο η ΔΟΕ με τις πλειοψηφίες ΠΑΣΚΕ και
ΔΑΚΕ και τις εκάστοτε συμμαχίες, βάζουν πλάτες για να περάσει αυτή η αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική. Την ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι δέχονται σφοδρή
επίθεση στα κεκτημένα τους αντί να οργανώσει αγώνες στην ουσία τους σαμποτάρει, τους καθυστερεί, τους αποδυναμώνει.
Ας μη ξεχνάμε την Δημόσια δήλωση της Διαμαντόπουλου: «…. ευχαριστώ τη
ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των θέσεων του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από τις θέσεις που τελικά
διαμορφώσαμε της πήρα από τη ΔΟΕ ΚΑΙ ΟΛΜΕ».
Συνάδελφοι, ο λαός μας απάντησε δυναμικά στα ψεύτικα διλήμματα του πρωθυπουργού «ή χανόμαστε, ή παίρνουμε μέτρα». απάντησε με την συμμετοχή του
στις μαζικότερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων ενάντια στον εκβιασμό
και στην τρομοκρατία, για να παραδώσουν οι εργαζόμενοι όποιες κατακτήσεις και
δικαιώματα του έχουν απομείνει.
Η μοναδική ελπίδα για να σταματήσουμε αυτά που μας ήρθαν αλλά και για
αυτά που θα έρθουν είναι να βγούμε στους δρόμους κάτω από τη σημαία του
ΠΑΜΕ μαζί με τις Ενώσεις Γονέων, τους μαθητές και με όλο το λαό με τη γραμμή
της σύγκρουσης, της απειθαρχίας της ανυπακοής και της ανατροπής, κόντρα στην
πλουτοκρατία, τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες (τύπου ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥΔΟΕ-ΟΛΜΕ). Τότε μόνο θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα!
Είναι ώρα να πάρουμε τις αποφάσεις μας.Έχουμε χρέος στα παιδιά μας,στους
μαθητές μας.

χαρούμενοι, μιας και η αγαπημένη σας υπουργός, κατήργησε την ωρομίσθια, όπως
τρέξατε να ενημερώσετε τους συναδέλφους μετά την πρώτη συνάντηση που είχατε μαζί της. Τώρα, αν κάποιους μήνες αργότερα γεννήθηκε ο νέος ερμαφρόδιτος θεσμός του «Αναπληρωτή Μειωμένου Ωραρίου», είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.
Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Η πολιτική που τόσα χρόνια στηρίζατε, στηρίζετε και θα στηρίζετε, μαζί με τη ΔΑΚΕ, είναι αυτή που τσαλαπατά τα δικαιώματα
και τα όνειρα 45000 συναδέλφων ωρομίσθιων και αναπληρωτών, βάφει μαύρο, κατάμαυρο, το μέλλον όλων των νέων που έχουν ως σκοπό να δουλέψουν στην εκπαίδευση και βάζει μπουρλότο στις εργασιακές σχέσεις όλων όσων ήδη υπηρετούμε σε αυτή.
Γ) Θα πρέπει και οι δύο να αισθάνεστε ότι κάνατε το καθήκον σας, ως δημοκρατικοί πολίτες, μιας και βγήκατε και κατακεραυνώσατε, ως ΑΔΕΔΥ και ΓΣΣΕ,
την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του ΠΑΜΕ,να μπλοκάρει τις εργασίες την πρώτη μέρα που ο κύριος Λοβέρδος ξεκινούσε την περίφημη «Κοινωνική Διαβούλευση» για το ασφαλιστικό. Τώρο, αν μετά από ορισμένους μήνες αποχωρίσατε
κλαίγοντας,ως απατημένοι σύζυγοι,2 τινά μπορεί να σημαίνει.Ή είστε αφελείς,μιας
και δεν μπορούσατε να προβλέψετε που πάει το πράγμα. Ή παίζετε θέατρο, κοροϊδεύοντας τους πάντες. Ότι και από τα δύο και να συμβαίνει, ένα είναι το γεγονός. Είστε επικίνδυνοι! Για τον κλάδο, τον λαό, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά σας!
Είναι καιρός να το καταλάβετε.
Δ) Με την απόφαση σας να προκηρύξετε απεργία στις 16-12-2009, όταν ήταν
ήδη προγραμματισμένη (και εσείς την είχατε απορρίψει ως μη αναγκαία) απεργία του
ΠΑΜΕ, πολύ καιρό πριν, για την επόμενη μέρα 17-12-2009 δείξατε καθαρά το ποιοι
είστε! Ποιο είναι το βασικό σας μέλημα! Το μόνο που σας νοιάζει είναι το πώς θα
εμποδίσετε την ανάπτυξη παλλαϊκού κινήματος, που σκοπό θα έχει τη ριζική ανατροπή της πολιτικής, την οποία και οι δύο σας υπηρετείτε.
Είναι καιρός να καταλάβετε ότι είστε το ίδιο συνυπεύθυνοι με τα κόμματα σας,
για το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο μόνος
δρόμος ανάπτυξης που πρέπει να διαβούμε είναι ένας και μοναδικός. Είναι ο δρόμος που καταλήγει στη λαϊκή ευημερία, κόντρα στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των μηχανισμών (Ε.Ε.,Δ.Ν.Τ.,Ε.ΚΤ,κ.α.) που τα υπηρετούν.Ας κάνουμε
λοιπόν πράξη αυτό που ο κλάδος με πρωτοπόρο το ΠΑΜΕ ΕΚΠ/ΚΩΝ φώναζε
ως σύνθημα στις κινητοποιήσεις του 2006.
Αγώνας Ρήξη Ανατροπή
η Ιστορία γράφεται με Πάλη Ταξική

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΡΙΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
«Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Κριτική στα πεπραγμένα λοιπόν. Για να δούμε ποια ήταν τα έργα και οι ημέρες
της νεοσυσταθείσας πλειοψηφίας ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ που, οι κοινές αποφάσεις τους ήταν αυτές που καθόρισαν και τα πεπραγμένα της ομοσπονδίας. Θα αναφερθώ στα
έργα και τις ημέρες σας μόνο μέχρι το Δεκέμβρη γιατί με τη νέα χρονιά φορέσατε
πάλι το αγωνιστικό σας προσωπείο. Αρχίσατε πάλι δήθεν να αντιδράτε στην εφαρμογή της πολιτικήςτην οποία και οι δύο σας υπηρετείτε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο.Η ουσιαστική διάσταση έργων και πράξεων σας εκθέτει ανεπανόρθωτα.Ας
πάμε λοιπόν στο προκείμενο.
Α) Θα πρέπει και οι δύο σας να αισθάνεστε πάρα πολύ υπερήφανοι γιατί το
σχολείο που οραματιστήκατε και που με την περσινή σας ψήφο, τέτοια εποχή, εδώ στον ίδιο χώρο διεκδικήσατε από την πολιτεία αρχίζει να παίρνει σάρκα και
οστά. Θα πρέπει να χαίρεστε, που το «Νέο Σχολείο» ΑΕ, που εξήγγειλε η κυρία
Διαμαντοπούλου, έχει πάρα πολλά στοιχεία από αυτά που ΕΣΕΙΣ της προτείνατε,
όπως και η ίδια ομολόγησε. Πρέπει να βρείτε λοιπόν και την ανάλογη ευθιξία να
το παραδεχτείτε, τόσο στους συναδέλφους, όσο και σε όλο το λαό, μιας και με
τις ενέργειες σας καταδικάζετε το μέλλον των παιδιών του.
Β) Αγαπητοί συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ, θα πρέπει να αισθάνεστε ιδιαιτέρως

Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο, που μας έχουν κηρύξει η Κυβέρνηση η Ν.Δ. το ΛΑΟΣ με τις επιταγές της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας, της Ε.Ε.,
του Δ.Ν.Τ.
Αφού εξαπέλυσαν μία άνευ προηγουμένου μαζική επίθεση μέσω των ελεγχόμενων ΜΜΕ και του Τύπου με στόχο την τρομοκράτηση των εργαζόμενων για
να μας πείσουν ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα μέτρα, γιατί όπως λέει και το τραγούδι «κινδυνεύει η ΕΛΛΑΣ», ξεθεμελίωσαν κατακτήσεις χρόνων, που είχαν κερδίσει οι εργαζόμενοι με σκληρούς αγώνες με θυσίες και αίμα.
Χρησιμοποίησαν την οικονομική κρίση και το δανεισμό για να πάρουν μέτρα,
που θα είναι μόνιμα και τα οποία θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα,ακόμα περισσότερα δάνεια ακόμα περισσότερη εξάρτηση.Μέτρα που θα κάνουν
τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Μέτρα που θα οδηγήσουν σε μαζικές απολύσεις άρα σε ανεργία σε αυταρχισμό και τρομοκρατία.
Το σύστημά τους είναι αυτό που γεννάει τις οικονομικές κρίσεις και οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία ευθύνη γι’ αυτές.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Εμείς θα επιμείνουμε να λέμε ότι οι δρόμοι που έχουμε μπροστά μας είναι δυο
και πρέπει να πάρουμε θέση :
Με τα μονοπώλια, που επέβαλαν αυτές τις επιλογές και αυτά τα μέτρα, ή με
το λαό, που αντιστέκεται, που παλεύει, που αγωνίζεται για μια άλλη κοινωνία για
μια άλλη Λαϊκή εξουσία.
Τώρα είναι η ώρα που πρέπει ο καθένας μας να πάρει την προσωπική ευθύνη για τις επιλογές και για την πορεία του.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Στις σημερινές συνθήκες, αφού η επίθεση που δεχόμαστε είναι ολομέτωπη,
επιβάλλεται η ταξική ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζόμενων σε όλους
τους χώρους δουλειάς με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών της εργοδοσίας.
Το ΠΑΜΕ πάντα βρισκόταν, βρίσκεται και θα βρεθεί και το επόμενο διάστημα στο πλευρό των αγωνιζόμενων εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων.
Βρέθηκε στους καταπέλτες στα λιμάνια στηρίζοντας τους αγώνες των ναυτεργατών βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών στους δρόμους στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους.
Για μας τα σωματεία των εργαζομένων επιβάλλεται όχι μόνο να εκφράζουν
τη συμπαράσταση στα αιτήματα όλων των εργαζόμενων σε κάθε χώρο δουλειάς,
αλλά να είναι μπροστάρηδες, να οργανώνουν αγώνες, με ταξικό περιεχόμενο και
προσανατολισμό, να επιδιώκουν τη δημιουργία του αντιιμπεριαλιστικού αντιμονοπωλιακού ΜΕΤΩΠΟΥ.
Σωματεία που παίζουν το ρόλο του απεργοσπάστη δεν τα έχουν ανάγκη οι
εργαζόμενοι αλλά η εργοδοσία, όποια και αν είναι αυτή.
Δηλώνουμε ότι θα βρισκόμαστε παντού και πάντα μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς και θα παλεύουμε κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας και στον κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό ΓΣΕΕ
– ΑΔΕΔΥ. Κόντρα στις υποταγμένες πλειοψηφίες της ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, που στήριξαν και στηρίζουν απαρέγκλιτα την αντιλαϊκή πολιτική.
Συνάδελφοι - συναδέλφισσες
Για την κρίση και τα αίτιά της ακούσαμε και ακούμε πολλά. Το τελευταίο διάστημα τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση και την πλουτοκρατία ΜΜΕ και ο αστικός τύπος άλλαξαν τροπάρια.
Στην προσπάθειά τους να βγάλουν λάδι το σύστημα που δημιουργεί τις κρίσεις, τη φτώχεια, την ανεργία, αποφάσισαν, ότι προκειμένου να σωθεί αυτό, ας θυσιαστούν στο βωμό της σωτηρίας του και ορισμένοι υπηρέτες του.
Έτσι μας λένε ότι φταίνε οι πολιτικοί, φταίνε οι κλέφτες, φταίνε οι μιζαδόροι
πρώην κυβερνητικοί παράγοντες, φταίει ο διεφθαρμένος δημόσιος τομέας, φταίει η σύνταξη του παππού και της γιαγιάς.
Δεν ακούσαμε όμως ότι φταίνε οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές οι βιομήχανοι
και οι μεγαλέμποροι, που νόμιμα τους χαρίζονται δισεκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά.
Μας είπαν ότι φταίνε οι γιατροί, δικηγόροι, που δε δηλώνουν τα εισοδήματά
τους.
Κουβέντα όμως δε γίνεται για τις επιχειρήσεις,που πουλάνε την υγεία την παιδεία και άλλες κοινωνικές παροχές, που η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει
στους πολίτες της δωρεάν.
Ακούσαμε ότι φταίνε οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν κόβουν αποδείξεις.
Κουβέντα όμως δεν λένε για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με τα μεγάλα έργα και τις συνεχόμενες ανατιμήσεις που κάνουν.
Δε μας κοροϊδεύουν πια, συνάδελφοι, δε μας πείθουν, δεν είναι αξιόπιστοι.
Το σύστημά τους μπάζει από παντού και δεν παίρνει καμία επισκευή. Θέλει
γκρέμισμα.
Οι εργαζόμενοι παράγουμε τον πλούτο που όλοι αυτοί καρπώνονται.Χωρίς αυτούς εμείς μπορούμε να ζήσουμε. Αυτοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την εκμετάλλευση της εργατικής μας δύναμης.
Ήρθε η ώρα οι αγώνες να αποκτήσουν ταξικό περιεχόμενο. Δεν είναι αρκετό
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στις σημερινές συνθήκες να περιορίσουμε τις διεκδικήσεις μας σε οικονομικά αιτήματα μόνο.
Επιβάλλεται σήμερα να δώσουμε απάντηση στο τι είδους κοινωνία θέλουμε,
τι εξουσία, τι οικονομία θέλουμε.
Οι θυσίες που μας καλούν να κάνουμε θα πιάσουν τόπο μόνο για τα μονοπώλια και τους καπιταλιστές τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες.
Εμείς δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμία θυσία για
αυτούς.
Η πάλη μας θα είναι πάλη για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος,
πάλη για τη Λαϊκή Εξουσία και Οικονομία.
Αυτές οι θυσίες και αυτοί οι αγώνες θα πιάσουν τόπο.
Συναδέλφισσες –συνάδελφοι
Τι σημαίνει Λαϊκή εξουσία και οικονομία; Δεν θα κάνω ανάλυση συνάδελφοι.
Μόνο δυο κουβέντες θα σας πω. Γίνονται Λαϊκή κοινωνική περιουσία (κοινωνικοποιούνται) τα μέσα παραγωγής, οι κλάδοι παραγωγής μηχανημάτων, μεταποίησης,
ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μαζικών μεταφορών, κοινωνικοποιείται η γη και οι μεγάλες αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Δίπλα τους οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί των μικρομεσαίων ΕΒΕ για την πόλη και των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων στην ύπαιθρο.
Λαϊκή οικονομία σημαίνει κατάργηση κάθε μορφής ιδιωτικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας στους τομείς της υγείας, της ασφάλισης, της πρόνοιας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.
Και να σταθούμε συνάδελφοι στην παιδεία:
Παροχή σε όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δημόσιας και δωρεάν προσχολικής αγωγής.
Εξασφάλιση για όλα τα παιδιά αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν γενικής δωδεκάχρονης εκπαίδευσης μέσα από ένα σχολείο με ενιαία δομή, πρόγραμμα, διοίκηση και λειτουργία, υλικοτεχνική υποδομή, ενιαία εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Εξασφάλιση αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη γενική υποχρεωτική μόρφωση, και εξασφάλιση δουλειάς για όλους,
με βάση το επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενο που σπούδασαν.
Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Πρέπει απέναντί τους να βρουν ένα τείχος που θα γίνεται όλο και πιο δυνατό για να εμποδίσει τον εργασιακό μεσαίωνα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Πρέπει να γίνουμε ποτάμι που θα συμπαρασύρει στο διάβα του κάθε τους προσπάθεια για παραπέρα υποβάθμιση της ζωής μας.
Ας αφήσουμε τους καναπέδες των σπιτιών μας και τους υπολογισμούς για το
πόσο χαμένοι ή κερδισμένοι θα είμαστε επειδή πήραν ή δεν πήραν κάποια μέτρα
και μαζικά, αγωνιστικά, ταξικά να περάσουμε σε μόνιμη επίθεση, για την ανατροπή των μέτρων και όχι μόνο.
Κάθε βήμα που κάνουμε μας φέρνει και πιο κοντά στους στόχους μας για να
επιβάλλουμε το δικό μας νόμο, τη δική μας πρόταση, για έξοδο από την κρίση.
Οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες και
οι μεγαλέμποροι, που απολαμβάνουν τα προνόμια των φοροαπαλλαγών και των
εισφοροαπαλλαγών, να πληρώσουν για τα ελλείμματα και τα χρέη από τον πλούτο που τους παράγουν οι εργαζόμενοι και γεμίζει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χωρίς αυτούς Αυτοί δεν μπορούν χωρίς
τους εργαζόμενους.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε.
Με τη συμμετοχή μας στα ταξικά συνδικάτα και τη συσπείρωση στο ΠΑΜΕ,
με ανυπακοή κι απειθαρχία, θα ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική και θα
ανοίξουμε τη λαϊκή προοπτική.
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ!
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ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Θα ξεκινήσω με τα όσα ακούστηκαν εδώ, με αφορμή την αυριανή απεργία
(23\6) που προκήρυξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ και την πρόταση των αντιπροσώπων του ΠΑΜΕ Εκπ\κών να διακόψουμε
αύριο το πρωί για να πάμε στην απεργιακή συγκέντρωση.
Ναι, συνάδελφοι, το ΠΑΜΕ κέρδισε με το σπαθί του το δικαίωμα να προκηρύσσει απεργίες.Όταν τα “θεσμοθετημένα” (από το αστικό κράτος) συνδικαλιστικά
όργανα δεν το κάνουν, κάποιος άλλος θα τραβήξει μπροστά. Αν δεν υπήρχε το
ΠΑΜΕ, θα είχαν περάσει, εδώ και χρόνια, οι ανατροπές σε κάθε τομέα και κλάδο.
Π.χ. Αν δεν εξαγγελόταν η απεργία στις 23\6 για το πελώριο ζήτημα του ασφαλιστικού και των εργασιακών, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ “δε θα κουνούσαν ούτε το δαχτυλάκι τους”. Άλλωστε, ο ορισμός της 24ωρης απεργίας για τις 29\6 από την ΑΔΕΔΥ
ήρθε να δράσει απεργοσπαστικά απέναντι στις 23\6. Επίσης εντελώς ξαφνικά και
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,τα λεγόμενα συντονιστικά αποφάσισαν και καλούν σε συγκέντρωση (23 το πρωί) για να μην κατέβει ο κόσμος στην απεργιακή
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.
Είναι χαρακτηριστική η στάση της ΠΑΣΚ σήμερα. Σαν να μην τρέχει τίποτα
θέλει τη συνέχιση των εργασιών της 79ης ΤΓΣ, λες και διακοπή τους για αύριο το
πρωί θα έφερνε τη μεγάλη αναστάτωση. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά μάλωσε και
τη ΔΑΚΕ για τη διαφοροποίησή της πάνω στο αυριανό πρόγραμμα εργασιών.
Τέλος πρέπει ν’ αποδοθούν και οι ανάλογες ευθύνες στην Αυτόνομη Παρέμβαση για τη θέση της “να πάνε οι συνάδελφοι σε όποιες συγκεντρώσεις θέλουν.” Δηλαδή και με τους κυβερνητικούς και ενάντιά τους. Είναι η παλιά λογική
που έλεγε “και στο ληστή ψωμί και στο χωροφύλακα χαμπέρι”.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι ανατροπές στο ασφαλιστικό δεν ξεκίνησαν χθες. Θυμίζουμε με τη σειρά:
Νόμοι Σιούφα, Ρέππα, Πετραλιά και τώρα η χαριστική βολή από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Κάθε φορά έκοβαν από την Κοινωνική μας Ασφάλιση για να σωθεί
δήθεν το ασφαλιστικό σύστημα.
Στην πραγματικότητα όλα, και τα προηγούμενα και τα τωρινά και τα επόμενα
μέτρα μειώνουν το μη μισθολογικό κόστος, ρίχνουν την τιμή της εργατικής δύναμης. Ξαλαφρώνουν όλο και περισσότερο τα αφεντικά και μεγαλώνουν τα κέρδη
τους. Αλλά και το αστικό κράτος μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες, έτσι ώστε να
μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερα κονδύλια και να τα διαθέτει στους πλουτοκράτες και τις επιχειρήσεις τους. Και στις δυο περιπτώσεις ικανοποιείται η ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Παράλληλα “χρυσές δουλειές” περιμένουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις
εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Διαγράφονται κατακτήσεις και
δικαιώματα των εργαζομένων για να σωθεί η ολιγαρχία του πλούτου.
Για δε τα ασφαλιστικά μας ταμεία; Τα ξετίναξαν δίνοντας δις, με διάφορους
τρόπους, στους ιδιώτες. Και φτάσαμε στο σημείο να δανείζεται το Ταμείο Πρόνοιας 1 δις ευρώ για να δώσει το εφάπαξ στους 20.000 συνταξιούχους που το περιμένουν.
Με τα μέτρα για το ασφαλιστικό και το εργασιακό, που θα ψηφίσουν στη Βουλή, μειώνονται για πρώτη φορά απόλυτα μισθοί και συντάξεις, γενικεύεται η παιδική
εργασία, καθιερώνεται η δουλειά ως το θάνατο, απελευθερώνονται οι απολύσεις,
καταργούνται οι Συλλογικές συμβάσεις.Η ασφάλιση του Δημοσίου εξισώνεται με αυτή του Ιδιωτικού τομέα. Όλοι σε ενιαίο φορέα ασφάλισης.Όλοι στα 65 με 40 χρόνια δουλειάς. Οι γυναίκες κι αυτές στα 65, εντός τριών ετών.
Αυτά λέει το νομοσχέδιο,που αποσπάσματά του δόθηκαν χθες στην ΑΔΕΔΥ.
Όσο για ελιγμούς και τερτίπια από την κυβέρνηση, άλλο καλό, ώστε να διασκεδάσει τη λαϊκή αγανάκτηση. α) Ψηφίζει στη Βουλή ασφαλιστικό και εργασιακά μαζί για να υπάρχει επίφαση νομιμοποίησης. Έτσι κι αλλιώς παράνομα είναι τα
μέτρα της. Ταξικά, υπέρ του κεφαλαίου. β) Προπαγανδίζει ότι δε θα θιγούν οι παλιότεροι. Όμως δεν είναι μόνο πότε θα βγει ο υπάλληλος στη σύνταξη, αλλά και

αν αυτή θα φτάνει για αξιοπρεπή γεράματα. γ) Περπατάει τη φιλολογία, αν το ασφαλιστικό είναι πιο σκληρό ή μαλακότερο από το Μνημόνιο. δ) Συνδέει την καρατόμηση της Κοινωνικής Ασφάλισης με τα ελλείμματα και τα χρέη.
Και είναι μεγάλα τα ψέματα: Με το ιδεολόγημα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μάς πάνε για εργασιακές συνθήκες και αμοιβές Ινδίας και Κίνας.Όσο για
τα ελλείμματα και τα χρέη είναι απάτη ότι θα γεμίσουν τα κρατικά ταμεία με το φτήνεμα του εργαζόμενου. Την κρίση και την καταστροφή του κεφαλαίου πάνε να αντιμετωπίσουν καταστρέφοντας τους εργάτες και τα λαϊκά στρώματα.
Όμως το κεφάλαιο τη δουλειά του κάνει διαχρονικά. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ τι έχουν να πουν τώρα; Για τη συνενοχή τους μέσα από τους Κοινωνικούς Διαλόγους και τις Διαβουλεύσεις θα κάνουν αυτοκριτική; ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ καλλιέργησαν τον εφησυχασμό. Πχ. για την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, που ανέβασε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
των γυναικών στο Δημόσιο και μετέτρεψε την ασφάλισή μας από κοινωνική σε επαγγελματική, μίλησαν για νομική αντιμετώπιση, ενώ οι κυβερνήσεις ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ αδρανούσαν κραυγαλέα. Κατόπιν δέχτηκαν τα τετελεσμένα και ζήτησαν
σταδιακή εφαρμογή.
Μην ξεχνάμε, συνάδελφοι, “αν δε γονάτιζε η καμήλα δε θα τη φόρτωναν”!
Έτσι στην εισήγηση της ΔΟΕ για τα ασφαλιστικά μπαίνουν αιτήματα που είναι ασαφή και αφήνουν περιθώρια ερμηνείας προς τα κάτω. Πχ. “Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώματα για παλιούς και νέους”. Ή δεν μπαίνει καν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Όλοι αυτοί, που καρατομούν την κατάκτηση αυτή, της εργαζόμενης και ιδίως
της μητέρας, θα πλειοδοτήσουν σε λόγια και φιέστες στις 8 Μάρτη, Ημέρα της Γυναίκας. Να τους θυμηθούν τότε οι γυναίκες και να τη μετατρέψουν από ‘δω και
πέρα σε μέρα αγώνα.
Ως ΠΑΜΕ Εκπ\κών αγωνιζόμαστε για καθολική, δημόσια και δωρεάν Κοινωνική Ασφάλιση. Για όρια ηλικίας 55 για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες. Για
διατήρηση της διαφοράς 5ετίας για τις γυναίκες λόγω του ιδιαίτερου ρόλου τους
στην κοινωνία.
Αλήθεια, είναι ρεαλιστική αυτή μας η πρόταση; Μπορεί να πραγματοποιηθεί;
Υπάρχουν οι δυνατότητες;
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Μελέτη Πανεπιστημίου της Αγγλίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο παγκόσμιος πλούτος που παράγεται κάθε χρόνο φτάνει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
12,5 δις κατοίκων. Σήμερα στη Γη ζουν περίπου 6,5 δις και από αυτούς τα 2,5 δις
ζουν στη φτώχεια ή την εξαθλίωση. Ανάλογα και στην Ελλάδα.
Αυτό συμβαίνει, επειδή, ο πλούτος που παράγεται, συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια. Δηλαδή, ενώ δουλεύουν δισεκατομμύρια άνθρωποι, το προϊόν που παράγουν,
το ιδιοποιούνται οι ολίγοι. Αυτή είναι η βασική αντίθεση του καπιταλισμού. Έτσι, ο ιδρώτας και το αίμα των εργαζομένων μετατρέπεται σε κέρδη, χλιδή, διαφθορά και
ξεπεσμό της αστικής τάξης και των θεραπόντων της στην πολιτική και στο κίνημα.
Η αναρχία στην παραγωγή, η συγκέντρωση της παραγωγής και της συγκεντροποίησης των κεφαλαίων όλο και σε λιγότερα χέρια, είναι κι αυτοί νόμοι του
καπιταλισμού και μάλιστα σιδερένιοι. Νομοτελειακά, οι αντιφάσεις του θα οξύνονται στην προσπάθεια της αστικής τάξης να επιβιώσει αυτή και το σύστημά της,
μέχρι που να φτάσουμε στο σημείο ανάφλεξης, όπου οι κάτω θα θέλουν ν’ αλλάξει η ζωή τους και οι πάνω να μη μπορούν να το κάνουν.
Άρα, όποιος λέει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά αρκεί να πληρώσουν όλοι, να
βάλουμε κανόνες λειτουργίας στους καπιταλιστές, να «ρυθμίσουμε» την αγορά, να
μπουν οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, ή αυταπατάται ή συνειδητά εξαπατά το κίνημα. Όσο μπορεί να γίνει ο λύκος χορτοφάγος, άλλο τόσο και το κεφάλαιο θα γίνει φιλολαϊκό και ανθρώπινο, θα υπηρετήσει τις ανάγκες των πολλών.
“Πυροβολούν” εδώ κάποιοι την τρόικα και το Μνημόνιο, και καλά κάνουν.
Όμως τρόικα είναι το Δ.Ν.Τ. και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην είναι άσφαιρα τα πυρά, αλλά αποτελεσματικός ο αγώνας, μπαίνει ζήτημα απεξάρτησης από την Ε.Ε. Στο πνεύμα της αντίστασης και της σύγκρουσης που λένε, εννοούν κι
αυτό το ζήτημα μέσα; Πώς τοποθετούνται;
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Η υπερπαραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, η τεράστια πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, σήμερα, μπορούν να κάμουν την εργασία πιο ξεκούραστη. Να μειώσουν τον εργάσιμο χρόνο, να παρέχουν δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια, περίθαλψη ασφάλιση, να βγάλουν νωρίτερα σε σύνταξη τον
ασφαλισμένο, να δώσουν ελεύθερο χρόνο για αθλητισμό, πολιτιστική δημιουργία,
για ενασχόληση με τα κοινά…
Και να υπενθυμίσουμε ότι όλα τούτα, κι ακόμα περισσότερα, τα απόλαυσαν οι
λαοί των σοσιαλιστικών χωρών. Οι κατακτήσεις τους χάθηκαν με την επικράτηση
της αντεπανάστασης και την παλινόρθωση του καπιταλισμού. Και για να προλάβω
τα ερωτήματα κάποιων, καλόπιστων ή κακόπιστων, γιατί έγιναν οι ανατροπές : Επειδή, για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, που παρουσίαζε η οικοδόμηση του σοσιαλισμού, χρησιμοποίησαν καπιταλιστικές συνταγές. Και οι νόμοι της σοσιαλιστικής οικονομίας είναι επίσης άτεγκτοι!
Για να τα απολαύσουμε όσα αναφέραμε παραπάνω, μια απαραίτητη προϋπόθεση υπάρχει: Να εξουσιάζουν τον πλούτο που παράγουν και να τον μοιράζουν
δίκαια στο λαό οι ίδιοι οι παραγωγοί του, η εργατική τάξη με τα σύμμαχά της
στρώματα. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει!
Γι αυτό το ΠΑΜΕ βάζει το σύνθημα «Ή αυτοί ή εμείς», επειδή, όποιος έχει
την εξουσία στην κοινωνία, διασφαλίζει τα συμφέροντά του.
Για τούτο καλεί τον εργάτη, τον υπάλληλο, το φτωχό αγρότη, το μικροεπαγγελματία, τον αυτοαπασχολούμενο να χτίσουν ένα μεγάλο, ενιαίο μέτωπο πάλης με ταξικό προσανατολισμό. Να αγωνιστούν, όχι μόνο για τα επιμέρους(που τελικά είναι ίδια για όλους), αλλά και για οριστική λύση των προβλημάτων τους μέσα από τη δική
τους εξουσία.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η σημερινή 79η Γ.Σ.του κλάδου πραγματοποιείται κάτω από πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες για όλους μας, για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Βιώνουμε μια πρωτοφανή επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις χρόνων. Κυβέρνηση, ευρωπαϊκή ένωση, ΔΝΤ υλοποιώντας πιστά τις εντολές του μεγάλου κεφαλαίου και με αφορμή την οικονομική κρίση ξεθεμελιώνουν ουσιαστικά τη ζωή όλων μας. Παράλληλα ανοίγουν το δρόμο ώστε τα επόμενα χρόνια να ξαναέχουν μια τεράστια συσσώρευση κερδών, αφού οι εργασιακές σχέσεις και οι αμοιβές θα θυμίζουν μεσαίωνα.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πέρασε από το «χρήματα υπάρχουν» και το περιβόητο «αναδιανομή του πλούτου» στο
«δεν υπάρχει σάλιο» για τους εργαζόμενους. Ξαφνικά το φάντασμα της χρεοκοπίας εισέβαλε μαζί με τα παγωμένα χαμόγελα των υπουργών και τις ιαχές των δημοσιογράφων, που το μηνιάτικο τους είναι ίσο με το ετήσιο εισόδημά μας, και όχι μόνο, στα σπίτια όλων μας. Πρέπει οι εργαζόμενοι να τρομοκρατηθούν, να νιώσουν συνένοχοι, συνυπεύθυνοι, να σταυρώσουν τα χέρια, να προσφέρουν «γη και
ύδωρ» για τη σωτηρία της Πατρίδας. Γιατί τάχα δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Είναι
οι ίδιοι που μερικά χρόνια πριν εκθείαζαν τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ελλάδας
και τα τεράστια κέρδη.Και τότε για εμάς δεν υπήρχαν αυξήσεις,γιατί μπροστά μας
υπήρχαν και τότε «εθνικοί στόχοι», υπήρχε η ΟΝΕ, η Ολυμπιάδα, με τα χρέη των
20 δις που μας άφησε, υπήρχε ο πυρετός του χρηματιστηρίου μέσω του οποίου
οδήγησαν τον ιδρώτα των εργαζομένων στις φαρδιές τσέπες της πλουτοκρατίας.
Χάθηκαν, μας λένε, τα χρήματα, άδειασαν τα κρατικά ταμεία, λες και άνοιξε η γη
και τα κατάπιε.Αλήθεια ποιες κυβερνήσεις νομοθετούσαν όλα αυτά τα χρόνια και σταδιακά ο φόρος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. έπεσε από 45% στο 25% και σταδιακά δηλώνουν
στο 20%; Δεν είναι άδειασμα των κρατικών ταμείων αυτό; Πριν 10 χρόνια, σύμφωνα
με δικά τους στοιχεία,το ενεργητικό απόθεμα των ελληνικών τραπεζών ήταν 275 δις.
ευρώ, σήμερα είναι 575 δις. ευρώ και πλέον. Η διαφορά είναι 300 δις. ευρώ όσο δη-
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λαδή και το δημόσιο χρέος.
Δε χάθηκαν λοιπόν τα χρήματα, οδηγήθηκαν στις τσέπες του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν έγιναν ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία, δε δόθηκαν ούτε για αυξήσεις, ούτε για κοινωνικές παροχές. Η Παιδεία άλλωστε αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα. Κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρώμα της κυβέρνησης, τα κονδύλια είναι όλο και λιγότερα.
Σήμερα λοιπόν μέσα απ’ αυτό το δρόμο φτάσαμε ουσιαστικά να έχουμε 20%
περικοπές στα επιδόματα, κατά το ήμισι δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα
αδείας και απ’ ότι φαίνεται δεν τους αρκούν αυτά. Στόχος τους αποτελεί ο βασικός μισθός.Θυμούνται οι περισσότεροι ότι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια χτυπούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου για όλα αυτά. Για κάποιους ήμαστε «κινδυνολόγοι». Δυστυχώς όμως επιβεβαιωθήκαμε.
Και σήμερα ξαναλέμε πάλι: Αυτή η πολιτική, αν δεν ανατραπεί από τους εργαζόμενους,θα διαμορφώσει συνθήκες φτώχειας,που θα θυμίζουν Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Όρια ηλικίας και συντάξεις, ουσιαστικά καταργούνται. Θα δουλεύουμε ως τα βαθιά γεράματα με αντάλλαγμα ένα επίδομα φτώχειας, που θα προσεγγίζει απ’ ότι δηλώνουν οι κυβερνώντες, τη κατώτατη σημερινή σύνταξη δηλ. 480
ευρώ. Κι ακόμη περισσότερο, όρια ηλικίας που θα αναπροσαρμόζονται με βάση
το προσδόκιμο ζωής. Ο Μεσαίωνας στο μεγαλείο του. Η ανεργία φυσικά στα ύψη. Οι πρώτοι που θα πληρώσουν «το μάρμαρο» στον κλάδο μας, οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι, που ουσιαστικά οδηγούνται στην απόλυση. Αυτό σημαίνει
η εξαγγελία της κυβέρνησης για 19.000 λιγότερους διορισμούς το Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει προσλήψεις μόνο απ’ τον ΑΣΕΠ. Το πτυχίο παύει οριστικά να σημαίνει για τον κάτοχο του επαγγελματικά δικαιώματα. Και το κερασάκι φυσικά στην
τούρτα το πολυνομοσχέδιο για το νέο σχολείο με το «άρωμα» της αυτοαξιολόγισης και την «κοσμογονία» των 800 σχολείων διευρυμένου ωραρίου. Το σχολείο
δηλαδή της αγοράς, που θα ψάχνει χορηγούς, χρηματοδότες, συνδρομές γονέων
για να λειτουργήσει. Το σχολείο που θα κατηγοριοποιεί μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και τους μεν πρώτους θα τους οδηγεί πρόωρα στο περιθώριο, οι δε δεύτεροι ανάλογα με τους περίφημους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες θα χαρακτηρίζονται καλοί-κακοί και φυσικά ανάλογα θα αμείβονται. Ένα σχολείο δηλαδή
που θέλει σκυφτό τον εκπαιδευτικό και πρώτα απ’ όλους το νέο εκπαιδευτικό,που
θα είναι για μία διετία δόκιμος, υπό αξιολόγηση και δίπλα του κάποιος «σοφός μέντορας».Και από πάνω και η «δαμόκλειος σπάθη» των απολύσεων.Κατάργηση της
οργανικής θέσης στο δημόσιο τομέα θα σημαίνει και απόλυση.
Συνάδελφοι-ισσες,
Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή απάνθρωπη κατάσταση που διαμορφώνεται για
όλους μας, όλοι αναρωτιόμαστε αν υπάρχει λύση, αν υπάρχει διέξοδος, αν υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος
δείχνουν σ’ όλους μας το δρόμο. Τρέμουν μπροστά στη λαϊκή οργή, τρέμουν όταν βλέπουν ότι ο θυμός και η αγανάκτηση μπορούν να πάρουν αγωνιστικά χαρακτηριστικά, να δρομολογηθούν εξελίξεις προς όφελος του λαού. Χρειάζεται να
γίνουμε περισσότεροι στους αγώνες που έρχονται. Η οργή μας να μετατραπεί σε
ανυπακοή στη πολιτική τους. Να γίνει «ποτάμι που θα τους πνίξει». Μπορούμε
να επιβάλλουμε λύσεις για το συμφέρον μας, μπορούμε γιατί έχουμε και το δίκιο
και τη δύναμη, αρκεί να το καταλάβουμε. Μονόδρομος δεν είναι η πολιτική που
κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Υπάρχει
και άλλος δρόμος ανάπτυξης, που έχει στο κέντρο τον εργαζόμενο και τις ανάγκες του, τον εργαζόμενο ο οποίος παράγει τον πλούτο, αλλά σήμερα δυστυχώς
τον καρπώνονται άλλοι.
Αποτελεί αναγκαιότητα για την επίτευξη αυτού του στόχου η ενδυνάμωση και
η ενίσχυση του ταξικού πόλου στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η συμπόρευση όλο και
περισσοτέρων εργαζομένων με τον ανυπόταχτο πόλο της ρήξης και της ανατροπής, με την πλατιά συμμαχία των δυνάμεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
Αυτό το δρόμο της ταξικής σύγκρουσης και ανυπακοής πορευτήκαμε όλο το
προηγούμενο διάστημα, σ’ αυτή τη κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί εκεί βρίσκεται η ΔΙΕΞΟΔΟΣ και η ΕΛΠΙΔΑ.
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ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, χαιρετίζω από τη μια τους
συναδέλφους-συντρόφους της μόνης αλήθειας, της απόλυτης
αλήθειας. Χαιρετίζω και από την άλλη τους συναδέλφους τους
της κατά περίπτωση Αντιπολίτευσης. Μόνο που έτσι συνάδελφοι τίποτα δεν πάει μπροστά, το βαρέλι έχει φτάσει στον πάτο και ανακαλύπτουμε κάθε μέρα ότι έχει και πιο μεγάλο πάτο και πιο βαθύ πάτο κι εμείς ολοένα βουλιάζουμε ή καλύτερα
μας βουλιάζουν.
Στον αέρα τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στο ψαλίδι τα
οικονομικά μας, στην αμφισβήτηση τα εργασιακά μας κι εμείς
να προσπαθούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Πως όμως συνάδελφοι, με τον υποταγμένο συνδικαλισμό; Με τις κούφιες διακηρύξεις; Με την τακτική του άλλα λόγια να αγαπιόμαστε;
Συνάδελφοι, 800 ολοήμερα της εντατικοποίησης, αυταρχικά ορισμένα, ετσιθελικά αποφασισμένα από την Υπουργό και
ας υπήρχαν αρνητικές αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων. Και
η δήλωση του Προέδρου μας; «Αρκεί να μένει η τσάντα στο
σπίτι». Αλλά Πρόεδρε η Υπουργός σου σε διέψευσε, όχι μόνο
η τσάντα θα γυρνάει σπίτι, αλλά θα είναι και πιο βαριά.
Και να σας πω και κάτι συνάδελφοι της ΔΟΕ, μια που εδώ
μιλάμε για τα πεπραγμένα, γιατί νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοι το έχουν ξεχάσει. Βαρέθηκα να σας υπερασπίζομαι όταν
πηγαίνω στα σχολεία για ενημέρωση και σας κατηγορούν οι
συνάδελφοι για εκδηλώσεις ευμάρειας υπερβολικής σε περίοδο κρίσης.
Κουράστηκα να υπερασπίζομαι τα ανοιξιάτικα πασχαλινά
σας συνέδρια πασχαλινού τουρισμού στα Βερολίνα ή τα ασφάλιστρά σας, λες και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν είναι κάθε μέρα στο δρόμο για να πάνε στα σχολεία τους. Είναι
τραγικό συνάδελφοι, μην είστε κι εσείς τόσο τραγικά υπερβολικοί.
Να έρθω όμως και στα δικά μας πεπραγμένα, εμών των αντιπροσώπων. Δε μιλώ για το τώρα, εντάξει, η συγκυρία είναι περίεργη. Χθες το απόγευμα όμως η κατάσταση ήταν τραγική, ήμαστε καλοαποζημιωμένοι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι σε μια αίθουσα σχεδόν άδεια. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους κυρίως οι δύο μεγάλες παρατάξεις.
Συνάδελφοι, θυμάμαι τον Υπουργό Διαμαντοπούλου πριν
δυο χρόνια εδώ, τότε που της φωνάζανε από κάτω SIEMENS
για τα γνωστά, να φωνάζει να επαίρεται και να λέει ότι «και εγώ κάτω έπρεπε να είμαι μαζί σας». Δυστυχώς όμως τη θυμάμαι και τον Οκτώβρη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, όπου
έδειχνε με το δάχτυλο τους άριστους και τους άτακτους.
Λοιπόν, αν έτσι είναι το σχολείο που οραματίζεται η Υπουργός, αν έτσι είναι το σχολείο του Διαμαντοπούλειου διαδραστικού σοσιαλνεοφιλελευθερισμού, εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάρα πολύ άτακτοι και καλούμε και όλους στην αταξία,
σε μαζική αντίδραση, σε εντατικούς διασυλλογικούς αγώνες.
Σε αγώνες απεργιακούς, με αποφάσεις όμως των αντιπροσώπων, από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε συνάδελφοι, να μην ξε-

χνάμε ότι και το 2006 εδώ πάρθηκε η απόφαση από τους αντιπροσώπους, που οδήγησε στην πολυήμερη απεργία. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, φοβάμαι πως θα έχει την τύχη των
φετινών 24ωρων και 48ωρων, που αν κρίνω από τον δικό μου
Σύλλογο ήταν μάλλον απογοητευτικές.
Είναι διασκεδαστικό ή μάλλον ιλαροτραγικό να παρακολουθεί κανείς τους συναδέλφους ένθεν και ένθεν ΠΑΣΚΕΔΑΚΕ να διαγωνίζονται για το ποια Κυβέρνηση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα χάλια μας. Ας μη γελιόμαστε, όλοι τους φταίνε, όλοι τους μοιραστήκανε τον κορβανά.
Οι μεν για το σαθρό τους οικοδόμημα, για τη χρόνια απραξία, για τα μηδενικά τους οράματα, για το κράτος της ρεμούλας και του ρουσφετιού που έχτισαν, για την ανικανότητά
τους και οι δε για την πρωτοφανή υποτέλειά τους στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για
το κράτος του σοσιαλιστικού νεοφιλελευθερισμού τους.
Κατανοώ τη δύσκολη θέση σας συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, σοσιαλιστές, κεντροαριστεροί, να προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, το είδα άλλωστε και στο δικό μου Σύλλογο, από την πλευρά της ΠΑΣΚ σιωπή, μια ησυχία. Και από εκεί οι συνάδελφοι της ΔΑΚΕ να κοκορεύονται.
Μια πρέπει να είναι η απάντηση συνάδελφοι και μια πρέπει
να είναι η στάση μας, αντίσταση και αγώνας. Κοινός αγώνας, όλοι μαζί στους δρόμους, στις καταλήψεις, στις συγκεντρώσεις,
στα συλλαλητήρια. Όλοι μαζί για τα μεγάλα όχι, όλοι μαζί για
τις μεγάλες ανατροπές, γιατί μόνο αυτό μας έμεινε, αγώνας για
τη ζωή, αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, για το αύριο το δικό
μας και των παιδιών μας. Ευχαριστώ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την προσφυγή της Κυβέρνησης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Σύμφωνο
Σταθερότητας έχουν καταστήσει τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. Οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η άρση της μονιμότητας στις ΔΕΚΟ, η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, οι απολύσεις που δημιουργούν στρατιές ανέργων, το αδηφάγο τραπεζικό σύστημα, η φορο (εισφορο)διαφυγή και η παρατεταμένη διαφθορά δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με την ενεργή διαπλοκή των Πασοκοδεξιών κυβερνήσεων γονάτισαν τον
Ελληνικό Λαό.
Συνάδελφοι, ο βασικός στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης,
των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων, της Αμερικής, της Κίνας και
της Ρωσίας δεν είναι να μειώσουν το δημόσιο χρέος στις χώρες τους, αλλά να συμπιέσουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μειώσουν κοντολογίς το κόστος εργασίας, ούτως ώστε να αυξηθούν τα κέρδη
των κερδοσκόπων και των τραπεζιτών. Ο Καραμανλής πάγωσε για δύο χρόνια τους μισθούς μας για να εξοικονομήσει 28
δις για τις Τράπεζες. Ο Παπανδρέου περιέκοψε τους μισθούς
μας και τις συντάξεις για να προικίσει τους Τραπεζίτες με 25
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δις για να «δανείζουν» με το αζημίωτο τους φοροφυγάδες επιχειρηματίες και να «επιδοτούν» τους τσιφλικάδες της Λάρισας και της Κρήτης που καταφεύγουν στον χρηματιστηριακό
παράδεισο της Κύπρου και της Ελβετίας για να αυγατίσουν τα
κλεμμένα τους. Σε ένα τέτοιο νοσηρό οικονομικό και πολιτικό
κλίμα, εμάς τους εργαζόμενους δεν μας έχουν καταστήσει μόνον άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, αλλά άτομα με αναπηρία, χωρίς κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
Σε αυτό το θολό τοπίο η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
προβάλλει το ιδεολόγημα «πρώτα ο μαθητής». Στον πολυνόμο 3848/2010: των 33 άρθρων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των 5 άρθρων για τα πανεπιστήμια, των
6 άρθρων για τα εκκλησιαστικά λύκεια και τους παπάδες, των
4 άρθρων για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την έρευνα & τεχνολογία & τις λοιπές μεταβατικές διατάξεις δεν αναφέρεται
πουθενά η λέξη «μαθητής ή μαθήτρια», «νήπιο, παιδί, έφηβος,
νέος ή νέα», «φοιτητής ή φοιτήτρια». Δεν γίνεται καμιά αναφορά για τη χρηματοδότηση, για το πάγιο και βασικό αίτημα
των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών της χώρα μας για την
αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Αλλά αντί αυτού τι μας λέει για τους διορισμούς; Ότι θα μειωθούν στο 50% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σε μια εποχή που τρομοκρατούν και εξωθούν τους εκπαιδευτικούς στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, μειώνουν τους
διορισμούς.
Γι’ αυτό συνάδελφοι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αγωνιστικοί αλλά και προσεκτικοί στις βασικές μας διεκδικήσεις. Να αποφύγουμε τα σεντόνια αιτημάτων που κατεβάζουμε ως ΔΟΕ,
ως Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι και ως συνδικαλιστικές παρατάξεις
και να θέσουμε τρία βασικά διεκδικητικά αιτήματα ζητώντας τη
στήριξη όλης της ελληνικής κοινωνίας, όλων των εργαζομένων
του χεριού και του πνεύματος, του Πολιτισμού-της Εργασίαςτης Παιδείας.
Αίτημα Πρώτον: Να προτάξουμε τις οικονομικές– μισθοδοτικές μας διεκδικήσεις. Μας πήραν με τον πιο αχρείο
τρόπο τα λεφτά από τις τσέπες μας, από τους μισθούς μας.
Μας κορόιδεψαν, μας προσέβαλαν μας απαξίωσαν. Να καταργηθεί το μνημόνιο και τα πολιτικά κόμματα να στρέψουν
την προσοχή τους στη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.
Μεγάλες επιχειρήσεις εισπράττουν ΦΠΑ και δεν το αποδίδουν στο Κράτος, απασχολούν εργαζόμενους και εισφοροδιαφεύγουν εις βάρος των Ασφαλιστικών Ταμείων, έχουν τεράστια κέρδη και αμύθητες περιουσίες και φοροδιαφεύγουν
εις βάρος της δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Προστασίας του
Πολίτη. Έχουμε προτάσεις και ιδέες: να τις προβάλουμε να
τις διεκδικήσουμε.
Αίτημα Δεύτερον: Και πάλι ένα ηχηρό ΟΧΙ στο Μνημόνιο -Να μην περάσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, το οποίο θα κριθεί μέχρι τις 20 Ιούλη που θέλουν να το ψηφίσουν.
Γι’ αυτό και πρέπει όλοι σε ένα κλίμα πανεργατικής, γενικής
πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας και συμμετοχής στους αγώνες να μην τους αφήσουμε να το περάσουν τώρα. Όλοι στους
δρόμους να τους σταματήσουμε, φτάνει πια.
Αίτημα τρίτον για την Παιδεία: Είναι ο πολυνόμος
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3848/2010 για την εκπαίδευση σε συνδυασμό με τον «Καλλικράτειο Νόμο». Δείτε συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες: ως
αντιπρόσωποι των συναδέλφων ολόκληρης της χώρας πως μέσα από έναν πολυνόμο με ένα πλήθος υπερβολών προκαλούν
αντινομίες και αποκλεισμούς. Τα παραδείγματα πολλά: αγνοούν τα άτομα με αναπηρία και τα ΑμΕΕΑ, εμπαίζουν τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, πετάνε τους/τις νηπιαγωγούς έξω από τις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων στα ΚΕΔΔΥ ή
Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής. Οι Κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Δεξιάς ενέπαιξαν και εμπαίζουν τους συναδέλφους της ειδικής αγωγής. Σε βάθος τριετίας μιλάνε για
500 διορισμούς δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής, μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς να προκηρύξουν ακόμα το διαγωνισμό.
Δείτε συνάδελφοι πώς θα περπατήσουν οι νέες πρωτοβουλίες και εκεί είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και έπρεπε να
τεθεί ήδη από την ηγεσία μας, την ηγεσία της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας αντί να γίνουν περιορισμοί των σπαταλών του δημόσιου χρήματος μέσα από τα ΕΣΠΑ και το δημόσιο προϋπολογισμό σε μια στείρα επιμόρφωση και σε ένα με
ανάθεση τρίτων τεχνικά σχέδια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και αντί σε άλλες χώρες που μειώνουν το διδακτικό χρόνο για να περιορίσουν τις δαπάνες σε σχέση με τους
εργαζόμενους, εδώ αυξάνουν εις βάρος των μαθητών και των
εκπαιδευτικών τις ώρες κατά 1/5 του εργασιακού χρόνου.
Συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται και σε «ομηρία και σε πολιορκία». Η «Λαϊκή Κυριαρχία» κι οι δημοκρατικές διαδικασίες
βρίσκονται σε αναστολή. Το ψέμα κι ο πολιτικός αμοραλισμός
υπονομεύουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, κι επομένως την οικονομική, την πολιτική, τη δημοκρατική προοπτική της ΕΛΛΑΔΑΣ. Τα δικαιώματα των παιδιών μας και του
εργαζόμενου ΛΑΟΥ συρρικνώνονται. Θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια; ΟΧΙ βέβαια. Με λογισμό και όνειρο συνεχίζουμε τους ωραίους μας ΑΓΩΝΕΣ για την παιδαγωγική στήριξη και απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών μας στο ελληνικό
σχολείο. Ενωμένοι και αποφασισμένοι παλεύουμε για ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, γιατί η ζωή μας είναι μια αφιέρωση για την Παιδεία, τη Δικαιοσύνη, τη Δημοκρατία, την Ελευθερία. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να λεηλατήσει τις Αξίες μας. Σας ευχαριστώ.

ΚΑΛΟΓHΡΟΣ Ν.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η βάρβαρη επίθεση που
δέχονται οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι και τα
λαϊκά στρώματα, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.
Το κατάπτυστο μνημόνιο μεταξύ της κυβέρνησης και της
τρόικα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εφαρμόζουν στις
πλάτες του ελληνικού λαού, δεν αφορά τη διάσωση της χώρας
και της οικονομίας.
Ο μηχανισμός στήριξης και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένω-

ΑΥΤΟΝΟΜΗ

K PITIKH Π EΠPAΓMENΩN

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

σης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν αφορούν την
υποβοήθηση της χώρας για το ξεπέρασμα της κρίσης, για ανάπτυξη και οικονομική κοινωνική πρόοδο.
Αφορούν κυρίως τη διάσωση των δανειστών της χώρας,
του μεγάλου χρηματοπιστωτικού συστήματος, των οικονομικά
ισχυρών, που διαχρονικά υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας σκληρές
οικονομικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ενάντια στην κοινωνία
και τους εργαζόμενους, λεηλατώντας το κράτος, τη δημόσια
περιουσία και τα κοινωνικά αγαθά.
Αφορά τη διάσωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ευρώ, που οικοδομήθηκαν σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου
και των τραπεζιτών, ενάντια στην κοινωνία και στον κόσμο της
εργασίας.
Η κυβέρνηση, υιοθετώντας πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέσω του επαχθούς μνημονίου, κωφεύει απέναντι στη λαϊκή κατακραυγή και τις κοινωνικές αντιδράσεις.
Αφού έκοψε τουλάχιστον 2 μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, προχωρά στην κατάργηση κατακτήσεων, δικαιωμάτων και θεσμών που θεμελιώθηκαν με κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες ενός αιώνα.
Με όχημα τα προεδρικά διατάγματα, παρακάμπτεται το ελληνικό σύνταγμα, το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο, καταργώντας
όλο το εργασιακό και ατομικό δίκαιο.
Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, είναι έτοιμη να περάσει τα πιο
επαχθή νομοσχέδια για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, κατ’ απαίτηση του μνημονίου.
Στο ασφαλιστικό, βέβαια εδώ δεν ξέρω πόσο είναι κατ’ απαίτηση του μνημονίου, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι η βασική σύνταξη ήταν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι και τόσο καινούριο, είναι παλιό. Καλό θα ήταν να το βλέπουν και οι
συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, γιατί λένε πως μας τα επιβάλουν οι άλλοι.
Στο ασφαλιστικό καταργεί το δημόσιο, καθολικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Εισάγει ένα παράλογο και άδικο ανταποδοτικό σύστημα, που θα χορηγεί συντάξεις πείνας ίσες με το 48% των συντάξιμων αποδοχών.
Θεσμοθετεί τα 40 έτη συνεχούς εργασίας για πλήρη σύνταξη και τα 65 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα οι νέοι και οι νέες, που μπαίνουν στην αγορά εργασίας
αργά και όλοι όσοι έχουν μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεργίας, να μην μπορούν ποτέ να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης.
Αυξάνει δραματικά τα όρια ηλικίας και ιδιαίτερα των γυναικών και καταργεί τα βαρέα και ανθυγιεινά. Με άλλα λόγια, η κοινωνική ασφάλιση ξεθεμελιώνεται.
Στα εργασιακά προχωράει στο πάγωμα των μισθών και
στον ιδιωτικό τομέα για 3 χρόνια. Καταργεί στην πράξη την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και τις κλαδικές συμβάσεις.
Ακυρώνει το θεσμό της διαιτησίας και αυξάνει δραστικά τα
όρια απολύσεων, μειώνοντας δραματικά τις αποζημιώσεις. Υιοθετεί όλα τα αιτήματα των εργοδοτών τα τελευταία 20 χρόνια.

Ερχόμαστε στα εκπαιδευτικά και στο σχολείο. Από το Σεπτέμβριο, τη νέα σχολική χρονιά, η δημόσια εκπαίδευση θα
μοιάζει βομβαρδισμένο τοπίο.
Με πολυδιασπασμένο το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των
σχολείων και των προγραμμάτων, με κατακερματισμένες τις
εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, με διαφοροποιημένους
τους οικονομικούς πόρους, λόγω μείωσης της χρηματοδότησης, αλλά και της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης.
Οι όποιες αλλαγές επιχειρούνται στην εκπαίδευση, γίνονται
καθ’ υπαγόρευση του μνημονίου στα πλαίσια του κυβερνητικού
προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης και στόχο έχουν
το δραματικό περιορισμό των δημοσίων δαπανών τα επόμενα
χρόνια.
Η επικοινωνιακή ατάκα της Υπουργού Παιδείας «πρώτα ο
μαθητής», μεταλλάχτηκε από την κυβέρνηση στον υπέρτατο
στόχο «πρώτα το μνημόνιο».
Η κυβέρνηση, φαίνεται πως υιοθετώντας πλήρως τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις νεοφιλελεύθερες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν την
παιδεία ως εμπόρευμα ενταγμένη στις υπηρεσίες, αλλά και αποδεχόμενη πλήρως τους όρους του μνημονίου βιάζεται να
δώσει δείγματα γραφής, παραδίνοντας σχολεία, εκπαίδευση
και εκπαιδευτικούς στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος όλων όσων μέχρι τώρα νομοθετήθηκαν από την κυβέρνηση και όσων
θα ακολουθήσουν.

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’»: Ο «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με το νέο νόμο «Καλλικράτη», περιορίζουν τον αναδιανεμητικό ρόλο και τις κοινωνικές υποχρεώσεις του κράτους, διευκολύνουν την εκχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων στους
ιδιώτες, μετακυλύουν την κρίση και μέσα από την τοπική αυΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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τοδιοίκηση, ανατρέποντας συνάμα όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με την εφαρμογή του θα έχουμε:
• διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης,
• καθήλωση των μειωμένων κρατικών δαπανών για την παιδεία,
• μετάθεση του κόστους λειτουργίας των σχολείων στους δήμους, και εξάρτηση της χρηματοδότησης κάθε σχολικής μονάδας από τις οικονομικές δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης,
• επιβολή τοπικής φορολογίας, αναζήτηση από διευθυντές και
συλλόγους διδασκόντων πηγών χρηματοδότησης για τη λειτουργία του σχολείου, και ανάπτυξη του μοντέλου των χορηγιών και των πελατειακών σχέσεων,
• κατάργηση πολλών σχολικών μονάδων που δε θα μπορούν
ν’ ανταπεξέλθουν στα έξοδα λειτουργίας τους.
• αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος,
• ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων &
• αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση των σχολείων και χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΑ
ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Το «νέο σχολείο» που οικοδομεί η ηγεσία του Υπ. Παιδείας είναι κομμένο και ραμμένο στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Το σχολείο παραδίνεται στις δυνάμεις της αγοράς και η
γνώση εμπορευματοποιείται. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως ένα φθηνό, εκμεταλλεύσιμο και ιδεολογικά υποταγμένο εργατικό δυναμικό. Ο ρόλος που επιδιώκουν να μας δώσουν είναι εκείνος του «διεκπεραιωτή εντολών και κατευθύνσεων». Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ενισχύονται οι δομές αξιολόγησης-χειραγώγησης-κατηγοριοποίησης καθυπόταξης με
πρό(σ)χημα τη λεγόμενη «αυτοαξιολόγηση».
Ως Εκπαιδευτική Ριζοσπαστική Συνεργασία δεν αποδεχόμαστε ψευτοφραστικούς ελιγμούς του τύπου «αυτοαξιολόγηση» ή «αξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Κεντρική επιλογή της κυβέρνησης είναι η δραστική μείωση
των διορισμών τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του κυβερνητικού «Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης». Για το
σκοπό αυτό οι εντολές της ηγεσίας του Υπ. Παιδείας προβλέπουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, υποχρεωτική ανάθεση 5ωρης υπερωρίας στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων. Η κυβέρνηση καταδικάζει σε εργασιακή ανασφάλεια και ανεργία δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που θα κρίνονται στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, επιτυχόντες αλλά μόνιμα μη διοριστέοι. Τι κι
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αν γύριζαν όλη την Ελλάδα ωρομίσθιοι και κατέθεταν χρόνο,
ψυχή και χρήμα για να μαζέψουν λίγα μόρια. Ο όρος αδιόριστος εκπαιδευτικός δεν υφίσταται για την κυβέρνηση!!! Με μότο την «αξιοκρατία» υπονομεύουν το κύρος μας και οδηγούν
άπαντες στη δίνη της εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης.
Γι’ αυτό δεν πρέπει “να τσιμπήσουμε στο δόλωμα” της αύξησης της αποζημίωσης για την υπερωρία. Ως Εκπαιδευτική
Ριζοσπαστική Συνεργασία ζητούμε μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω των απαιτήσεων και τη φύση του επαγγέλματος.
Ζητούμε μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και λέμε όχι στις υπερωρίες –υποχρεωτικές και προαιρετικές-.

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ “ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ”!!!!!
Ακόμα πιο ταξικό, γίνεται το σχολείο με την εφαρμογή του
νέου Ολοήμερου σχολείου. Ακόμα και αυτή τη μικρή βοήθεια
που μπορούσε να προσφέρει στη μελέτη, βλέπουμε τώρα πια
ότι ουσιαστικά καταργείται, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα παιδιά, που πραγματικά το είχαν ανάγκη, να μην μπορούν
να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για μελέτη και να σπρώχνονται στο περιθώριο. Εισάγει νέα διδακτικά αντικείμενα, στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων παραμερίζοντας την
ολόπλευρη ανάπτυξη, την εμβάθυνση στη γνώση και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Υπάρχουν ζητήματα συνάδελφοι και πρέπει να συνεννοηθούμε. Υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται αγώνες για να ανατραπούν. Έγιναν αγώνες το προηγούμενο χρονικό διάστημα;
Έγιναν. Προκηρύχθηκαν αγώνες. Οι αγώνες όμως δεν εξαγγέλλονται απλά. Ετοιμάζονται και παλεύονται για να έχουν
αποτέλεσμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας, έκανε μόνο μια
φορά σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συλλόγων στην Αθήνα.
Κανείς δε βγήκε στα σχολεία να πείσει τους συναδέλφους
και τις συναδέλφισσες να απεργήσουν.
Επιπλέον φαίνεται πως δεν παλεύουμε για τα ίδια πράγματα.
Δεν είπατε όχι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ στις υπερωρίες μέχρι τώρα.
Πετάτε έντεχνα την καραμέλα να παίζει μέσα στα σχολεία,
ρίχνοντας νερό στο μύλο της Διαμαντοπούλου, ότι θα δοθεί
αύξηση στην αποζημίωση των υπερωριών. Δε θέλουμε υπερωρίες, θέλουμε μείωση του διδακτικού ωραρίου, θέλουμε να
μπουν νέα παιδιά στην εκπαίδευση και να μη μένουν στην ανεργία.
Γιατί δε λέμε τώρα, καμία υπερωρία από κανένα συνάδελφο, είτε υποχρεωτική, είτε είναι προαιρετική; Γιατί δε λέμε όχι
στο ολοήμερο σχολείο, αφού ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος;
Βγήκαμε να το πούμε καθαρά και ξάστερα; Όχι! Τι είπαμε
τελικά; Για να σκεφτούμε συνάδελφοι.
Αν θέλουμε να πάμε μαζί συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, όπως λέτε, πρέπει να βάλουμε και κοινούς στόχους. Και όχι να συνα-
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ντιόμαστε με τη νέα Θάτσερ της ελληνικής εκπαίδευσης, τη
Διαμαντοπούλου, λέγοντας μεν ότι ακολουθεί νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, αλλά πάμε και τη βλέπουμε σε παραταξιακές συγκεντρώσεις σαν τη χθεσινοβραδινή για να μας δώσει τα φώτα
της.
Συνάδελφοι, αν θέλετε να πάμε μαζί, πρέπει να βάλουμε
κοινούς στόχους, να παλέψουμε μαζί, γιατί μας έχει ανάγκη όλη η εκπαίδευση, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» ΠΕΙΡΑΙΑ
Εκτίμησή μας παραμένει ότι η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚ αλλάζουν
ρόλους ανάλογα με τις Κυβερνήσεις, αλλά πάντα προσφέρουν
τις καλές υπηρεσίες τους στο σύστημα αποπροσανατολίζοντας τη βάση, καθηλώνοντας και χειραγωγώντας κάθε αγωνιστική διάθεση.
Φέτος ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ μαζί γίνονται συνυπεύθυνοι της
Κυβέρνησης όχι μόνο στην απαξίωση του δημόσιου σχολείου
και του εκπαιδευτικού, αλλά και στη γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση και το γκρέμισμα των κοινωνικών αγαθών.
Ολοένα και περισσότερο η στάση τους αυτή γίνεται αντιληπτή από τη βάση. Όπως ακριβώς ζούμε τη γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών, έτσι και τα
συνδικάτα βιώνουν κρίση και υπεύθυνη είναι η ηγεσία τους.
Όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή αναντιστοιχία ανάμεσα στη
λαϊκή βούληση και στην Κυβέρνηση, έτσι υπάρχει και αναντιστοιχία ηγεσίας - βάσης στον κλάδο μας. Μερικά παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά για τη στάση της πλειοψηφίας της ΔΟΕ.
Απεργίες έγιναν φέτος ,συνάδελφοι, και όχι λίγες, 8 μέρες
δεν είναι και λίγες, όσοι απεργήσαμε χάσαμε αρκετά χρήματα.
Όμως οι απεργίες αυτές ήταν αποσπασματικές, ασύνδετες και
ο τελικός τους στόχος ήταν το πάγωμα κάθε κοινωνικού ανακλαστικού.
Σκεφτείτε πόσο διαφορετική δυναμική θα αναπτύσσονταν
αν αυτές οι μέρες ήταν συνεχόμενης απεργίας, αν μετά από τη
μεγαλειώδη συμμετοχή του κόσμου στις 5 του Μάη και τα επεισόδια που ακολούθησαν, ακολουθούσε μία γενική απεργία,
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Αλλά δεν έγινε βέβαια, γιατί ο στόχος ήταν ακριβώς η ελεγχόμενη αποκλιμάκωση των αγώνων.
Πίσω από κάθε αγωνιστική κορώνα που βλέπουμε στις διακηρύξεις για τις απεργίες ουσιαστικά καλλιεργείται η πεποίθηση ότι ο κάθε αγώνας είναι μάταιος με δεδομένη την αρνητική
συγκυρία (δική τους η ορολογία).
Για το πολυνομοσχέδιο, όλη η κριτική που έγινε επικεντρώθηκε σε κάποιες επιμέρους διατάξεις χωρίς ιδιαίτερη σημασία (π.χ. ότι χρειάζεται να μένουν τρία χρόνια οι νεοδιόριστοι στον τόπο διορισμού, ότι θα χρειάζεται να περάσουν 2
χρόνια για τη μετάθεση) και έμεινε αλώβητη η ουσία του πολυνομοσχεδίου, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, για να μην καταλάβει ο πολύς κόσμος ότι αυτό το νομοσχέδιο κουβαλά μαζί του
την άρση της μονιμότητας.

Γιατί βέβαια είναι δεσμευμένοι από πολύ παλιά στη λογική
αυτή της αξιολόγησης. Δικοί τους νόμοι ήταν το 2002, του
Αρσένη, του Ευθυμίου δημιουργήματα όλα αυτά για την αξιολόγηση. Γιατί θεωρούν ότι η πτώση της ποιότητας της παιδείας οφείλεται στην έλλειψη αξιολόγησης. Και στο πρόγραμμα
του ΠΑΣΟΚ αυτά ακριβώς τα πράγματα βλέπουμε.
Άρα, λοιπόν, έπρεπε να συσκοτίσουμε το πεδίο να μην το
δει ο πολύς κόσμος. Τι άλλο να πει κανείς για την ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου, είναι εκτός πραγματικότητας. Τόσα πράγματα έχουν συμβεί και επιμένει η ΔΟΕ να κατεβάζει αυτή την
ημερήσια διάταξη, αυτά να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες,
συνάδελφοι;
Δείτε τώρα και τα 800 σχολεία, κομμένα και ραμμένα στα
πλαίσια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Αιφνιδιαστικά ανακοινώθηκαν, αγνοώντας κάθε αρνητική διάθεση από Συλλόγους Διδασκόντων που έχουν τοποθετηθεί ενάντια στα 100 πιλοτικά, την 1η
Ιουνίου. Και ποια είναι η αντίδραση της ΔΟΕ συνάδελφοι; Καμία. Ζητάει λέει συνάντηση με την Υπουργό.
Πού είναι η θέση, πού είναι η αντίδραση σε όλο αυτό το
πράγμα; Πουθενά. Να γίνει η συνάντηση, να ενημερώσουμε τι
είπε το Υπουργείο, να βγάλουμε μετά μία ανακοίνωση η οποία
δεν είναι τελικά ανακοίνωση θέσεων, αλλά είναι καθαρά ενημερωτική, ώστε να μην πάρουμε τελικά θέση για τίποτα.
Και πότε έρχεται ανακοίνωση της ΔΟΕ που καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων των 800 σχολείων να τοποθετηθούν; 17
Ιουνίου συνάδελφοι, να την στείλουμε στα σχολεία στις 18, όταν όλα τα σχολεία ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν διαλυθεί νωρίτερα; Οι μισοί συνάδελφοι έχουν πάει ήδη για διακοπές.
Ποιος την παίρνει αυτή την απόφαση; Δεν είναι μέσα στον
κλάδο αυτοί που τις παίρνουν αυτές τις αποφάσεις; Είναι φως
φανάρι ότι το έκαναν επίτηδες. Γιατί όλοι τώρα, ακόμα κι αυτοί
που ήταν στα σχολεία, ήταν με το ένα πόδι στις διακοπές, γιατί δεν θα υπήρχε απαρτία για να παρθεί καμία απόφαση, κανένα πρακτικό να μην γίνει, καμία συνεδρίαση. Όταν σε όλο αυτό το διάστημα των 17 ημερών που μεσολάβησαν και Σύλλογοι Πρωτοβάθμιοι έχουν πάρει αποφάσεις και Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν πάρει αποφάσεις και καλούν τη ΔΟΕ να τοποθετηθεί, τίποτα.
Είναι προφανής ο αποπροσανατολιστικός κωλυσιεργός ρόλος της ηγεσίας που στοχεύει ακριβώς στο να μην υπάρχει άμεση και ουσιαστική αντίδραση από τον κλάδο.
Μία πρόταση έχω να κάνω συνάδελφοι. Έγινε προηγουμένως κριτική για τα ασφάλιστρα ζωής λέει που πληρώνουμε για
τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ. Αυτή τη στιγμή προτείνω να τα αυξήσουμε, γιατί οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις σε λίγο καιρό της βάσης
απέναντι σε όλους αυτούς τους συνδικαλιστές που συναινούν
στην επιβολή του εργασιακού και κοινωνικού μεσαίωνα, σε όλους αυτούς τους συνδικαλιστές που προλειαίνουν το έδαφος
ώστε ό,τι συντελείται να προκαλέσει τη λιγότερη δυνατή κοινωνική αντίδραση.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Η κατεδάφιση των κατακτήσεων της κοινωνίας και ως εκ
τούτου και των κατακτήσεων της εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει.
Βιώνεται από το σύνολο της κοινωνίας από τη νέα φτώχεια, την
ανεργία,τη μείωση των μισθών,την περικοπή των συντάξεων,την
απουσία της κοινωνικής πρόνοιας και όλων αυτών των ανάλγητων κανόνων που επέβαλε το ΔΝΤ και αποδέχτηκε η ελληνική
κυβέρνηση. Εκεί μας οδήγησαν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν
στη χώρα μας από την μεταπολίτευση και μετά,πολιτικές που είχαν ως κύρια χαρακτηριστικά τους τη λεηλασία της δημόσιας
περιουσίας και την ιδιοποίηση των πόρων που θα μπορούσαν να
είχαν δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης για τη χώρα μας.
Η απουσία στόχων και σχεδίων ανάπτυξης της οικονομίας μας,
οδήγησε τη χώρα μας σε παρακμή και μόνιμη οικονομική ύφεση. Το εφιαλτικό τοπίο συνθέτουν τα βατοπέδια,τα ομόλογα, τα
χρηματιστήρια, η siemens και όλα αυτά τα σκάνδαλα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό.
Η εκπαίδευση που θα έπρεπε να είναι μια σοβαρή υπόθεση για την πολιτεία και την κοινωνία, απαξιώθηκε, αποστεώθηκε μπαίνοντας κάθε φορά στην προκρούστεια κλίνη των υπουργών και της κυβέρνησης. Ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένας
σοβαρά με την εκπαίδευση, εκείνο που έκαναν ήταν να αντιγράφουν αποτυχημένα μοντέλα από άλλες χώρες. Το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών φαίνεται στο επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται στο σχολείο.
Γιατί μη μου πείτε πως κάποιος από δω μέσα είναι ευχαριστημένος από το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης σήμερα? Κι όμως..ποιός να μου το λέγε πως στα 24 αντί να οραματίζομαι και να διεκδικώ αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καλύτερες εργασιακές συνθήκες ή ακόμα και κάτι ουτοπικό….. είμαι υποχρεωμένη να διεκδικώ τα κεκτημένα, είμαι υποχρεωμένη να υποστηρίζω τη λογική του το μη χείρον βέλτιστων.
Τι να πούμε για τις επιπλέον ώρες, χωρίς διορισμούς εκπαιδευτικών ,για τα 7ωρα στην Α και στη Β, για τη διδασκαλία
ξένης γλώσσας στην Α δημοτικού (δεν χρειάζεται ούτε καν να
είναι εκπαιδευτικός κάποιος για να καταλάβει πόσο αντιπαιδαγωγικό (ο πιο επιεικής χαρακτηρισμός) είναι αυτό.
Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, εξεύρεση πόρων
από το ίδιο το σχολείο, χορηγίες. Ωρομίσθιοι, αναπληρωτές,
συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό.
Έλα παππού να σου δείξω τα αμπελοχώραφα σου..θα μου
πείτε και ίσως να χετε και δίκιο.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο δια ταύτα.
Δεν ξυπνήσαμε λοιπόν μια ωραία πρωία και μας περίμεναν
όλα τούτα. Υπάρχουν ευθύνες.
Ευθύνες πολιτικές, ευθύνες του κλάδου, συλλογικές, των παρατάξεων, ακόμα και προσωπικές.
Όπως και να το κάνουμε την ευθύνη για τη χάραξη της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής μοιράζονται τα δύο κόμματα εξουσίας και κατ επέκταση οι δύο παρατάξεις που τα εκ-



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

προσωπούν.
Φυσικά, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η αριστερά που
είτε εγκλωβισμένη στα χαρακώματα της , είτε διαμελισμένη αδυνατούσε και αδυνατεί να φανεί αντάξια των περιστάσεων και είναι ικανοποιημένη και διεκδικεί για τον εαυτό της την μειοψηφία,
άλλοτε αγωνιστική και διεκδικητική-δε λεω-αλλά τη μειοψηφία.
Ευθύνη του κλάδου, που έπρεπε να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, να προτείνει και να διαμορφώνει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, πάντα δυο βήματα μπροστά και όχι
να έρχεται τελευταίος και καταϊδρωμένος.
Έχουμε την ευθύνη πως αρκετοί συνάδελφοι είναι απαθείς,
είναι απογοητευμένοι και απαξιώνουν το συνδικαλισμό. Πως οι
νέοι άνθρωποι απουσιάζουν από την αίθουσα και είναι απολιτίκ.
Είμαστε υπεύθυνοι για την εικόνα γηπέδου που παρουσιάζουμε. Είμαστε οπαδοί και όχι φίλαθλοι. Αντί να υπερασπιζόμαστε την ουσία, υπερασπίζουμε αυτούς και τις πολιτικές τους.
Έχουμε την ευθύνη για το ότι η κοινωνία δεν είναι δίπλα μας,
πως λένε για μας ο δασκαλάκος που κάθεται δουλεύει δυο ώρες και έχει και παράπονο..κόψτε το μισθό στους τεμπέληδες.
Ευθύνη δική μου, δική σου, δική του, δική μας, ευθύνη όλων
μας απέναντι στους συναδέλφους μας, στα παιδιά μας, στους εαυτούς μας τους ίδιους. Εγώ δεν ανέβηκα εδώ πάνω για να μοιράσω τις ευθύνες,να τις βάλω σε ζυγαριά,πόσο μπλε,πόσο πράσινο, πόσο κόκκινο ανοιχτό, πόσο σκούρο.
Με ενδιαφέρει η ευθύνη, η ευθύνη που έχουμε όλοι μας να
αντιδράσουμε, να δράσουμε, να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε και να νικήσουμε, να πετύχουμε…
Συνάδελφοι

ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΣΕΤΕ. ΠΑΡΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΝΕΡΟ.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΞΗΡΑΣΙΑ
Κάτω από τις παρούσες συγκυρίες η ενότητα προβάλλει
ως μονόδρομος. Ελάτε να αφήσουμε αυτά που μας χωρίζουν,
υπάρχουν τόσα που μας ενώνουν. Αντί να λέμε εμείς, εσείς και
να παίρνουμε θέσεις είτε κατά μήκος είτε δεξιά και αριστερά
στις όχθες του ίδιου ποταμού. Ας γίνουμε όλοι μαζί το ποτάμι, το ποτάμι που θα φουσκώσει από την οργή όλων μας, που
θα παρασύρει καθετί που το εμποδίζει, θα χαράξει μόνο του
τη διαδρομή και θα βρει το δρόμο να φέρει το ύδωρ όπου το
έχουν ανάγκη. Ας κατέβουμε στους δρόμους, ας ψάξουμε για
άλλα ποτάμια, για συμμαχίες με την υπόλοιπη κοινωνία να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τον ερχομό της άνοιξης
στην πατρίδα μας. Ας φτιάξουμε την δική μας θάλασσα.
το ζήτημα πια έχει τεθεί
Ή ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΓΟΝΑΤΙΖΟΜΕ
Ή ΘΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΤΙΘΑΣΟ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ.

ΦΑΡΑΟΣ Ν.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχω την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ για δέκατη συ-
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νεχή χρονιά τους Συναδέλφους του Συλλόγου μου στην ετήσια τακτική γενική Συνέλευση του κλάδου μας. Από την κορυφαία αυτή συνδικαλιστική διαδικασία θα περίμενε κανείς να
παρθούν σημαντικές αποφάσεις που θα καθόριζαν την πορεία
του συνδικαλιστικού μας κινήματος και του κλάδου μας για την
επόμενο χρονικό διάστημα.
Η φετινή 79η Συνέλευσή μας αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον
εξ` αιτίας της πρωτοφανούς συγκυρίας που βιώνουμε ως εργαζόμενοι. Οι περικοπές στο εισόδημά μας, η συρρίκνωση των
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, η επιδείνωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος, η απαξίωση του δημόσιου σχολείου δεν ήρθαν ως κεραυνός εν αιθρία. Είναι αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών που υπηρέτησαν και
υπηρετούν με αφοσίωση οι κυβερνήσεις και κατά συνέπεια οι
ηγεσίες του αρμόδιου Υπουργείου.
Προσπαθούν, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, να μας πείσουν ότι τα μέτρα που παίρνουν εις βάρος μας είναι αναγκαίο
κακό και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς!
Αλήθεια συνάδελφοι αντιπρόσωποι, συμμερίζεσθε αυτή τη
θέση που με επιμέλεια προπαγανδίζουν κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση συνεπικουρούμενοι από τα φασιστοειδή της
ακροδεξιάς.
Συνάδελφοι, ρωτάω εσάς της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, συμμερίζεσθε τις απόψεις και τις θέσεις που εκπορεύονται από τις ηγεσίες των κομμάτων στις οποίες πολιτικά ανήκετε; Συμμερίζεσθε την κυρίαρχη πολιτική θέση του κοινωνικοοικονομικού
κατεστημένου που συμπυκνώνεται στη ρήση « ή αλλάζουμε ή
βουλιάζουμε..»;
Επιμένω σ` αυτό το ερώτημα γιατί θεωρώ αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε εμείς οι αντιπρόσωποι αν θεωρούμε τα μέτρα αναγκαία, άρα θα τα αποδεχθούμε μοιρολατρικά, κάνοντας και
κάποιους σπασμωδικούς απεργιακούς αγώνες ως αγωνιστικό
άλλοθι.
Επιμένω σ` αυτό το ερώτημα γιατί θεωρώ, και δεν είναι μόνο δική μου εκτίμηση αλλά της πλειονότητας των συναδέλφων
μου στο Σύλλογο της Ζακύνθου, ότι η ΔΟΕ δεν ενήργησε απέναντι σ` αυτή τη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού με το σθένος και τη δυναμική που η βαρβαρότητα των μέτρων επέβαλε.
Συρθήκατε συνάδελφοι της ΔΟΕ πίσω από τις 24ωρες απεργίες της ΑΔΕΔΥ χωρίς σχέδιο, χωρίς προετοιμασία, χωρίς
ένα εισηγητικό κείμενο κριτικής στην εφαρμοζόμενη από την
κυβέρνηση πολιτικής.
Συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΔΟΕ. Η σχολική χρονιά που τώρα
τελειώνει σημαδεύτηκε από πρωτοφανή για την εκπαίδευση και
τους εκπαιδευτικούς χτυπήματα κι εσείς είσαστε ωσεί παρόντες.
Σας καλούσαμε εναγωνίως να παραβρεθείτε στις έκτατες Συνελεύσεις για ενημέρωση κι εσείς προφασιζόμενοι διάφορες φθηνές δικαιολογίες απουσιάζατε. Δεν ενημερώσατε τους συναδέλφους, τους γονείς και την κοινωνία γενικότερα για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εργαζόμενων σ` αυτή μέσω
εφημερίδων, ραδιοφώνων και τηλεόρασης. Αποφύγατε τη δημιουργία πανεκπαιδευτικού μετώπου όπου θα συμμετείχαν και οι
γονείς ως άμεσα ενδιαφερόμενοι για την δημόσια δωρεάν Παι-

δεία.
Στο περίφημο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο
ακυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και στοχεύει στη δημιουργία φθηνού συγχρηματοδοτούμενου σχολείου, η αντίδρασή σας , συνάδελφοι της ΔΟΕ, ήταν αποσπασματική φια να μην πούμε ανύπαρκτη.
Κουβέντα για την επίθεση του Υπουργείου στο δάσκαλο.
Ούτε λέξη για τα σχολεία «νέου τύπου» της κ. Υπουργού.
Αλήθεια συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΔΟΕ πότε ασχοληθήκατε
με εκείνα τα περίφημα 28 ολοήμερα του Αρσένη; Εκείνα τα
σχολειά δεν ήταν πιλοτικά; Τι πορίσματα βγήκαν; Ποιος ασχολήθηκε σοβαρά με την πορεία τους; Γιατί συνάδελφοι
πρέπει να δημιουργηθούν κι άλλα πιλοτικά; Μήπως έτσι η πολιτεία κρύβει την ένδειά της στην εκπαιδευτική πολιτική ; Ή
μήπως μέσα απ` αυτά δρομολογούνται οι νέες ελαστικές εργασιακές σχέσεις όπως η ωρομισθία και η μερική απασχόληση;
Συνάδελφοι αντιπρόσωποι της 79ης Γ.Σ. Θα επαναλάβω αυτό που και στις προηγούμενες συνελεύσεις προτείνω: Να μη
φύγουμε από τούτη την αίθουσα χωρίς απόφαση. Τούτη τη
φορά η απόφασή μας πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη
και να περιλαμβάνει δύο σκέλη: 1ο Την κρίση να την πληρώσουν αυτή που τη δημιούργησαν. Καμιά ευθύνη στους εργαζόμενους, σ` αυτούς που παράγουν τον πλούτο. 2ο Να αποσυρθεί άμεσα ως απαράδεκτο το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου.
Να μη φύγουμε από τούτη την αίθουσα χωρίς απόφαση
για αγώνα από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Αγώνας ειλικρινής και όχι προσχηματικός. Αγώνας καλά προετοιμασμένος που θα ξεκινά από την πλέρια ενημέρωση της κοινωνίας θα
στοχεύει στη συμπόρευση όλων των εργαζόμενων και στις μαζικές – ενωτικές δράσεις. Αγώνας με χρονοδιάγραμμα και κλιμάκωση. Αγώνας με προοπτική και όραμα.
Ας προσπαθήσουμε για μια στιγμή να φανταστούμε το σχολείο που μας ετοιμάζει από Σεπτέμβρη η πολιτική του Υπουργείου την εργασιακό περιβάλλον που μας επιφυλάσσει η πολιτική της Κυβέρνησης…
Τι άλλο έχουμε να αντιπαρατάξουμε σ` αυτή τη βαρβαρότητα πέρα από τον αγώνα;
Οι Συνάδελφοι στους Συλλόγους τούτη τη φορά θα περιμένουν από μας συγκεκριμένες αποφάσεις. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
δεν μπορεί γιατί δεν θέλει. Εμείς συνάδελφοι αντιπρόσωποι;
Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις παραταξιακές μας περιχαρακώσεις; Θέλουμε να αποφασίσουμε ως σώμα αντιπροσώπων και
όχι ως φερέφωνα παρατάξεων; Θέλουμε να δράσουμε ενιαία
και μαζικά; Επειδή στην πλειονότητά μας είναι σίγουρο ότι θέλουμε, ε τότε συνάδελφοι είναι σίγουρο ότι μπορούμε. Μπορούμε να ανατρέψουμε ό,τι έχει εφαρμοσθεί μέχρι τώρα εις
βάρος μας. Μπορούμε να αποσοβήσουμε ό,τι έχουν κατά νου
να επιχειρήσουν στο μέλλον εις βάρος μας.
Καλούς αγώνες συνάδελφοι
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤ’
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν βρίσκω σήμερα τον
Πρόεδρο του Συλλόγου μας εδώ, γιατί ήθελα να του ζητήσω μια
βαθιά συγνώμη. Στη διάρκεια της Απολογιστικής Συνέλευσης έγινε μια πολύ έντονη κατάσταση σχεδόν ήρθαμε και στα «χέρια», γιατί στην τοποθέτηση μιλήσαμε για τα κόμματα της αστικής τάξης και το ΠΑΣΟΚ. Και αποποιούνταν οποιαδήποτε σχέση με πολιτικές κυρίαρχες που εφαρμόζονται σήμερα.
Δεν είναι σήμερα εδώ και βλέποντας το θέατρο που παίχτηκε στην προηγούμενη ψηφοφορία για την αυριανή απεργία,
τα περίπου 15 χέρια που ανεμικά σηκώθηκαν από τη μεριά της
ΠΑΣΚΕ και μετά έγιναν δάσος, θα ήθελα να ζητήσω και λείπει
δυστυχώς και η Μάτα να την συμβουλευτώ, αφού είμαι και σχήμα συνεργασίας, αλλά νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, μια βαθιά συγνώμη αν τόσο σας πειράζει να σας λέμε ΠΑΣΟΚ, δεν θα
το ξαναπούμε. Είναι πάρα πολύ επώδυνο σήμερα να σε λένε
ΠΑΣΟΚ, δεν θα σας ξαναπούμε ΠΑΣΟΚ. Λάθος μας.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σήμερα μιλάνε για το χρέος, λένε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το ζήτημα του χρέους. Γύρω απ’ αυτό αρθρώνεται μια ολόκληρη κυρίαρχη πολιτική και μια υποτιθέμενη απάντηση σ’ αυτήν.
Χρέος, αλλά χρέος δεν έχει μόνο η φτωχή, πλην άτιμη Ελλάς,
η εξαρτημένη ελληνική οικονομία, τεράστιο δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο αγγλοσαξονικό παράδειγμα της Βρετανίας, ο Ιρλανδικός Τίγρης έχει
χρέος, όλη η ανθρωπότητα φαίνεται να χρωστά. Να χρωστά σε
ποιους; Από πού ήρθε αυτό το χρέος, από τον Άρη, από τον
Πλανήτη Ερμή, από κάπου που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, σε ποιον τελικά χρωστάει ο Πλανήτης και πόσα ποσά;
Νομίζω ότι το ζήτημα του χρέους το γνωρίζουν και οι ίδιοι,
τα αμύθητα ποσά που αυτή τη στιγμή καταγράφονται σαν λογιστικές και μόνο εγγραφές στους σκελετούς που βρίσκονται μέσα στις ντουλάπες των Τραπεζών, είναι ποσά που δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ, το γνωρίζουν και οι ίδιοι.
Γνωρίζουν ότι αυτά τα ποσά όμως αποτελούν τις πραγματικές
υποθήκες απέναντι στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα της
εργατικής τάξης, αλλά και το δημόσιο πλούτο των εξαρτημένων
χωρών που με βάση αυτό το χρέος θέλουν να τα ανταλλάξουν με
πραγματικές αξίες που δημιουργούν οι εργαζόμενοι..Γιατί όλα αυτά τα τεράστια ποσά που δόθηκαν για να σωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην κρίση του 2008 από κάπου πρέπει να τα
αντλήσουν, πρέπει να τα αντικαταστήσουν με πραγματικό χρήμα.
Από πού θα τα πάρουν; Ας κοιταχτούμε μεταξύ μας.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Άρα το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι άλλο , πρέπει να μεταθέσουμε τη συζήτηση. Δεν είναι το ζήτημα του χρέους, είναι το
ζήτημα της επίθεσης, οξείας επίθεσης του συστήματος που προσπαθώντας να απαντήσει στην κρίση, υπαρκτή κρίση που δεν
προέρχεται μόνο από τις τράπεζες και στο όνομα της κρίσης επιβάλλονται πολιτικές και έναν κοινωνικός ταξικός ρεβανσισμός
που το σύστημα τον προγραμμάτιζε χρόνια. Ότι αυτό το πράγμα θα οξύνει την κρίση δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Ότι αυτή
τη στιγμή καίνε και το τελευταίο τους χαρτί που είναι οι κρατικοί προϋπολογισμοί και φτάνουν πολύ κοντά σε καταστάσεις
σαν το ’29 επίσης είναι γνωστό, ότι έχουν συρρικνώσει την κατανάλωση επίσης, δεν ακούγεται η φωνή της λογικής όπως υποστηρίζουν κάποιοι «προοδευτικοί οικονομολόγοι».
Και εδώ πρέπει να κάτσουμε και να σοβαρευτούμε ως κίνημα, ποιο είναι το πραγματικό πεδίο; Ποιο είναι το πραγματικό το
δικό μας γήπεδο, το πραγματικό δικό μας πεδίο αντιπαράθεσης
σ’ αυτή την επίθεση; Να ξαναδούμε το χρέος ξεκινώντας από
τις θέσεις τις πιο «συντηρητικές» της αναδιαπραγμάτευσης που
έχουν πέσει και πέραν του Ατλαντικού για όσους παρακολουθούν ή αυτό που εμφανίζεται ως πιο «ριζοσπαστική εκδοχή» η
λεγόμενη «στάση πληρωμών»; Και ποιος θα το εφαρμόσει;
Είναι το πεδίο το κοινοβουλευτικό; Αύριο γίνεται μια απεργία, όμως να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι του ΠΑΜΕ ο σημερινός τίτλος του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» ότι τελικά η Κυβέρνηση θα
τιμωρηθεί στις εκλογές υπονομεύει ή όχι αυτή την απεργία που
κηρύξανε;
Άρα το δικό μας γήπεδο συνάδελφοι και συναδέλφισσες είναι το πεδίο του κινήματος, των λαϊκών αγώνων. Η πραγματική
στάση πληρωμών που πρέπει να εφαρμόσουμε είναι αυτή που λέει, ότι πρώτον, να μην παρθούν άλλα μέτρα, να πάρουν τα μέτρα
πίσω, αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς στο κόστος της
ζωής, είναι ο αγώνας για να μην περάσει το ασφαλιστικό τερατούργημα,να δημιουργηθούν εκείνα τα κοινωνικά ρήγματα που να
επιτρέψουν να εκφραστεί όλο και πιο μαζικά, όλο και πιο πλατιά
η λαϊκή αντίθεση, όπως έγινε στις 5 του Μάη που προσωρινά αυτό το πράγμα ανακόπηκε από τους τρεις νεκρούς.
Γι’ αυτό, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν πιστεύω ότι η
κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι, η ψήφος στις εθνικές εκλογές
τιμώρησε το λαό.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ο δρόμος της Αριστεράς είναι ο δρόμος της σύγκρουσης και της ανατροπής. Θα κλείσω λέγοντας με μια μικρή αναφορά. Η Ινδή Συγγραφέας Ρόη όταν την
ρωτήσανε, γιατί σε μια συνέντευξή της χαρακτήρισε πολύ κομψή την εικόνα των Ινδών-γυναικών ανταρτών με το όπλο στον
ώμο και την οδοντόβουρτσα στην τσέπη -γιατί πλένουν τα δόντια τους στα βουνά- πως είναι δυνατόν να θεωρηθεί κομψή μια
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τέτοια εικόνα;….
Η Συγγραφέας, λοιπόν, απάντησε: Θεωρώ λιγότερο κομψή
την εικόνα της ίδιας της γυναίκας βιασμένης από τον γαιοκτήμονα και καμένο το χωριό της. Για σήμερα και για πάντα το κόστος της αντίστασης πάντα θα είναι μικρότερο από το κόστος
της υποταγής. Ευχαριστώ.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Συνάδελφοι, αν θα θέλαμε με μια φράση να τονίσουμε ποια
είναι η στάση της αστικής τάξης και της κυβέρνησής της, θα λέγαμε ότι είναι «ιμπεριαλιστές, ιδού ο λαός σας, μπορείτε να τον
εξοντώσετε».
Η κυβέρνηση με τη συνέργεια της Νέας Δημοκρατίας και
του ΛΑΟΣ και την αηδιαστική εκστρατεία εξαπάτησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ολοκληρώνει το έγκλημα.
Το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, ως σύγχρονοι δοσίλογοι υποθηκεύουν τη χώρα στο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο και
στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς των δυνατών του πλανήτη.
Παραδίδουν την εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό και τη
νεολαία της χώρας, δεμένους χειροπόδαρα στη διάθεση των πιο
βάρβαρων και καταστροφικών ιμπεριαλιστικών μηχανισμών, που
στο πέρασμά τους αφήνουν εικόνες κοινωνικής ερήμωσης και
καταστροφής.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε οργασμό παραγωγής έργου, ενάντια στον εχθρό λαό. Δεκάδες νομοσχέδια συντρίβουν τα δικαιώματα που έχουν μείνει, επεκτείνοντας τη φτώχεια, διαλύοντας την ασφάλιση, ανατρέποντας εκ βάθρων τις εργασιακές σχέσεις.
Χρησιμοποιεί τη μαζική και ανοιχτή τρομοκρατία και καταστολή, ενάντια στις απεργίες, στις διαδηλώσεις με ολοένα περισσότερη αγριότητα για να προωθήσει αυτή την πολιτική της
μαζικής εξαθλίωσης και ανεργίας.
Την πολιτική που κάνει καθεστώς τη δουλειά των εργαζομένων στην εργοδοσία και το κεφάλαιο, διασφαλίζοντας και διευρύνοντας τη ροή πραγματικών αξιών από τη χώρα και το λαό
μας, προς τα όρνεα του ευρωπαϊκού και αμερικάνικου και οποιουδήποτε άλλου ιμπεριαλιστή.
Παράλληλα προετοιμάζονται οι πολιτικοί όροι για μια αποφασιστική και θεσμική αντιδραστικοποίηση του καθεστώτος συνολικά,τέτοια που να αντιστοιχεί στους όρους εκμετάλλευσης και
υποταγής που στοχεύει να επιβάλλει.
Αναγκαίο και σημαντικό συμπλήρωμα της επίθεσης αυτής, η
κατακόρυφη κλιμάκωση της ταξικότητας στην εκπαίδευση. Η
προσαρμογή της στην οικονομική κατοχή και στον κοινωνικό

μεσαίωνα.
Το νέο σχολείο του Υπουργείου Παιδείας, είναι των ταξικών
φραγμών, των περικοπών, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της πειθάρχησης και της αδιοριστίας.
Το σύστημα διδασκαλίας, παρά τις καινοτομίες και την ψηφιοποίησή του μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε διδασκαλία του συστήματος.
Οι σταθερές μόνιμες εργασιακές σχέσεις, από τη μία βάλλονται μέσω του «Καλλικράτη» και από την άλλη επιδιώκεται ο
εκπαιδευτικός – λάστιχο, που θα καλύπτει όποια κενά προκύπτουν. Ελάχιστοι διορισμοί και μονιμοποίηση με το ζόρι, μέσω
του μέντορα.
Απέναντι σε όλα αυτά τα οποία παραλείπω, γιατί είναι γνωστά και έχουν ακουστεί, για να προλάβω στο λίγο χρόνο που μου
διαθέτουν, το πρώτο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι σε
αυτά, να έχουμε ξεκαθαρισμένο ότι δε χωράνε κανενός είδους
αυταπάτες και κανένας εφησυχασμός.
Το δίλημμα για το κίνημα είναι όξυνση της ταξικής πάλης ή
αδιέξοδη εμπλοκή στα γρανάζια και στους μύλους των ενδωαστικών και ενδωιμπεριαλιστικών αντιθέσεων.
Προτάσεις σωτηρίας προς το σύστημα ή αντίσταση στην
κατεύθυνση ανατροπής των μέτρων; Κοινό εθνικό πρόβλημα ή
πρόβλημα ταξικής πάλης και ταξικής αναμέτρησης;
Θα τελειώνουμε με τις απεργίες για τα αντιασφαλιστικά σαλπίζοντας δημοψηφίσματα; Θα βγαίνουμε στο δρόμο και θα ζητάμε να πέσει η κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα ζητήσουμε ψήφους αναχωρώντας για τη λαϊκή εξουσία και την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων ή θα παλεύουμε για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής;
Υπάρχει τελικά η δυνατότητα συγκρότησης αυτόνομου λαϊκού, εργατικού εκπαιδευτικού κινήματος ή μόνο συμπληρωματικού σε αστικές εκδοχές, που θα διαπραγματευτεί με τους ιμπεριαλιστές τη συγκρότηση της προοδευτικής εναλλακτικής
κυβερνητικής λύσης;
Ολοκληρώνοντας, πού αλλού, εκτός από κομμάτια της αστικής τάξης απευθύνονται τα αιτήματα για επαναδιαπραγμάτευση,
για διαγραφή του χρέους, για στάση πληρωμών, που υπάρχουν
και σε αποφάσεις των σωματείων; Αν η κυβέρνηση επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, η επίθεση θα κοπάσει;
Αυτό το στόχο, το στόχο δηλαδή συγκρότησης κινήματος, αντιστρατεύονται και τον υπονομεύουν πριν απ’ όλα οι υποταγμένες στο σύστημα συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,
ΟΛΜΕ και φυσικά ΔΟΕ,που επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν
τους εργαζόμενους, να απενεχοποιήσουν την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και να εξουδετερώσουν τις εργατικές αντιστάσεις.
Οι ηγεσίες που κηρύσσουν τις καθιερωμένες 24ωρες απερΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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γίες, μόνο και μόνο για να βγουν από την υποχρέωση, κάτω από το βάρος της οργής των εργαζόμενων και την ίδια ώρα αναζητούν τους όρους της αποκλιμάκωσης των αγώνων.
Όμως, τελειώνοντας, αυτό το στόχο τον αντιστρατεύεται και
τον υπονομεύει και η διασπαστική γραμμή του ΠΑΜΕ, με τους
αγώνες δήθεν καθαρής, αριστερής περιχαράκωσης, που φοβούνται την ενότητα στη δράση και την πραγματική κίνηση του
κόσμου, παραπέμποντας τα ζητήματα σε μια γενική και αόριστη
αλλαγή των συσχετισμών, καλλιεργώντας με τη σειρά του τη μοιρολατρία και τη λογική των αγώνων για την τιμή των όπλων, ενώ οι εκλογές αναγορεύονται σε ύψιστο ταξικό ζήτημα.
Καταλήγω, τι να πρωτοθυμηθείς σε 5 λεπτά, καταλήγω να πάρουμε τα σωματεία στα χέρια μας, να τα διεκδικήσουμε. Να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινής δράσης, θεωρώ είναι απαραίτητες,
όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων, που δημιουργούνται μέσα
κι έξω από την εκπαίδευση, να διευρύνουμε και να δυναμώσουμε το συντονισμό των αγώνων.
Ειδικά οι χώροι της εκπαίδευσης, της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν τη δυνατότητα, αλλά και τις προϋποθέσεις,
να σηκώσουν το βάρος της αντίστασης, παρακάμπτοντας ακόμα και συμπαρασύροντας τις υποταγμένες καθεστηκυίες συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Να οργανωθούν συνελεύσεις, εκδηλώσεις, μαζικές παρεμβάσεις, συλλαλητήρια, παραστάσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας, απεργίες. Το Σεπτέμβριο να κλείσουν τα σχολεία μέχρι
να νικήσουμε.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»
Νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ή τουλάχιστον πρέπει να είναι
κοινός τόπος, αν όντως ισχύουν οι κορώνες όλων των παρατάξεων,το εξής πολύ απλό:Οι εργαζόμενοι,οι λαοί δε χρωστάνε τίποτα και σε κανέναν. Τα μέτρα αυτά φαντάζουν επιφανειακά κυρίως οικονομικά, αλλά συνάδελφοι είναι κυρίως πολιτικά.
Το κεφάλαιο με αφορμή την κρίση αρπάζοντας τη λυσσαλέα
κρίση που το μαστίζει βρίσκει την ευκαιρία για μια ιστορική ρεβάνς απέναντι στις εργασιακές και όχι μόνο κατακτήσεις των
εργαζομένων, με τη λογική όχι τόσο να περικόψουν μισθούς, όχι τόσο να κόψουν συντάξεις, αλλά να γυρίσουν αιώνα πίσω την
τάξη αυτή που λέγεται εργατική τάξη.
Επιθυμία τους είναι να διαλύσουν ότι συγκροτεί από εργασιακό, οικονομικό, μισθολογικό, μέχρι και συνδικαλιστικό την
τάξη αυτή, άρα συναδέλφισσες συνάδελφοι σε αυτό εδώ το συ-



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

νέδριο καλούμαστε να απαντήσουμε. Θα φύγουμε με κορώνες
για τη λαϊκή εξουσία; Θα φύγουμε με κορώνες περί επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους και παύσης πληρωμών, ξεχνώντας
μόνο ότι την πολιτική εξουσία δεν την έχει η εργατική τάξη;
Ή θα φύγουμε λέγοντας το πολύ απλό κι αυτή είναι η πρόταση των αγωνιστικών κινήσεων, αυτό που λέει η υποτιθέμενη
αφίσα της ΔΟΕ στις 20 Μάη: «Ούτε και Ε.Ε., ούτε ΔΝΤ, κάτω το
σύμφωνο σταθερότητας, κάτω το Μνημόνιο, κάτω το πολυνομοσχέδιο της Διαμαντοπούλου». Σε αυτή η λογική συνάδελφοι
δε χωράνε λογικές επιθετικές, αλλά χωράνε λογικές της όσο το
δυνατόν πιο πλατιάς συσπείρωσης εργαζομένων όλου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Συγκεκριμένα, εδώ σε μας κανένα σχολείο να μην ανοίξει
στη λογική όχι της ανυπακοής και της απειθαρχίας συνάδελφοι,
οι συνάδελφοι περιμένουν από τη βάση κάτω πολιτική και συνδικαλιστική στήριξη. Να μη δεχτούμε το Μνημόνιο, να τους βροντοφωνάξουμε μέσα από αυτό το συνέδριο με απόφαση όμως
όλων των παρατάξεων, όχι μόνο στα λόγια και ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ
και όλες οι υπόλοιπες αριστερές παρατάξεις πάρτε πίσω τα μέτρα, γιατί φτάνει η κοροϊδία και η εγκληματική φανφαρολογία με
τον οποίο τρόπο θα λήξει αυτό το συνέδριο που κανένας δε θα
συμφωνήσει σε τίποτα.
Πάρτε πίσω τα μέτρα, μην αφήσουμε να φύγει η ζωή μας ένα αιώνα πίσω. Στη λογική βέβαια αυτή κι επειδή είμαι στον κύκλο των οικονομικών, δε θα μπορούσα να πω παρά να πάρουν
πίσω τα μέτρα των περικοπών σε μισθούς, αυξήσεις στο κόστος
της ζωής, αυξήσεις για να καλυφθούν οι πραγματικές τεράστιες
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Καμία μα καμία περιθωριοποίηση οποιουδήποτε σχολείου, καμία σύνδεση μισθού και
αξιολόγησης, μαζικοί διορισμοί με βάση το χρόνο λήψης πτυχίου, κανένας συνάδελφος ωρομίσθιος αναπληρωτής να μην απολυθεί, αλλά αντίθετα μονιμοποίησή τους.
Συνάδελφοι, μετά από αυτό το συνέδριο θα βγείτε έξω στη
βάση και κυρίως αναφέρομαι στην ΠΑΣΚ και στη ΔΑΚΕ και μη
νομίζετε ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμα για να μπορείτε
να καλύπτεστε από τους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι και έχουν καταλάβει ότι η συνδικαλιστική Ηγεσία και αυτής της Ομοσπονδίας στηρίζει την Κυβέρνηση.
Όπως ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και ΛΑΟΣ στηρίζουν
τον εργασιακό μεσαίωνα που μας γυρίζουν πίσω, έχουν καταλάβει πια κι αυτό είναι το μόνο καλό αυτής της βαρβαρότητας
που ζούμε, ότι τα σεντόνια και τα ψέματα πια πέφτουν. Οι συνάδελφοι ή θα μας δούνε δίπλα με προγράμματα συγκεκριμένα
στη λογική του μετώπου φρεναρίσματος και αντίστασης, ή πραγματικά δε θα ξέρουμε αν καν θα γίνει του χρόνου αυτό εδώ το
συνέδριο.
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ΑΡβΑΝΙΤΗΣ βΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΑΓ. βΑΡβΑΡΑΣ
Η δύναμη της αδράνειας στην αμείλικτη πραγματικότητα της καθημερινότητας ξεπηδάει πάντοτε μέσα από τη δύναμη της συνήθειας. Και από ότι φαίνεται για άλλη μια φορά σ’ αυτή την αίθουσα όλες
οι παρατάξεις δεξιές και αριστερές φιλοκυβερνητικές και αντικυβερνητικές υποτάσσονται ξανά στη δύναμη της συνήθειας του συνδικαλισμού όπως αυτός καθοριζόταν πριν από είκοσι χρόνια. Η συνήθεια λιπαίνει το έδαφος της μελλοντικής τους αδράνειας προεξοφλεί τη μελλοντική τους αδράνεια. Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, λες
και τα μέτρα της κυβέρνησης, η περικοπή των μισθών και η συντριβή των εργασιακών μας δικαιωμάτων να είναι μια μαγική εικόνα, μια
πραγματικότητα που αφορά τους εκπαιδευτικούς μιας άλλης χώρας.
Όμως ας είμαστε ειλικρινείς, οι αναιμικές αντιδράσεις, οι 24ωρες
απεργίες της αγωνιστικής απαξίας δεν απογοήτευσαν απλά δημιούργησαν και τις προϋποθέσεις επιμήκυνσης της επιβίωσης του κατάπτυστου συνδικαλισμού της διαπραγμάτευσης, του παζαρέματος ενώ ανέστειλαν για ακόμη μια φορά την οργανωμένη εμφάνιση του
συνδικαλισμού που έρχεται από το μέλλον, του συνδικαλισμού της
διεκδίκησης και της ανατροπής, του συνδικαλισμού που από τα σπάργανά του είναι ακηδεμόνευτος, ακομμάτιστος, πολιτικοποιημένος, αντιεξουσιαστικός και επικίνδυνος για τις συστημικές ισορροπίες. Δυστυχώς επιβίωσε ο συνδικαλισμός της γλίτσας και της υποταγής, των
κομματικών παρωπίδων και των ιδεοληπτικών εμμονών.
Ευτυχώς, όμως που τα γραπτά μένουν. Πέρυσι, όταν εμείς οι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι από συλλόγους με αγωνιστικές αποφάσεις
μαζικού χαρακτήρα, σεβόμενοι ακριβώς το ρόλο που μας δεσμεύει,
καταθέσαμε την πρότασή μας για το πρόγραμμα δράσης της ομοσπονδίας τονίζοντας εμφατικά ότι είναι τεράστιας σημασίας ζήτημα,
σύμφωνα με την ανάλυσή μας για την οικονομική συγκυρία, να πάρει
το συνέδριο δεσμευτική αγωνιστική απόφαση, γιατί έρχεται ένας
Αρμαγεδώνας για να ξεμπλέξουν ανώδυνα μαζί μας, μας χαρακτήριζαν καταστροφολόγους. Αλήθεια τι έχουν τώρα να μας πουν; όταν η
ίδια η πραγματικότητα τους έκανε να μην πιστεύουν στα μάτια τους
όταν οδήγησε μέχρι και τους υποψιασμένους (αυτούς δηλαδή που ακούν ,σκέφτονται και διαβάζουν κατάτι παραπάνω) να εκπλήσσονται
από το εύρος που πήραν τα αντικοινωνικά μέτρα της κυβέρνησης.
Τώρα. Να αποτολμήσουμε κάτι ακόμη; να αποτολμήσουμε να
προχωρήσουμε λίγο παραπέρα την πολιτική μας ανάλυση οι ανυποψίαστοι θα την χαρακτηρίσουν ως πρόβλεψη. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
Μισούμε τη μεταφυσική των προβλέψεων μιλάμε με τη βεβαιότητα
ενός πολιτικού ορθολογισμού που στηρίζεται τόσο στην εμπειρία όσο και στις θεωρητικές επεξεργασίες του ξεχασμένου και πολυποίκιλα διαστρεβλωμένου μαρξισμού, του μαρξισμού της στέρεης ιστορικής ανάλυσης.
Ξέρετε, εκτός από το ποδόσφαιρο και στην πολιτική οικονομία
υπάρχει ο όρος ¨ξαφνικός θάνατος¨. Υπάρχει το ιστορικό προη-

γούμενο που προεξοφλεί και την κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη της
Ελλάδας. Συνέβη στην Αργεντινή το Δεκέβρη του 2001. Η κοινωνία της
Αργεντινής γνωρίζει πολύ καλά, το έζησε στο πετσί της, τι σημαίνει
«ξαφνικός θάνατος».. δεν ήταν καθόλου ειδυλλιακό εκείνο το πρωϊνό όταν έσκασε το κανόνι της χρεοκοπίας των ιδιωτικών τραπεζών
και της δέσμευσης των καταθέσεων.
Τέλος εποχής. Το αναπότρεπτα χρεωκοπημένο μεταπολεμικό οικονομικό σύστημα δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο σε ισορροπία. Το
γνωρίζουν οι υπεύθυνοι πολύ καλά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν οι πιστωτές των δανείων προς την Ελλάδα τα
χρήματα τους και τα τοκογλυφικά κέρδη τους. Αναφέρθηκε ο Μαριόλης στο περιεχόμενο του μνημονίου. Θα προσθέσουμε και κάτι
ακόμη. Το μνημόνιο περιλαμβάνει και ένα άρθρο το οποίο ορίζει πως
στο ενδεχόμενο της χρεωκοπίας, η οποία σε άλλο άρθρο απαγορεύεται να κηρυχθεί μονομερώς από την κυβέρνηση για τη διευθέτηση των χρεών της χώρας απέναντι στους πιστωτές, ισχύει το αγγλικό πτωχευτικό δίκαιο.
Ακούτε; ισχύει το αγγλικό δίκαιο. Γιατί όμως ισχύει το αγγλικό δίκαιο; Για έναν πολύ απλό λόγο. Οι Άγγλοι έχουν ιστορία δεκαετιών αποικιοκρατίας και στο δίκαιό τους μέσα έχουν ενσωματώσει όλες εκείνες τις διατάξεις, την τεχνογνωσία για το πώς θα τεμαχιστεί και θα
πουληθεί ολόκληρη η χώρα, όχι η δική τους χώρα η δική μας χώρα.
Πριν από μια βδομάδα δημοσιεύτηκε μια έκθεση για τις 25 τράπεζες ανά τον κόσμο με το μεγαλύτερο κίνδυνο για άμεση χρεοκοπία. Είναι όλες οι ελληνικές. Περιμένουν να γίνουν τα μπάνια του λαού, να βάλουν χέρι στις καταθέσεις, να εξασφαλίσουν οι πιστωτές τη
δεύτερη δόση του δανείου και μετά …γαία πυρί μειχθήτω.
Και συνάδελφοί μου, να είστε σίγουροι, το Σεπτέμβρη πολύ αμφιβάλω αν θα παίρνουμε ακόμα και αυτό το δραστικά κομμένο μισθό
μας. Θα επιχειρήσουν το τελευταίο μεγάλο κόλπο τους, αντί να κηρύξουν στάση πληρωμών προς τους εξωτερικούς πιστωτές, να αρνηθούν δηλαδή το χρέος θα κηρύξουν στάση πληρωμών στο εσωτερικό για να εκβιάσουν τους εργαζόμενους.
Τι έχει σημασία να γίνει; Μπορώ να αντιληφθώ αυτούς εκεί
(ΔΑΚΕ), μπορώ να αντιληφθώ αυτούς εδώ (ΠΑΣΚ), δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτούς εκεί (ΕΣΑΚ- ΔΕΕ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ). Για τον εξής πολύ απλό λόγο.
Δεν μπορεί η αριστερά ακόμα και τώρα να ετεροκαθορίζεται. Δε
είναι δυνατόν τουλάχιστον να μην έχει γίνει κατανοητή από όλες τις
αριστερές παρατάξεις η μελλοντική εξέλιξη, η νέα εποχή της καταστροφής στην οποία μπαίνει ο καπιταλισμός. Δε με ενδιαφέρει ποσώς τι θα πει η κυβερνητική ή η αντί – κυβερνητική παράταξη. Μ’ ενδιαφέρει τι θα πει η αριστερά η οποία όμως για 20 ολόκληρα ή 30
χρόνια έχει ξεχάσει τις θεωρητικές επεξεργασίες.
Οι εκπρόσωποι αυτών των παρατάξεων δείχνουν έκπληκτοι. Φαίνεται σαν να μη μπορούν να παρακολουθήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Θυμίζουν άλλους αριστερούς που την παραμονή του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, έγραφαν στην ΑΥΓΗ πρωτοσέλιδα άρθρααναλύοντας τους λόγους για τους οποίους δε θα γίνει
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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πραξικόπημα στην Ελλάδα.
Αυτή η αριστερά είναι αμήχανη, ψοφοδεής, θα σαρωθεί και αυτή
μαζί με το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Δε θα περιμένουμε όμως μέχρι εκείνες τις στιγμές, αν θέλουμε κοινωνικούς αγώνες, εδώ σύντροφοι και συναγωνιστές, τολμήστε το με μια απόφαση – κοινή πρόταση εδώ μέσα, κλειδωμένη από το συνέδριο, απεργία το Σεπτέμβριο 5μερη, γιατί έχετε όλοι ευθύνη για τις δέκα 24ωρες που έγιναν
μέσα στη χρονιά Για τις οποίες μας χλεύαζε ο Γιωργάκης και η ,δωσιλογική του κυβέρνηση αυξάνοντας τα μέτρα και την καταστολή.
Και εμείς να τους κοιτάμε κάνοντας 24ωρες.
Θα στέκονταν όρθια στις 5 του Μάη αυτή η κυβέρνηση με τη διάθεση του κόσμου; Από όλους εκείνους που ήθελαν πραγματικά να την
κάψουν τη βουλή και θα την έκαιγαν αν δεν έμπαιναν άλλου είδους
φρεναρίσματα.
Επειδή ακριβώς μας προλάβανε οι εξελίξεις, λέμε συνάδελφοι σύντροφοι και συναγωνιστές εμείς από μία ευνοϊκή συγκυρία απευθυνθήκαμε στην κοινωνία -όπως είπε ο Γιώργος ο Λιάμπας- στους συναδέλφους μας και στην πρόταση που καταθέσαμε προηγουμένως είπαμε ότι αυτή η πρόταση είναι ψηφισμένη από Γενικές Συνελεύσεις
που είχαν απαρτία. Στον δικό μου τον Σύλλογο μπήκαν όλοι μέσα σε
αυτή την πρόταση και οι συναγωνιστές του ΠΑΜΕ μπήκαν για να βγει
αυτή η πρόταση.
Λέμε λοιπόν, επειδή αυτή η πρόταση θα γίνει γνωστή, θα την απευθύνουμε παντού, η σύνθεση λοιπόν από τη μεριά των παρατάξεων μπορεί να γίνει σε αυτή την πρόταση που ήδη έχει αναβαπτιστεί
από Γενικές Συνελεύσεις με καταστατική απαρτία. Να κλειδωθεί η απόφαση από δω μέσα και στο τέλος του μήνα με την προετοιμασία
με συγκροτημένο το Πανεκπαιδευτικό Μέτωπο να πάμε να μπούμε
σε τροχιά σύγκρουσης με 5θήμερη απεργία και εκεί ο δρόμος, η διάθεση των συναδέλφων θα τα λύσει όλα.
Να μην λησμονούμε ένα πράγμα: Στη στρατιωτική γερμανική κατοχή έγιναν δύο μεγάλες απεργίες δημοσίων υπαλλήλων, η πρώτη μερικούς μήνες μετά την επιβολή της κατοχής με απεργία 26 ημερών
και η δεύτερη το 1944 που απέτρεψε τη γενική επιστράτευση για
τους εργαζόμενους που θα έστελναν στη Γερμανία. Στην περίοδο αυτής, λοιπόν, της οικονομικής κατοχής για άλλη μια φορά οι δάσκαλοι θα μπούμε μπροστά, να γίνουμε παράδειγμα για την κοινωνία συνάδελφοι.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

μική κατάσταση ζούμε. Δεν ακούσανε τίποτα στη ΔΟΕ για την οικονομική κρίση; Η οικονομική κρίση συνάδελφοι είναι υπαρκτή, δεν είναι ούτε πρόσχημα, ούτε οτιδήποτε άλλο.
Το καπιταλιστικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε καταρρέει. Η
οικονομική κρίση συνάδελφοι και συναδέλφισσες δε σημαίνει μόνο ότι παίρνουνε τα λεφτά από τους πολλούς και τα δίνουνε στους
λίγους, σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι λίγοι που διοικούν οικονομικά
και πολιτικά αυτή την κοινωνία, κάτω από την οποία ζούμε, δεν βγάζουν το μέσο ποσοστό του κέρδους, καταστρέφουν την ίδια την
κοινωνία.
Κλείνουν τα εργοστάσια, σκουριάζουν τις μηχανές και το πιο σημαντικό καταστρέφουν τους εργαζόμενους. 2,5 εκατομμύρια άνεργους και υποαπασχολούμενους θα έχουμε σε λίγο. Μέσα σε αυτή
την κατάσταση ζούμε. Τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου τροφοδοτούσαν την «ανάπτυξη» όλων αυτών που κλείσανε τα εργοστάσια,
που σκουριάσανε τις μηχανές, που καταστρέψανε την αγροτική οικονομία, που τώρα θέλουν να καταστρέψουν την ίδια την εργατική
τάξη και τους εργαζόμενους, να καταστρέψουν και την αναπαραγωγή της, να μην υπάρξουν νέες γενιές.
Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν τα οικονομικά αιτήματα μας, αν
εμείς σαν Ομοσπονδία και σε συνδυασμό με όλο το εργατικό κίνημα δεν προτείνουμε άμεσα πού θα βρεθούν τα χρήματα, για να επιβιώσει η ίδια η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι. Αν δε διαγραφεί το
χρέος, δεν υπάρχει προοπτική να έχουμε εργαζόμενους, να έχουμε
σχολεία, να έχουμε νέα γενιά, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα.
Αν δεν επανεθνικοποιήσουμε τις ΔΕΚΟ και τις υποδομές όλης
της χώρας θα τα καταστρέψουν. Αν δεν εθνικοποιήσουμε τους τομείς-κλειδιά της οικονομίας θα τα κλείσουν και θα τα ρημάξουν. Αν
δεν πούμε απαγορεύονται οι απολύσεις για να προστατεύσουμε τους
εργαζόμενους και την εργατική τάξη, στον καιάδα της ανεργίας θα ριχτούν εκατομμύρια εργαζομένων. Αν δεν πούμε 1400 ευρώ μισθό,
που είναι το στοιχειώδες για να επιβιώσει κανείς, καταστρέφουμε την
εργατική τάξη.
Όποιος λοιπόν δε βάλει αυτά τα αιτήματα, δεν μπορεί να μιλάει
ότι παλεύει για 5% για την παιδεία. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα; Αυτοί θα πάρουν και αυτά τα λίγα που δίνουν στην παιδεία για να
ταΐσουν το τέρας του χρέους, αυτό κάνουν τόσο καιρό. Αν λοιπόν δεν
μπουν αυτά τα αιτήματα πάνω και κεντρικά και προς όλο το εργατικό κίνημα, δεν υπάρχει σωτηρία.
Ευχαριστώ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ζ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Δ.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι βλέποντας κανείς το πρόγραμμα των αιτημάτων, είναι ίδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς προστέθηκε τώρα, ότι κόπηκε λίγο ή πολύ το δώρο του Πάσχα, το δώρο Χριστουγέννων και ο μισθός. Ας τα προσθέσουμε κι αυτά και
προχωράμε.
Καμία εκτίμηση δεν υπάρχει, μέσα σε ποια πολιτική και οικονο-
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς εντάσεις και θα ήθελα την προσοχή σας, για να μην καταχρώμαι και το χρόνο.
Παρουσιάζω πρόταση για το πρόγραμμα δράσης της Δ. Ο. Ε. τη
συνδικαλιστική χρονιά 2010 – 2011, που βασίζεται στις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων: α) Αμαρουσίου, β) Κορυδαλλού
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– Αγίας Βαρβάρας και γ) Χανίων και υπογράφεται από μία σειρά ονόματα αντιπροσώπων της 79ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου.
Λέω λοιπόν, αν συνάδελφοι θεωρούμε ότι δε βιώνουμε την πιο
βίαιη, την πιο βάναυση, την πιο σκληρή λεηλασία των κοινωνικών και
εργασιακών δικαιωμάτων που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος μετά το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να βγει κάποιος εδώ και να επιχειρηματολογήσει.
Αν λοιπόν, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση αυτή η οποία πήρε την εντολή του ελληνικού λαού υποσχόμενη καλύτερες μέρες και όχι πτώχευση και προσφυγή στο ΔΝΤ, δεν έχει στα σχέδιά της το ξεθεμέλιωμα κάθε εργασιακού – λαϊκού δικαιώματος και κατάκτησης, αν θεωρούμε λοιπόν, ότι το σχέδιο που ξετυλίγεται μπροστά μας, το σχέδιο της αφαίρεσης και της ισοπέδωσης κάθε κοινωνικού και εργασιακού δικαιώματος, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα ανάλογο
σχέδιο αγωνιστικό από την Ομοσπονδία μας και από όλο το εργατικό κίνημα, πάλι να βγούμε να το πούμε εδώ.
Ξεκινάω λοιπόν και παρουσιάζω την πρότασή μας για το πρόγραμμα δράσης της Δ. Ο. Ε. και επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ
δύσκολα και σοβαρά, θεωρώντας ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη
περίοδο για το μέλλον της εργασίας και της δημόσιας παιδείας, αλλά και των δικαιωμάτων της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της ίδιας
της ζωής μας ακόμα και της ζωής των παιδιών μας, λέω:
Νομίζουμε ότι απέναντι σε αυτόν τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό πρέπει τώρα να σηκώσουμε το κεφάλι και να αντιπαρατάξουμε τον ενωμένο πανεργατικό - πανϋπαλληλικό αγώνα για
την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής και όλων όσων την
υλοποιούν και τη στηρίζουν, απαιτούμε λοιπόν ανατροπή της
κυβερνητικής πολιτικής και του συμφώνου σταθερότητας, να
φύγει το ΔΝΤ από τη χώρα, άρνηση του χρέους.

• Πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
• Γνήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας κι όχι αυτό το αίσχος
των προεδρικών διαταγμάτων για το εργασιακό
• Ενιαίο 12χρονο σχολείο υποχρεωτικό δημόσιο δωρεάν
• Να μην κατατεθούν τι αντιασφαλιστικά νομοσχέδια της Κυβέρνησης
• Να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Σιούφα-Ρέππα
• Δε συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας, αρνούμαστε
την αυτοαξιολόγηση
• Δε συμμετέχουμε στην εφαρμογή του νέου σχολείου και των
800 ολοήμερων σχολείων διευρυμένου αναμορφωμένου ωραρίου
• Κανένας συνάδελφος να μη γίνει μέντορας αξιολογητής

Και εδώ συνάδελφε Τσικρικά και συνάδελφοι της ΠΑΣΚ αν είσαστε συνεπείς σε αυτά που είπε ο ιδρυτής του κόμματός σας, που
πήρε την εντολή του ελληνικού λαού και την πλειοψηφία με το σύνθημα «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», οι πρώτοι που πρέπει να
στηρίξετε μια τέτοια απόφαση για αγώνες πρέπει να είστε εσείς. Αν
συνάδελφοι της ΠΑΣΚ, αποδέχεστε την Κυβέρνηση των υπαλλήλων
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις επιλογές της να βγείτε
και να το πείτε στον κλάδο.

• Δεν καλύπτουμε τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, δεν
αναλαμβάνουμε υπερωρία
• Διεκδικούμε την αύξηση των μαθητών στα τμήματα από 20
μαθητές στο δημοτικό και 15 στο νηπιαγωγείο
• Και οι Αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια να δρουν και να
ψηφίζουν με βάση αυτές τις αποφάσεις

Ιδιαίτερα διεκδικούμε:

Λέμε ακόμα:

• Να καταργηθεί ο αντιεκπαιδευτικός νόμος και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

• Διαγράφονται από μέλη των Συλλόγων και της ΔΟΕ εκείνα τα
στελέχη εκπαίδευσης που θα επιδιώξουν να δράσουν ενάντια
και αντίθετα με τις παραπάνω αποφάσεις

• Να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις στην εκπαίδευση, κανένας αναπληρωτής ή ωρομίσθιος να μη χάσει
τη δουλειά του, να μονιμοποιηθούν όλοι
• Να καταργηθεί ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους

• Όχι στην αποκέντρωση-ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και
στην εκχώρησή της στους ΟΤΑ μέσω του Σχεδίου Καλλικράτης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Στην κατεύθυνση αυτή προκρίνουμε για να προχωρήσουμε σε
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ένα όσο γίνεται πιο δυνατό διευρυμένο διακλαδικό πανεργατικό μέτωπο των εργαζομένων και τη συμπόρευσή μας με τους
κλάδους που έχουν απεργιακή παράδοση
• Για την άμεση συνέχιση του απεργιακού αγώνα από κοινού
με απεργίες διάρκειας, με επαναλαμβανόμενες μορφές άμεσα και Γενικές Συνελεύσεις κάθε φορά για εκτίμηση και συνέχιση.
Νομίζουμε ότι πρέπει να παρθεί απόφαση από το συνέδριο.
Η ΔΟΕ μαζί με τους Διδασκαλικούς Συλλόγους μέσα από το συνέδριο πρέπει από τη νέα χρονιά να δείξουν το δρόμο της αντίστασης για να δικαιώσουμε και το σύνθημα που γράφεται εκεί
και της συνέχισης του αγώνα σε κάθε σχολείο, συνοικία, Δήμο
και πανελλαδικά.
Οφείλουμε λοιπόν να πάμε και να απαιτήσουμε στο δια ταύτα να
επιστραφούν οι περικοπές που επιβλήθηκαν στους μισθούς μας και
το κράτος να εγγυηθεί την καταβολή των μισθών, των συντάξεων,
των αποθεματικών των ταμείων αρωγής και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
Συγκροτούμε πανεκπαιδευτικό μέτωπο υπεράσπισης της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά σε όλες τις βαθμίδες,
οργανώνουμε όλες τις προϋποθέσεις για να συναντηθούν αγωνιστικά όλα τα μαχόμενα τμήματα της εκπαίδευσης και της εργασίας, ώστε να ηττηθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Καταλήγουμε σε κοινό πλαίσιο αιτημάτων με τους άλλους χώρους της εκπαίδευσης, προχωρούμε σε κοινές Γενικές Συνελεύσεις
Συλλόγων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ όλων των περιοχών
της χώρας. Ορίζουμε διάστημα προετοιμασίας, αφού ξεκινήσει το επόμενο σχολικό έτος 2010-2011, ώστε να δοθεί χρόνος για να συγκροτηθεί το πανεκπαιδευτικό μέτωπο και να συντονιστούν με αντίστοιχες αποφάσεις όλα τα τμήματα της εκπαίδευσης.
Εκλέγουμε μέσα από έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, στο διάστημα της προετοιμασίας, Επιτροπές Αγώνα, που θα εκπροσωπούν τις Γενικές Συνελεύσεις. Δημιουργούμε κοινό πανεκπαιδευτικό κέντρο αγώνα για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων στις κινητοποιήσεις.
Η 79η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποφασίζει να διατηρηθεί σε Σώμα μέχρι την έναρξη των κινητοποιήσεων. Οι αντιπρόσωποι πλαισιώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ
και ενισχύουν την προετοιμασία του αγώνα στους Συλλόγους της επαρχίας.
Η 79η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων αποφασίζει την έναρξη από τις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς απεργιακού αγώνα
διάρκειας μέχρι τη νίκη, με κλειδωμένη με απόφαση του συνεδρίου
την πρώτη πενθήμερη απεργία. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων
εκτιμούν την πορεία των κινητοποιήσεων και δεσμεύονται στους αντιπροσώπους τους, εισηγούνται κλιμάκωση του αγώνα για τις επόμενες εβδομάδες.
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Ακούστε συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να υπερβούμε τους εαυτούς μας, αν αυτός ο κλάδος είναι ο ίδιος που αποφάσισε και
έκανε πράξη την απεργία του 2006, αν αυτός ο κλάδος είναι ο
ίδιος που έκανε το 1963 την πιο ιστορική και μεγαλειώδη απεργία στη διάρκεια της πρώτης μετεμφυλιακής περιόδου και
γύρισε πίσω συρόμενος στα Δικαστήρια, αν αυτός ο κλάδος είναι αυτός που στήριξε τους αγώνες του λαού μας στην κατοχή, αν αυτή η Ομοσπονδία που ιδρύθηκε από το 1922 και δρα
ως σήμερα έχει δώσει το αίμα της και την ψυχή της στην υπόθεση της υπηρέτησης του λαϊκού σχολείου, τώρα που η χώρα
μας είναι υπό κατοχή ας εγερθούμε, μόνο εμείς μπορούμε και
κανένας άλλος.
Συνταχθείτε με την πρόταση που καταθέτουμε, οι αγώνες είναι
μπροστά μας και χαμένοι αγώνες είναι μόνο αυτοί που δε δόθηκαν.
Ευχαριστώ.

ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»
Γιατί ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι δεν βρίσκεται στην ομάδα εκείνων που είναι υπεύθυνοι και πρέπει να πληρώσουν; Δεν ήταν μέλος της Κυβέρνησης Σημίτη που αλλοίωσε τα οικονομικά στοιχεία για
να μπούμε στην ΟΝΕ; Ποu άφησε τα λαμόγια να φάνε τα λεφτά του
Χρηματιστηρίου; Ποu ανέλαβε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τους
πληρώνουμε μέχρι και σήμερα; Ποu έδωσε τα προνόμια στις τράπεζες, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στους εργολάβους; Τα ίδια ισχύουν και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ήταν μέλος κυβερνήσεων που κατέκλεψαν τη χώρα.
Αν θέλουν οι παραπάνω να προσφέρουν ας παραιτηθούν και να
καλέσουν τους εργαζόμενους να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της
χώρας. Μπράβο στους εκπαιδευτικούς που εισέβαλαν στο Ραδιοτηλεοπτικό Μέγαρο, μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε δίπλα – δίπλα τη
δημοσιογράφο που αμείβεται με χιλιάδες ευρώ από το δημόσιο και
τον ωρομίσθιο εκπαιδευτικό που αμείβεται με ψίχουλα.
Τέτοιες προτεραιότητες έχει το κατεστημένο. Να σπάσει η συνωμοσία σιωπής που επιβάλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι περίφημες ενημερωτικές εκπομπές είναι συζητήσεις φίλων, καλά αμειβόμενων δημοσιογράφων, πολιτικών και κομματικών συνδικαλιστών
με αποκλεισμένους τους εργαζόμενους.
Από την άλλη στηλιτεύω την Άννα Διαμαντοπούλου που την κοπάνησε από την πίσω πόρτα του Μεγάρου αφήνοντας τα ΜΑΤ να ξυλοφορτώσουν τους εκπαιδευτικούς, είναι η ίδια που αξιολόγησε σαν
άχρηστους ομάδα ωρομίσθιων εκπαιδευτικών χωρίς να τους ξέρει,
επειδή σήκωσαν ένα πανό ζητώντας το αυτονόητο να εργαστούν.
Καταλαβαίνετε τι αξιολόγηση ετοιμάζει, χωρίς να έχει δουλέψει
ποτέ στη ζωή της από πολύ μικρή στο κόμμα σε καρεκλάτες θέσεις,
άλλα μας έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση και άλλα σήμερα που
είναι στην Κυβέρνηση. Τότε μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον εκ-
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παιδευτικό, τώρα τον απαξιώνει παρουσιάζοντας τον σαν τον υπαίτιο για τα χάλια της εκπαίδευσης, με το σύνθημα «Πρώτα ο μαθητής».
Θα της απαντήσει ο λαός, όπως απάντησε και στην Μαριέττα.
Με ικανοποίηση είδαμε κοτζάμ περιφερειάρχη να κάνει ένσταση
εναντίον δίωξης συναδέλφισσας όσον αφορά το νομότυπο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και το ύψος της ποινής που της επιβλήθηκε. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα δυστυχώς κωφεύουν.
Οι συνάδελφοι καταγγέλλουν ανακριτές διευθυντές, Προϊστάμενους Διευθύνσεων, μέλη των επιτροπών των «ΠYΣΠE» και συνδικαλιστές ότι έχουν στήσει κυκλώματα στο χώρο της εκπαίδευσης για
ξεκαθάρισμα λογαριασμών και για απονομή δικαιοσύνης, όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί.
Πρέπει να ερευνηθούν οι καταγγελίες αυτές και αν αληθεύουν να
αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν φτάνουν. Είναι θετική η κίνηση του Περιφερειάρχη να αλλάξει τη σύνθεση των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων ώστε να μην μπορεί ο κάθε Προϊστάμενος
Διεύθυνσης να περνά τις δικές του απόψεις.
Οι ευθύνες μας συνάδελφοι είναι μεγάλες. 30 χρόνια υποκρινόμαστε με τον κάθε Κωστάκη και τον κάθε Γιωργάκη και τον κάθε
ψευτοαριστερό βολεμένο. 30 χρόνια κάνουμε το ίδιο λάθος. 30 χρόνια τους βλέπουμε να βάζουν τα λεφτά στα πάμπερς, να αγοράζουν
Μιράζ, να τρώνε τα λεφτά του Χρηματιστηρίου, της SIEMENS, των
Ολυμπιακών Αγώνων, του Βατοπαιδίου. Και 30 χρόνια τους επικροτούμε, τους επιβραβεύουμε, τους στηρίζουμε.
30 χρόνια βλέπουμε τους συνδικαλιστές μας να γίνονται στελέχη εκπαίδευσης με αναξιοκρατικά κριτήρια, να αποσπώνται σε γραφεία και υπηρεσίες με αδιαφανή κριτήρια, να αυθαιρετούν στις σχολικές μονάδες κάνοντας δημόσιες σχέσεις με τους γονείς προκειμένου να εκλεγούν δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι.
Και 30 χρόνια τους επικροτούμε, τους επιβραβεύουμε, τους στηρίζουμε. …
Ίσως έτσι βολευόμαστε και εμείς. Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή να
πληρώσουμε τον κάθε Γιωργάκη, τον κάθε Κωστάκη, τον κάθε κομματικό συνδικαλιστή μα πάνω απ’ όλα τη δική μας ανευθυνότητα.
Όσο αφήνουμε ξεπουλημένους πολιτικούς και κομματικούς συνδικαλιστές να διαχειρίζονται τα δικαιώματά μας η καταστροφή είναι
σίγουρη. Να βάλουμε τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Ας πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ενιαία ψηφοδέλτια ανεξάρτητων εργαζομένων στον συνδικαλισμό, στους Δήμους, στη
Βουλή. Χορτάσαμε από κόμματα και ιδεολογίες με τα οποία θησαύρισαν τόσα χρόνια τα λαμόγια. Ό,τι φάγανε πολιτικοί, δημοσιογράφοι και συνδικαλιστές φάγανε, διαφορετικά τετέλεσται. Από εμάς εξαρτάται, ό,τι πρόσφερε ο κομματικός συνδικαλισμός στους εργαζόμενους το πρόσφερε μέχρι το 1990, από εκεί και μετά προσφέρει
μόνο στο κατεστημένο. Ευχαριστώ.
….
Δε θα προτείνω ούτε πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες,
ούτε τετραήμερες, ούτε τριήμερες, ούτε σαρανταοχτάωρες ή εικοσι-

τετράωρες. Θα προτείνω μια και μοναδική μονόωρη στάση εργασίας
και θα εξηγήσω το γιατί.
Χτες ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας πρότεινε να γκρεμίσουμε τα τείχη που έχουμε ορθώσει ανάμεσά μας. Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Πάντως όχι με την εικόνα που παρουσιάσαμε ως Σώμα
τις τρεις αυτές μέρες του συνεδρίου, με προσβολές εκατέρωθεν, με
έλλειψη αλληλοσεβασμού και με ξεκατινιάσματα.
Ειδικά αυτά που παρακολουθήσαμε χτες το πρωί αλλά και σήμερα κυρίως ανάμεσα στους αντιπροσώπους της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚ,
δεν μας τιμούν ως εκπαιδευτικούς. Έτσι ούτε τα τείχη πρόκειται να
γκρεμίσουμε, ούτε την πολυπόθητη ενότητα να πετύχουμε. Η ενότητα
δεν πετυχαίνεται με ευχολόγια.
Θέλετε να γκρεμίσουμε αληθινά τα τείχη που ορθώνονται ανάμεσά μας; Γκρεμίστε τις παρατάξεις στις οποίες ανήκετε, διαλύστε
τες και να μπούμε όλοι κάτω από την ομπρέλα του Συνδικάτου χωρίς κομματικές ταυτότητες.
Δε σας εμποδίζει κανείς να υποστηρίζετε το κόμμα που θέλετε,
όπως δήλωσε ο συνάδελφος Πρόεδρος της ΔΟΕ, δε σας εμποδίζει
κανένας να βοηθάτε τους Πολιτικούς που θέλετε όπως δήλωσε η
συναδέλφισσα Ρηνάκη, απλώς αφήστε τον κομματισμό έξω από τα
Συνδικάτα. Τολμήστε το. Κι εσύ ειδικά Πρόεδρε, που δήλωσες ότι
“σου αρέσουν τα ρίσκα”.
Δεν είναι δική μου απαίτηση, αλλά απαίτηση των καιρών. Αν δεν
το πράξετε, θα δικαιώσετε το συνάδελφο Αρβανίτη που σωστά είπε
εχθές ότι κανείς δεν έχει καταλάβει την κρισιμότητα των στιγμών και
όλοι ενεργούν σα να μην έχει αλλάξει τίποτα. Αν επαληθευτεί ο συνάδελφος Αρβανίτης και το Σεπτέμβριο κλείσουν οι κάνουλες των
τραπεζών και των μισθών μετά τα μπάνια του λαού η οργή των εργαζομένων θα πέσει και στα κεφάλια μας για τη στάση που κρατάμε.
Δε χρειάζονται συνάδελφοι πολυήμερες κινητοποιήσεις για να
πετύχουμε, είναι αρκετή μία ώρα στάση εργασίας, αρκεί αυτή την ώρα όμως να έχεις κατεβάσει όλο τον κόσμο στο δρόμο και στην ίδια πλατεία. Αλλά για να κατεβάσεις όλο τον κόσμο και στην ίδια
πλατεία πρέπει να σε εμπιστευτεί συνάδελφοι και για να σε εμπιστευτεί πρέπει να κάνεις την υπέρβαση.
Και ποια είναι η υπέρβαση; Να κλείσουμε τα μαγαζάκια μας συνάδελφοι, άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Καμία ΠΑΣΚ, καμία ΔΑΚΕ, κανένα ΠΑΜΕ, καμία Παρέμβαση, καμία πρωτοβουλία δεν μπορεί από
μόνη της να λύσει τα προβλήματα. Όλοι μας όμως μπορούμε, χωρίς
παρατάξεις και χωρίς ετικέτες, σαν εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι.
Σωστά είπε ένας συνάδελφος των παρεμβάσεων ότι «την αρχή
πρέπει να την κάνουν οι διανοούμενοι» και να είστε σίγουροι ότι θα
ακολουθήσουν και οι άλλοι κλάδοι των εργαζομένων. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να αφήσουμε απέξω τον εγωισμό, το πείσμα, τη μικρότητα, το συμφέρον. Από μας εξαρτάται αν η ιστορία θα μας γράψει
δίπλα στο όνομα του Δημήτρη Γληνού και άλλων προσωπικοτήτων
του συνδικαλιστικού και εκπαιδευτικού κινήματος ή στα μαύρα κατάστιχά της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ
(ΠΑΣΚ)
Κύριε Πρόεδρε της Γενικής Συνέλευσης, φίλε Πρόεδρε
του Δ.Σ. της ΔΟΕ, φίλοι συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΔΟΕ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι αντιπρόσωποι
της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ιστορικού μας κλάδου, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι και πάλι και
μάλιστα για 6η συνεχή φορά σ’ αυτό εδώ το βήμα της έπαλξης του διαλόγου και της ιδεολογικής αντιπαράθεσης,
για να σας ενημερώσω ως Αιρετός εκπρόσωπός σας για τα
όσα διαδραματίστηκαν στα κέντρα λήψης των αποφάσεων
κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Μια χρονιά που ξεκινήσαμε με το σύνθημα και απευθύνομαι σ’ αυτήν την πτέρυγα: «όλα είναι θέμα παιδείας» και
που ίσχυε φυσικά για τους άλλους, όχι όμως για τους Βουλευτές, τους Υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και καταλήξαμε στο σύνθημα: «πρώτα ο μαθητής».
Πληροφορώ λοιπόν όλους και τους μεν και τους δε, ότι θέμα παιδείας δεν τίθεται για τον εκπαιδευτικό αλλά και
κανένα πολυνομοσχέδιο δεν μπορεί να συντελέσει στην αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση, εάν
δεν αποδεχθούμε, ότι η παιδεία αλλάζει μόνο με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και όχι με τους
εκπαιδευτικούς απέναντι και στοχοποιημένους.
Εξάλλου, επειδή κάποιοι επιμένουν στις απόψεις
τους και χθες και σήμερα και επειδή ζούμε μια πρωτόγνωρη όντως κατάσταση, ζούμε μια κατάσταση που
δεν έχει προηγούμενο ως προς τη λήψη των οικονομικών μέτρων και μάλιστα με κουστούμι βρυξελλών και
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ελλάδα, αγαπητοί
μου φίλοι, δεν χρεοκοπεί στην οικονομία. Χρεοκόπησε όμως από την έκπτωση αξιών και αρχών. Και αυτοί
που χρεοκόπησαν στις αρχές και στις αξίες δεν είναι οι
εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι
άλλοι, γνωστοί πλέον στην ελληνική κοινωνία.
Είναι αυτοί που νομοθετούν και μονιμοποιούν υπαλλήλους κατά το δοκούν. Είναι αυτοί που απαξίωσαν με τις πράξεις τους την πολιτική ζωή του τόπου.
Είναι αυτοί που απογοητεύουν τους νέους μας. Είναι
αυτοί που εφαρμόζουν προσωπικές πολιτικές και που
δεν χάνουν την ευκαιρία να απαξιώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, άλλοτε με τη διαβούλευση και άλλοτε
με τις απαράδεκτες επιθέσεις στο πρόσωπο του Προέδρου μας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
της βουλής.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Οι πολιτικοί ξεχνούν. Οι εκπαιδευτικοί όμως ποτέ. Ο
δάσκαλος για όλους μας ήταν πάντα αξιοπρεπής, ανιδιοτελής και περήφανος. Ουδέποτε επιδίωξε προνομιακή μεταχείριση. Όταν τα συνθήματα των άλλων μιλούσαν: «κάτω τα
χέρια από τα κεκτημένα», εμείς αγωνιζόμασταν και αγωνιζόμαστε: «για μια καλύτερη παιδεία στην υπηρεσία του λαού και του τόπου».
Και ακόμη από την ιστορία της εκπαίδευσης επειδή κάποιοι τελευταία επικαλούνται συνεχώς τον Ε. Παπανούτσο
και συγκρίνουν τα ασύγκριτα, ο Ε. Παπανούτσος μιλώντας
σε παρόμοια Γενική Συνέλευση του κλάδου, κάπου εδώ κοντά, απευθυνόμενος τότε στους δασκάλους έλεγε: Είστε ο
νους, η καρδία και το αίσθημα της πατρίδας. Έλληνα δάσκαλε, σε σένα, στα χέρια σου το μέλλον του τόπου.
Σήμερα όμως άλλα συμβαίνουν. Γι’ αυτό και ο δάσκαλος
είναι απογοητευμένος και πικραμένος όσο ποτέ.
Ευθύς εξαρχής όμως να ευχηθώ στο Συνέδριό μας γόνιμο και εποικοδομητικό τριήμερο, με προτάσεις και αποφάσεις μπροστά στα τεκταινόμενα, με την παράκληση, σεις
αγαπητοί μου συνάδελφοι να λειτουργήσετε ως πολλαπλασιαστές των δικών μου θέσεων, του δικού λόγου, στις τοπικές Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων σας, γιατί πιστεύω
και το επαναλαμβάνω συνεχώς αυτό και απευθύνομαι σε
όλες τις πτέρυγες τώρα: Ότι η ομορφιά της δημοκρατίας είναι ο λόγος και ο αντίλογος. Είναι το δικαίωμα να αντιπαραθέτεις την άποψή σου στις απόψεις των άλλων, για να
διαμορφώνονται, έτσι μέσα από τη διαλεκτική οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες.
Και μέσα βέβαια από την αντιπαράθεση, όσο σκληρή
και αν είναι, να επιτυγχάνεται η σύγκληση και η σύνθεση.
Αυτή τη σύνθεση επιδιώκω και εκεί θέλω να πιστεύω πως
συντελώ με την καθιερωμένη ενημέρωσή μου ως Αιρετός
εκπρόσωπός σας.

Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
Στη θεματολογία μου τώρα, με έμφαση σε τομείς που
θεωρώ πως πρέπει να καταθέσω ενώπιόν σας, αγαπητοί συνάδελφοι, όχι για δημιουργία εντυπώσεων, αλλά για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί προτάσεις, σε όσα μας απασχολούν
και μας ταλανίζουν ως οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
Και φυσικά, φίλε Πρόεδρε και συνάδελφοι του Δ.Σ. της
ΔΟΕ, να λάβουμε την όποια απόφαση για την παραπέρα
πορεία με γνώμονα πάντα το συμφέρον του κλάδου.
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών. Εάν στεκόμουν στην ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων και αν αντιπαραθετικά υποστήριζα όσα δεν συνέβησαν φέτος με τις βάσεις, όπως πέρσι, τότε θα διεκδικούσα το ρόλο που δεν
μου ταιριάζει. Φέτος όντως έγιναν λιγότερες μεταθέσεις και
ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα προς όλους τους ενδιαφερόμενους και όχι με παρεμβάσεις παραγόντων και κομματαρχών. Θετικό αυτό.
Όμως εάν δεν αντιληφθούν η πολιτική ηγεσία και διοίκηση, ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται στα κενά μέχρι
τις 10 του Οκτώβρη αλλά και σε πιθανά κενά λόγω παραιτήσεων, τότε με δεδομένο ότι θεσμοί εφεξής δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, οι μεταθέσεις τα επόμενα χρόνια, με τα
δεδομένα του σήμερα, θα αποτελούν όνειρο εαρινής νυκτός και ειδικά σε Νομούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.
Όσο για το επιχείρημα, ότι σε κάποιους Νομούς υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, να ελεγχθούν οι Προϊστάμενοι, εκείνοι που ασκούν κοντόθωρη και μικροκομματική πολιτική. Τα έχω πει πολλές φορές αυτά και τα επαναλαμβάνω, για να μην πω ακόμη, ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πρέπει αυτοί οι κύριοι να ελεγχθούν, εάν όντως
δίνανε πραγματικά ή εικονικά κενά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και να διογκώνονται τα προβλήματα σε αρκετούς Νομούς.
Ειλικρινά, έχω γράψει και έχω διατυπώσει την άποψή
μου πολλές φορές για την πολιτική συμπεριφορά κάποιων
Προϊσταμένων που είτε από σκοπιμότητα, είτε από άγνοια
Νόμων επαληθεύεται του λόγου μου το αληθές. Αλήθεια,
πώς μπορούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, όταν
δίνουν δικαίωμα μετάθεσης σε εκπαιδευτικό που δεν υπηρέτησε επί διετία στην οργανική του θέση; Που δεν υπηρέτησε επί διετία σε δυσπρόσιτο σχολείο; Όταν δίνουν δικαίωμα μετάθεσης σε εκπαιδευτικό που δεν υπηρέτησε βέβαια την οργανική του θέση αλλά ήταν «παρατρεχάμενος
και γυρολόγος»; Όταν δίνουν δικαίωμα μετάθεσης σε εκπαιδευτικό που δε διέθετε την απαιτούμενη διδακτική πενταετή εμπειρία προκειμένου να μετατεθεί σε Πειραματικό

σχολείο;
Δεν πρέπει αυτοί οι κύριοι και απευθύνομαι σε σας, συνάδελφοι, αυτής της πτέρυγας, να δώσουν λόγο των πράξεών τους; Βέβαια αρκετοί έχουν εξαφανιστεί. Κάποιοι άλλοι αναζητούνται και όντως υπάρχουν πολλά κενά. Από
πέρσι μέχρι φέτος ασχολούμαστε με ενστάσεις επί των μεταθέσεων.
Μιλάμε για βιομηχανία και άγνωστο πότε θα οριστικοποιηθούν τόσο οι τακτικές όσο και αυτές σε ΣΜΕΑ και
ΚΕΔΔΥ. Κάποιοι βέβαια συνάδελφοι που ανυπομονούν
προσέφυγαν και σε δικαστήρια με αβέβαιη τύχη και εξέλιξη των υποθέσεών τους, π.χ. περιπτώσεις Θεσσαλονίκης.
Όσο για τις μεταθέσεις σε Διαπολιτισμικά αν και δεν
υπήρξαν ενστάσεις κρίνω σκόπιμο το Δ.Σ. της ΔΟΕ να θέσει επί τάπητος το θέμα των Διαπολιτισμικών Σχολείων, 13
τον αριθμό, όταν σε κάποια απ’ αυτά, π.χ. Χανιά, Αθήνα, ουδείς ενδιαφέρεται να μετατεθεί.
Για τα Πειραματικά Σχολεία ενταγμένα ή μη, αν και άτυπα έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κριτήρια όπως και συνέντευξη πέντε μορίων, πιστεύω πως πρέπει να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα κριτήρια και οι συνάδελφοι, να αποδεχθούν τη διαδικασία αλλά και για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, με αποτέλεσμα να έχουμε και επώνυμα
άρθρα Πανεπιστημιακών σε έγκριτη εφημερίδα για «μαγειρέματα» στις μεταθέσεις των Πειραματικών σχολείων και
πέρσι και φέτος.
Πριν από μέρες έδωσα σε δημοσιότητα και ομολογώ
πως έγιναν αποδεκτές 17 προτάσεις για το νέο Προεδρικό
Διάταγμα των μεταθέσεων. Αποτελούν προϊόν της μακρόχρονης εμπειρίας μου, αν το θέλετε. Απάντηση βέβαια και
στους Βουλευτές εκείνους όλων των κομμάτων και χρωμάτων που στοχοποιούν τον εκπαιδευτικό, για να μάθουν
τις θέσεις μας και να μην εκφράζονται όπως πρόσφατα στη
Βουλή, όλοι, όλων των πτερύγων, εναντίον μας.
Τέλος, επιβεβλημένη όσο ποτέ η διεύρυνση του άρθρου
13 του Προεδρικού Διατάγματος 50 του ’96 με όλες εκείνες τις ασθένειες, δυσίατες και σοβαρότατες των συναδέλφων, προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο τους έστω
και με την μετάθεσή τους, καθότι το δικαίωμα στη ζωή εμείς ούτε μπορούμε να το στερήσουμε, αλλά ούτε και να το
αρνηθούμε.
Προέχει επίσης ο επανακαθορισμός των μορίων από
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, αφού έχει διαπιστωθεί, ότι
οι αδικίες επαναλαμβάνονται και ακόμα να αποχαρακτηριστούν ή να χαρακτηριστούν εκ νέου τα δυσπρόσιτα σχοΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
λεία λόγω νέων δεδομένων, π.χ. Εγνατία Οδός.
Όσο για την αύξηση μορίων σε εντοπιότητα και αρχαιότητα είναι λάθος η μεμονωμένη αντιμετώπιση των κριτηρίων. Πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο το θέμα σε ενιαία βάση, εξαρχής και συνολικά. Εύχομαι να δικαιωθώ και με τις
προχειρότητες να απογοητευθούν όσοι δεν βλέπουν και
ζουν μακριά από την πραγματικότητα του θέματος ή ακόμη δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο, όπως συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία που με μια Επιτροπή που είχε
συγκροτήσει για να μελετήσει δήθεν το όλον θέμα και το
ζήτημα των μεταθέσεων, επί πέντε χρόνια, συγκροτήθηκε
μεν αλλά ούτε μια φορά δεν έτυχε να συνεδριάσει, λόγω τότε επανίδρυσης του κράτους της δεξιάς.
Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών. (Χαίρομαι που με παρακολουθείτε συνάδελφοι της ΔΑΚΕ, αυτό με τιμάει ιδιαίτερα). Αποσπάσεις: Τονίζω και θέλω την προσοχή σας απευθυνόμενος σε όλες τις πτέρυγες. Η όποια απόσπαση δεν
πρέπει και δεν μπορεί να θεωρείται ρουσφέτι. Πρέπει να
διέπεται από διαφάνεια και ίση αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων και προς Θεού να μην δημιουργεί μηχανισμούς
εξάρτησης.
Ντρέπομαι ειλικρινά όταν κάποιοι προϊστάμενοι με την
απειλή της απόσπασης θέτανε σε ομηρία τους νέους εκπαιδευτικούς και στεκότανε μπροστά στα εκλογικά κέντρα
για να ελέγξουν το ιερό δικαίωμα της ψήφου. Ντρέπομαι
δυο φορές ακόμη, όταν νέοι συνάδελφοι και πάλι με τη δαμόκλεια σπάθη της απόσπασης συμπεριλαμβανότανε από
Προϊσταμένους σε ψηφοδέλτια που δεν τους εκφράζανε.
Η περσινή νοοτροπία στελεχών του τρίτου ορόφου, θυμόσαστε τα γεγονότα, φέτος αισιοδοξώ να μην επαναληφθεί. Ταυτόχρονα οι αποσπάσεις να ανακοινωθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Βέβαια, είχαν μια άλλη φιλοσοφία, τακτική και λογική οι απερχόμενοι. Αυτή είναι εξάλλου η έκφραση της συντηρητικής παράταξης και που σίγουρα δεν αλλάζει εύκολα, όσο και αν κάποιοι κόπτονται,
ότι δήθεν αυτά που συμβαίνουν δεν έχουνε προηγούμενο.
Ας παραμερίσουμε λοιπόν όλους αυτούς που έτσι σκέφτονται και έτσι πράττουν. Πράττουν αναχρονιστικά. Ας
τους θέσουμε στο περιθώριο και στην απομόνωση.
Επιτρέψτε μου όμως να προσεγγίσω το θέμα και κάπως διαφορετικά. Την επομένη των εκλογών της 4ης
Οκτωβρίου πρώτος παρουσίασα πίνακα εκπαιδευτικών, αποσπασμένων εκτός διδακτικού έργου και στον
πίνακα αυτόν μετέπειτα στηρίχθηκαν πολλοί, με πρώτη την Υπουργό και πολύ αργότερα στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας.
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Το να επικαλείσαι όμως τις όποιες παράνομες και καταχρηστικές αποσπάσεις και να μην τις ανακαλείς σημαίνει
ότι αποδέχεσαι την παρανομία. Συνεπώς η λύση ήταν μία:
Να επανέλθουν από κει που αποσπάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και μάλιστα πέρα και έξω από τη διαδικασία του
ΚΥΣΠΕ.
Προσωπικά μια τέτοια πράξη την ανέμενα, θα την επικροτούσα και θα την αγκάλιαζα. Το να επαναλαμβάνεις όμως, εκπαιδευτικοί εκτός έργου, εκπαιδευτικοί εκτός τάξεων, εκπαιδευτικοί με ασθένειες, τότε διασύρεται ολόκληρος ο κλάδος μας. Να λοιπόν, κυρία Υπουργέ της Παιδείας, όπως γνωρίζουμε πόσοι αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε
ΠΥΣΠΕ, να μάθουμε επιτέλους και πόσοι αποσπάστηκαν
εκτός διδακτικού έργου σε φορείς και ιδρύματα, σε μητροπόλεις, σε βιβλιοθήκες, στην Ακαδημία, στα Αρχεία του
Κράτους και μάλιστα προεκλογικά από τον κ. Σπηλιωτόπουλο.
Ιδού λοιπόν πεδίον. Ευκαιρία να επαναφέρετε όλες τις
αποσπάσεις στο ΚΥΣΠΕ και όχι στο ΚΥΣΔΙΠ και στο Γραφείο του εκάστοτε Υπουργού. Το αναμένουμε αυτό και είναι ένα θέμα, φίλε Πρόεδρε, που πρέπει να τεθεί επί τάπητος. Κάτι βέβαια που ο ίδιος ο κλάδος χρόνια τώρα το επιζητά και είναι ένα αίτημα που διαρκώς επαναλαμβάνεται
αλλά και ταυτόχρονα απομακρύνεται.
Ακόμα υπάρχουν πληροφορίες, ότι λίγο πριν τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στο εξωτερικό και μάλιστα στη Γερμανία με παχυλά επιμίσθια. Γι’ αυτούς δεν πρέπει να λογοδοτήσουν τουλάχιστον όσοι τους απέσπασαν; Γιατί μια ολόκληρη χρονιά ανέχεστε, κύριοι του Υπουργείου Παιδείας,
την παρανομία; Τι λόγο παίζουν οι Συντονιστές του εξωτερικού; Και επειδή λοιπόν ακόμη μιλάμε για αποσπάσεις, ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, έμεινα έκθαμβος παρακολουθώντας τις εργασίες της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων
της Βουλής από την επίθεση όλων των Βουλευτών, όλων
των κομμάτων, στο πρόσωπο του Προέδρου μας και στη
στοχοποίηση του δασκάλου.
Γιατί δε λένε όμως την αλήθεια οι κύριοι Βουλευτές;
Όταν στα περισσότερα κόμματα της Βουλής, οι ίδιοι στα
γραφεία τους, έχουν αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και
μάλιστα κάποιοι και δυο και τρεις. Καταγγέλλουμε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών, αποδεχόμαστε όμως στα γραφεία μας εκπαιδευτικούς, γιατί για μένα είναι πρότυπα ικανότητας, εργατικότητας και γιατί εξυπηρετούμεθα.
Στο δια ταύτα τώρα. Θα γίνουν φέτος αποσπάσεις; Στο
ερώτημα θα απαντήσουμε όταν κληθούμε να συνεδριάσουμε, γιατί δυστυχώς τελευταία άλλα λέγονται και άλλα γί-
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νονται και άλλα γίνονται και κακώς λέγονται. Ίδωμεν. Όπως
και με το 50% στο Νόμο Ραγκούση που εκ των υστέρων απαλείφθηκε, γιατί όσοι δεν αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε
ΠΥΣΠΕ σίγουρα δεν προσφέρουν διδακτικό έργο.
Δυο λόγια για τον όρο έως ότου αντικατασταθούν και
θέλω όλων την προσοχή. Πρωτοκαθιερώθηκε επί Υφυπουργίας Καλού. Να όμως που οι Προϊστάμενοί του
τον άδειασαν, που λέμε, με αποτέλεσμα να αποσπώνται οι ημέτεροι ευθύς εξαρχής και άλλοι να αναμένουν
την αντικατάστασή τους βέβαια. Οπότε στην αναμονή
πολλοί απελπίζονταν και ανακαλούσαν την έγκριση της
απόσπασής τους.
Συγκρότηση Συμβουλίων. Κάποιοι ίσως να ενθυμούνται όταν το 2007 με τις τότε επιλογές είχα επισημάνει: εάν αλλάξει η κυβέρνηση και ο νέος Υπουργός, όπως είθισται, ανασυγκροτήσει το ΚΥΣΠΕ με Διευθυντές εκπαίδευσης, θα ψάξει πολύ να βρει φίλα προσκείμενα στελέχη στην
κυβερνώσα παράταξη. Δεν θα πω ότι δικαιώθηκα, αλλά και
δεν διαψεύστηκα.
Τρεις Διευθυντές εκπαίδευσης απαιτούνται ως τακτικά
μέλη και δεν βρέθηκαν. Αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές
του 2007 και πώς τότε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έβλεπε την εκπαίδευση, δική μας υπόθεση, δικοί μας άνθρωποι.
Τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων συγκροτήθηκαν πολύ αργά, Απρίλη μήνα και θα ήμουν αφελής εάν υποστήριζα, ότι και επί Σπηλιωτόπουλου συγκροτήθηκε στις 21 του Μάη. Κρατούσα την ημερομηνία. Και σήμερα βέβαια Απρίλη. Αντιπαράθεση εδώ δεν χωράει. Κακώς
τώρα, κάκιστα χθες. Το Συμβούλιο αυτό πρέπει να συγκροτείται Γενάρη και να μην έχουμε τα γνωστά φαινόμενα με τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν αναγάγει σε
κυρίαρχο ζήτημα την ανάθεση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή
και αναμένουν εκατοντάδες αιτήσεις προς έγκριση.
Και επειδή εδώ δημιουργήθηκε πρόβλημα με κάποιους
ευαίσθητους Σχολικούς Συμβούλους για τα όσα έγραψα και
επεσήμανα, απαντάω: ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου
για άλλους σκοπούς ιδρύθηκε και κατακτήθηκε και όχι για
την ανάθεση ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή. Είχαμε βέβαια και
φαινόμενα όπου το αυτό πρόσωπο ως «ικανότατο» ασκούσε ταυτόχρονα καθήκοντα υπευθύνου επιστημονικής
καθοδήγησης και Διευθυντή ΠΕΚ. Ευελπιστώ να μην έχουμε τα ίδια και πάλι, οπότε ο θεσμός ευτελίζεται.
Το Συμβούλιο Συντονιστών Εκπαίδευσης Ελληνο-

παίδων Εξωτερικού όντως δεν συγκροτήθηκε αλλά και όταν ήταν συγκροτημένο ποιο το αποτέλεσμα; Εκτός από
τις επιλογές του το 2007 και δυο πειθαρχικές υποθέσεις
που ακόμη απόφαση δεν έχουμε πάρει, καθότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και κάποιοι πανεπιστημιακοί συσκέπτονται για να συσκέπτονται, ανεύθυνοι στην ανευθυνότητα. Δηλαδή ουδέν.
Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων εφταμελές
με τον πρόσφατο Νόμο. Κατά την ταπεινή μου άποψη λάθος. Αυτό με διδάσκει η εμπειρία μου, με τόσες επιλογές
και όταν μάλιστα προεδρεύει πανεπιστημιακός, με δήθεν
αναγνωρισμένη εμπειρία στη Διοίκηση, με δυο καθηγητές
παιδαγωγικών τμημάτων και δυο μέλη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Εκφράζω την ευχή και την επιθυμία επειδή πάντα το καλοκαίρι, κύριε Πρόεδρε, είναι μειωμένη η ένταση του λαού
και του κλάδου, όπου γίνονται πολιτικά και συνδικαλιστικά
πραξικοπήματα, όπως το 2004 και το 2007 τον Αύγουστο να μην επαναληφθούν τα ίδια. Ο κλάδος μας έχει ταλαιπωρηθεί με συμπεριφορές διορισμένων και εκατοντάδες συνάδελφοί μας προστρέξανε στα δικαστήρια για να αποκαταστήσουν το κύρος και την αξιοπρέπειά τους.
Παρακάτω θα αναφερθώ για τη δικαιοσύνη, το δικαιούμαι και το χρωστάω στη Γενική Συνέλευση. Θα ήταν εξάλλου επιφανειακό να έμπαινα σε λεπτομέρειες του πρόσφατου Νόμου ως προς την μοριοανάλυση, την συνέντευξη κλπ. Το αποφεύγω. Εξάλλου όλοι και όλα θα κριθούν εκ
του αποτελέσματος.
Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων. Πολλές φορές έχω υποστηρίξει, ότι πυξίδα των θέσεών μου είναι
οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ και
των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου. Τις έχω χαρακτηρίσει όπως ομολογείται Ευαγγέλιο. Κάποιοι επειδή
πίστεψαν, ότι τους αδίκησα με τα λεγόμενά μου σε παρόμοια Γενική Συνέλευση προσφύγανε στη δικαιοσύνη. Δεν
τους παρεξηγώ. Τους ευχαριστώ. Σαφώς και γνωρίζουν τον
τρόπο λειτουργίας του Αιρετού, όπως και όποιοι προσφεύγουνε πρέπει οι ίδιοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και
όχι να εκπροσωπούνται και να τους εξουσιοδοτούν τρίτα
πρόσωπα.
Γνωρίζω τί σημαίνει νόμιμη κρίση, όπως και τι σημαίνει
συμμόρφωση και ξέρω να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου
και το θεσμό του Αιρετού. Αυτά για μια προσωπική υπόθεση με πρώην Προϊστάμενο. Εξάλλου για μένα, όπως επισημαίνω, ο Αιρετός ως θεσμός δεν αποτελεί προέκταση
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της διοίκησης, αλλά θεσμό πάλης και αλληλεγγύης, όπου
προσπαθεί μέσα από τις θέσεις του να κοντράρει ακόμη και
το πανίσχυρο κράτος των δικαστών, να ανατρέψει αποφάσεις τους.
Και επειδή αναφέρομαι σε δικαστές και τις αποφάσεις
τους, πέραν των όσων καθημερινά βιώνετε και παρακολουθείτε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέχρι το
τελευταίο Εφετείο, επιτρέψτε μου να συνδέσω μέχρι τώρα
τις συνεχείς αναβολές προσφυγών συναδέλφων από τα γεγονότα του 2007 με τη σημερινή δικαιοσύνη και τούτο γιατί, οδηγούμαι στο συμπέρασμα: όταν η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη τότε στον τόπο μας υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Κρατήστε το αυτό.
Αυτό μας διδάσκει η πρόσφατη πολιτική ιστορία αλλά
και με τις τόσες προσφυγές που έχουν γίνει. Ήδη προχθές
δικαιώθηκε συναδέλφισσα υποψήφια Σχολικός Σύμβουλος
που «απέτυχε» στη συνέντευξη του 2007 και καλούνται εφτά νυν Σχολικοί Σύμβουλοι να επανακριθούν και να περάσουν εκ νέου από συνέντευξη.
Το ερώτημά μου ρητορικό: γιατί τόση καθυστέρηση; Όχι
μόνο σε Προϊσταμένους και Σχολικούς Συμβούλους, ακόμη και σε κομμένους Διευθυντές όταν άλλες περιπτώσεις
κατ’ εντολή επισπεύδονται ενώ για τον απλό δάσκαλο δεν
επιδεικνύεται ο ίδιος ζήλος και το ίδιο ενδιαφέρον. Γιατί
δυο μέτρα και δυο σταθμά; Γιατί ο εκπαιδευτικός που από
το υστέρημά του ψάχνει να βρει το δίκιο του στην αναμονή απελπίζεται;
Μετατάξεις Εκπαιδευτικών. Κάθε φέτος και χειρότερα. Υποστήριζα πέρσι στη Γενική Συνέλευση, το επαναλαμβάνω και φέτος. Είναι γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια
το ΚΥΣΠΕ αποδέσμευσε τις αιτήσεις των συναδέλφων, όπου πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, πενταετία στην
εκπαίδευση, όχι ΜΚ μικρότερο του πέντε κλπ. Άλλο βέβαια
αποδέσμευση και άλλο αποδοχή και μετάταξη, γιατί το να
αποδεσμεύεις κάποιους δε σημαίνει ότι μετατάσσονται.
Δυστυχώς φέτος συλλήβδην απερρίφθησαν όλες οι αιτήσεις προς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 375 τον αριθμό, έγιναν μόνο αποδεκτές 8 αιτήσεις από τις 25 στην πρωτοβάθμια, από τη Δευτεροβάθμια.
Δεν αναφέρομαι στις αποδεσμεύσεις αιτήσεων σε φορείς και σε άλλες υπηρεσίες, καθότι ναι μεν αποδεσμεύονται αλλά δεν μετατάσσονται, επειδή δεν υπάρχουν οι ανάλογες και αντίστοιχες πιστώσεις. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και να μην εισπράττουν υποσχέσεις. Ευκαιρία όμως, κ. Πρόεδρε της ΔΟΕ, επειδή πολύς λόγος γίνεται για μετατάξεις σε θέση διοικητικών υπαλλήλων,
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να εξασφαλιστούν πρώτα οι αναγκαίες πιστώσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μετά οι όποιοι αρμόδιοι
να προβαίνουν σε δηλώσεις.
Συνεπώς για να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς μετάταξη απαιτείται πρωτίστως πολιτική
βούληση για αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Δικαιολογημένα λοιπόν σε ενημερωτικό μου επεσήμανα: το πόσοι
συνολικά θα μεταταγούν, εκ του αποτελέσματος θα απογοητευτούν. Και ήδη απογοητεύτηκαν, καθότι εφέτος η αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας θέτει νέες προϋποθέσεις
που πρέπει το όλο θέμα των μετατάξεων να μπει σε νέα βάση και σε νέα προοπτική.
Το χθες έκλεισε. Ας καταθέσουμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις για να σταματήσει η «ομηρία» των συναδέλφων, αλλά και αυτό που πλανάται ολόκληρη τη χρονιά.
Να μιλάμε για μετατάξεις και οι μετατάξεις συνεχώς να απομακρύνονται και να αποτελούν απλησίαστο στόχο.
Παραιτήσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του
διδ. έτους. Εκτός των άλλων είναι αντισυνταγματικό. Να
μην έχουν δικαίωμα παραίτησης συνάδελφοί μας κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως εξάλλου συμβαίνει με
όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Παρά τα υπομνήματα της ΔΟΕ, παρά τα όσα υποστηρίζουμε, παρά τα όσα
δημοσιεύουμε, συνεχίζεται αυτή η πολιτική. Φέτος βέβαια
είχαμε τις περισσότερες παραιτήσεις λόγω των όσων λέγονται, γράφονται και δημοσιεύονται για το ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό.
Αναστάτωση άνευ προηγουμένου. Παραιτήσεις και ανακλήσεις παραιτήσεων. Και όλα αυτά γιατί ευθύς εξαρχής
κανένας κυβερνητικός παράγοντας δεν μπόρεσε να διαβεβαιώσει τους εκπαιδευτικούς τί θα ισχύσει με τα όρια ηλικίας. Τα δεν γίνονται ναι και τα ναι, δεν.
Εξάλλου θεωρώ, ότι δεν επέρχεται αναστάτωση στα
σχολεία με τις όσες και όποιες παραιτήσεις εκπαιδευτικών.
Αναστάτωση επέρχεται με τις ελάχιστες προσλήψεις μονίμων και αναπληρωτών, με τις συμπτύξεις τμημάτων, με τη
δημιουργία πληθωρικών τάξεων, με τη μη έγκαιρη διανομή
των βιβλίων, με ανεφάρμοστες πολιτικές. Ψάξτε λοιπόν κύριοι αλλού να βρείτε τις χαμένες διδακτικές ώρες και όχι
στο να στερείται το δικαίωμα υποβολής παραίτησης στο
δάσκαλο που πάνω από 30 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες
του στα παιδιά του ελληνικού λαού και μέσα σε αντίξοες
συνθήκες.
Ο δάσκαλος ήταν πάντα υπεύθυνος και αξιοπρεπής.
Άλλα μπορείτε να του τα στερήσετε. Την υπευθυνότητα,
την ανιδιοτέλεια και την αξιοπρέπεια ποτέ.

Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
Συνεργασία μου με το Δ.Σ. της ΔΟΕ. Θέλω ιδιαίτερα, αγαπητοί συνάδελφοι, να επισημάνω τη συνεργασία μου
με τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ, κάτι βέβαια το αυτονόητο.
Κοινός ο στόχος μας και ο αγώνας μας προκειμένου να
σταθούμε αλληλέγγυοι στον απλό συνάδελφο της βάσης
για την επίλυση των προβλημάτων του και την προώθηση
των αιτημάτων του.
Να επισημάνω επίσης τη συνεργασία μου με τα Δ.Σ. των
Συλλόγων, τους Αιρετούς, τα στελέχη μας και όλους εκείνους τους επώνυμους και ανώνυμους που προστρέξανε να
στηριχθούν στην άποψή μου. Ειλικρινά όλους τους ευχαριστώ. Και να επαναλάβω το γνωστό: διαχρονικά αντιτάχθηκα και αγωνίστηκα ενάντια σε πολιτικές πελατειακής εξάρτησης και υποτέλειας, που ταπεινώνουν το δάσκαλο, σε πολιτικές που επιχειρούν την ιδεολογική χειραγώγηση του
σχολείου και έχουν έντονα χαρακτηριστικά εκμαυλισμού
και αγοράς συνειδήσεων.
Επιμένω στο δάσκαλο προσωπικότητα, σε αυτόν που έχει ανάγκη η κοινωνία μας και ειδικά σήμερα. Είναι γεγονός
βέβαια ότι ο αυταρχισμός και η αλαζονεία από μερικούς
Προϊσταμένους είναι σε έξαρση. Τα πειθαρχικά πολλαπλασιάζονται. Ειδικά σε κάποια Γραφεία για το παραμικρό ασκείται δίωξη. Π.χ. Μυτιλήνη, Γ΄ Αθήνας, κλπ.
Πέρσι απευθυνόμενος σε σας, συνάδελφοι της ΔΑΚΕ,
είχα αναφέρει: πλανάστε πλάνην, κύριοι, αν πιστεύετε ότι
με πειθαρχικές διώξεις μπορείτε να θέσετε υπό περιορισμό το φρόνημα και τη δράση των συναδέλφων. Και είχα
αναφέρει το γνωστό ρητό του Αγάθωνος: Τριών δει μεμνήσθαι τον άρχοντα κλπ.
Φέτος το επαναλαμβάνω. Ο καθένας έχει παρελθόν και
παρόν αλλά και μέλλον, μιας και βαλλόμεθα από παντού
πρέπει όλοι να σφυρηλατήσουμε την ενότητα του κλάδου
μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από αυτόκλητους προστάτες,
ούτε από μέντορες δασκαλοπατέρες.
Το σχολείο δεν έχει πρόβλημα εφαρμογής του αυτονόητου. Ο δάσκαλος ήταν πάντα μπροστάρης σε όλους
τους λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες και η προσπάθεια που
καταβάλλει για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου ήταν πάντα εμφανής και έντονη. Η παραμονή του νεοδιόριστου επί τριετία στη θέση του πρώτου διορισμού θα λειτουργήσει σαν στρατιωτική θητεία και αποτελεί αμφισβήτηση της μόνιμης εργασίας του.
Το επί δοκιμή και την αξιολόγηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα απορρίπτουμε, γιατί αν πιστεύουν για τη
σημερινή διαφθορά έχει μερίδιο ο δάσκαλος πλανώνται.
Ας ψάξουν αλλού.
Τώρα, συνάδελφοί μου, θέλω ιδιαίτερα την προσο-

χή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου που με ακούσατε και τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα με την ομιλία μου κάποιους να
προβληματίσω, άλλους να δυσαρεστήσω. Τους περισσότερους όμως ευελπιστώ να αγγίξω στο συναίσθημά
τους, να τους ευαισθητοποιήσω, γιατί πίστευα και πιστεύω, ότι ο δάσκαλος ένα είχε στόχο και όραμα: το
δημόσιο σχολείο, την προσφορά και την ανιδιοτέλεια.
Και όπως κάποτε ξεκίνησα την ομιλία μου σε παρόμοια Γενική Συνέλευση με λόγια του ποιητή, επιτρέψτε μου και πάλι να δανειστώ τα ίδια λόγια μιας και παραμένω οραματιστής. Ίσως είναι η πιο κατάλληλη στιγμή και ώρα για μένα και για όλους αυτούς και κείνους
που πίστεψαν και εμπιστεύτηκαν να είμαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια ένας εκ των δυο Αιρετών του ιστορικού
μας κλάδου και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. «Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία,
κατανόηση της λεπτομέρειας και του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την
πραγματικότητα να αλλάξουμε».
Στην κατεύθυνση αυτή, συνάδελφοί μου, κινήθηκα.
Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Προσπάθησα. Αυτοεκτίμηση και αυτοκριτική διέθεσα. Ρήξεις ακόμη και μέσα
στην παράταξή μου ναι. Συμβιβασμούς ποτέ, γιατί όπως κάποτε ενθυμούμαι απευθυνόμενος σε υπηρεσιακούς παράγοντες είχα επισημάνει: «είμαι μαθημένος
στην ορειβασία και όχι στην αναρρίχηση», επιμένω σ’
αυτό και το αφήνω ως παρακαταθήκη στους νέους συναδέλφους.
Συνάδελφοί μου, αυτή την «ορειβασία» επιβάλλεται να
συνεχίσουμε όλοι μαζί και μακάρι να βρεθούν μιμητές, όπως ο ίδιος βρήκα στη συνδικαλιστική μου πορεία. Το ομολογώ. Φυσικά όλους τους ευγνωμονώ και τους ευχαριστώ απ’ αυτό εδώ το βήμα γιατί είναι η τελευταία
μου παρουσία ενώπιόν σας. Ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου, του ιστορικού μας Κλάδου.
Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον πρώτο μου δάσκαλο στο
μονοθέσιο δημοτικό σχολείο των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων.
Ευχαριστώ το Γραμματέα της παράταξης μου, τον οραματιστή Κώστα Τσικρικά και μέσα απ’ αυτόν όλους τους συντρόφους μου που με υποστηρίξανε και με στηρίξανε.
Ευχαριστώ όλα τα μέλη της του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
το συνάδελφο Αιρετό Βασίλη Παληγιάννη που μαζί παλέψαμε για την απονομή δικαίου σε κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα, αλλά και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Ειλικρινά τον ευχαριστώ για τη συνεργασία και
του εύχομαι καλή συνέχιση των προσπαθειών του.
Και έρχομαι τώρα να πω δυο λόγια για τον ασυμβίβαστο και ακούραστο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας. Το
δικό μας, ναι, το είπα αυτό συνάδελφοι της Αριστεράς, γιατί ξέρω ότι με παρακολουθείτε και επειδή το 2006 εμένα
με οδηγεί, πίστευα ότι θα συμφωνήσετε. Να ευχαριστήσω,
λοιπόν, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας το Δημήτρη Μπράτη. Φίλε Δημήτρη, τύχη αγαθή με αξίωσε στην πορεία να
συναντηθούμε.
Ξεκινήσαμε μαζί. Αποδέχτηκα την πρόσκλησή σου και
το προσκλητήριο των καιρών. Είμαι υπερήφανος που συμπορευτήκαμε και υπήρχε μαζί σου πλήρη κάλυψη του χώρου, των θέσεων και δεν ξεχνώ, γιατί για μένα η μνήμη εί-

ναι προϋπόθεση ζωής. Δημιουργήσαμε ένα πεδίο δράσης
και τον αγώνα του 2006 χωρίς προηγούμενο. Ο κλάδος μας
με σένα τότε Πρόεδρο έφθασε ψηλά και ένα μοναδικό ζητούμενο είχε ως στόχο: Την αξιοπρέπεια. Φθάσαμε όπου
φθάσαμε με ρήξεις και όχι με συμβιβασμούς και τη θεωρία
του ώριμου. Σε ευχαριστώ και σένα.
Θυμάσαι εξάλλου την άποψή μου. Για το συνδικαλιστή
ένα είναι το ζητούμενο: όταν απέρχεται να εισπράττει από
τους συναδέλφους του σε τέτοιες στιγμές παρατεταμένο
χειροκρότημα. Αυτή είναι και για μένα η δικαίωση των αγώνων μου και της προσφοράς μου. Αυτόν το συνδικαλισμό
πίστεψα, αυτόν τον συνδικαλισμό υπηρέτησα όλα αυτά τα
χρόνια και σε δύσκολες εποχές.
Ναι, αυτή είναι η δικαίωση του συνδικαλιστή. Να είστε
όλοι καλά, ειλικρινά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Σας ευχαριστώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΟ ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Νομίζω, συνάδελφοι αντιπρόσωποι, ότι αυτές οι στιγμές που ζούμε θα παραμείνουν ανεξίτηλες στην καρδιά
μας. Σήμερα ένας ακούραστος, ασυμβίβαστος, ανιδιοτελής, συνδικαλιστής, ένας συνάδελφος που θα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί δίδαξε με την παρουσία του στα συνδικαλιστικά δρώμενα πώς πρέπει να μάχονται
οι άνθρωποι για τα ιδανικά τους και τις αξίες τους, αποχαιρετά τον κλάδο. Ο Θωμάς ο Καραγιάννης, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκίνησε από το ορεινό χωριό του, τους Ασπραγγέλους των Ιωαννίνων υπηρέτησε στην Πάτρα
ως δάσκαλος και αναδείχθηκε με την ψήφο των συναδέλφων του σ’ όλα σχεδόν τα αξιώματα του κλάδου. Πρόεδρος Συλλόγου στην Πάτρα, αιρετός του ΠΥΣΠΕ, Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, αιρετός του ΚΥΣΠΕ. Κατάγεται από
μια αριστερή οικογένεια που υπέστη διώξεις, τα δύσκολα χρόνια, τόσο η οικογένειά του, όσο και ο ίδιος. Ποτέ
μα ποτέ, όμως, δεν αναφέρθηκε σ’αυτές, ούτε τις εξαργύρωσε. Απλά έκανε τις ιδέες της αριστεράς τρόπο ζωής
γι’αυτόν και μάθημα ζωής για όλους εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.
Αγαπητέ αδελφέ Θωμά, γιατί εγώ σε θεωρώ μέλος της οικογένειάς μου, σε ευχαριστώ που το 2001 ήρθες, βοήθησες και αλλάξαμε στην παράταξή μας πρώτα μια νοοτροπία και μαζί αγωνιστήκαμε για την αναβάθμιση του κλάδου με κορύφωση τη μεγάλη απεργία του 2006.
Δεν μπορώ πραγματικά, ως συνεργάτης σου, ως Δημήτρης να σε αποχωριστώ. Φεύγει ένα κομμάτι και από τη
δική μου ζωή. Αλλά έτσι είναι οι κύκλοι στη ζωή. Κλείνουν και ανοίγουν. Ανοίγει για σένα ένας νέος κύκλος. Από
μένα και από όλη τη Συνέλευση έχεις τις ευχές των συντρόφων σου, αλλά και όλων των συναδέλφων, να είσαι καλά πάντα ακούραστος και μαχητής σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου από δω και πέρα.
Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μας έδωσες, για όλα όσα μου έδωσες.



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ βΑΣΙΛΗΣ
(ΔΑΚΕ)
Φίλε πρόεδρε της 79ης Γ.Σ.του κλάδου,αγαπητοί
συνάδελφοι και συνεργάτες του ΔΣ της ΔΟΕ.
Φίλες και φίλοι αντιπρόσωποι των συλλόγων όλης της
χώρας.
Εύχομαι η ΓΣ μέσα από τις διαδικασίες ενός γόνιμου και
δημιουργικού διαλόγου, να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία
στις εργασίες της, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στην αγωνία, στις προσδοκίες και τα οράματα
των χιλιάδων συναδέλφων μας που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.
Πιστεύω πως όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει πως η
ΓΣ πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τους εκπαιδευτικούς και για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας.
Σήμερα με την επιβολή της πιο άγριας, άδικης, σκληρής
και βάρβαρης λιτότητας, δοκιμάζεται η αντοχή του ελληνικού νοικοκυριού, καταρρέει το μοντέλο ζωής που γνώρισε
η Ελλάδα της μεταπολίτευσης.
Όλοι μας διαπιστώνουμε πως το σήμερα δεν έχει σχέση με το χθες και δυστυχώς και το αύριο δε θα έχει σχέση με το σήμερα. Αυτή η χαμένη ελπίδα για το αύριο, πρέπει να προβληματίσει όλους μας και να μας οπλίσει με δύναμη για να αντιπαλέψουμε όλες τις πολιτικές που καταργούν ιστορικές κατακτήσεις και μας οδηγούν δεκαετίες πίσω.
Οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το ΣΚ και
ταυτόχρονα διακατέχονται από οργή, απογοήτευση, αγανάκτηση και φόβο για το αύριο. Φόβο που καλλιεργεί σκόπιμα η κυβέρνηση με τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να μας πείσει πως η λήψη των μέτρων είναι μονόδρομος.
Γι’ αυτό όσο ποτέ άλλοτε το ΣΚ πρέπει να χαράξει μια
νέα πορεία, να κάνει μια νέα αρχή, να γίνει πόλος συσπείρωσης όλων μας, πόλος πειστικός, αξιόπιστος, ενωτικός, αποτελεσματικός. Πρέπει οι αποφάσεις μας, οι ενέργειές μας,
ο λόγος μας να πείσουν τους συναδέλφους μας, να τους φέρουν κοντά μας διαφορετικά η απογοήτευση και η οργή
τους θα γίνει τσουνάμι και στο πέρασμά του θα παρασύρει
όλους και όλα.
Φίλες και φίλοι αντιπρόσωποι της 79ης ΓΣ δε θα μπω
στον πειρασμό να αναλύσω τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που άλλωστε τα βιώνουμε όλοι.
Στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου θα προσπαθή-

σω να αναφερθώ σε διάφορα ζητήματα που απασχόλησαν
τον τελευταίο χρόνο τα Συμβούλια που συμμετείχα ως αιρετός. Θεωρώντας σκόπιμο και επιβεβλημένο να καταθέσω ταυτόχρονα στο σώμα των αντιπροσώπων ορισμένες
σκέψεις, απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις που μπορούν
κατά τη γνώμη μου να αποτελέσουν αφορμή για μια σε βάθος συζήτηση, για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων
του ΣΚ με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αφορούν
τους εκπαιδευτικούς.
Κυρίες και κύριοι.
Πέρα από τα βάρβαρα οικονομικά, συνταξιοδοτικά μέτρα έχουμε και μια πρωτόγνωρη επίθεση στα εργασιακά
μας δικαιώματα.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας δυστυχώς αντί
να αναλάβει τις ευθύνες για την υποχρηματοδότηση της
εκπαίδευσης για το 1 δις που χάθηκε στο δρόμο, τις ελλιπείς κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, τα αναχρονιστικά αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, την έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την έλλειψη βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και
να επενδύσει στην παιδεία, στοχοποίησε τους εκπαιδευτικούς ενοχοποιώντας τους για τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση.
Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε απαξιώνοντας τους εκπαιδευτικούς μίλησε για βιομηχανία αποσπάσεων, για 20.000 υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, διοχέτευε στοιχεία για 16.000 κοπανατζήδες δασκάλους, για 4.000 δασκάλους με ψυχολογικά προβλήματα, για χιλιάδες στα γραφεία.
Μη αρκούμενη στη διοχέτευση ψευδών στοιχείων αφού ως γνωστό με βάση τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου, που με ανακοίνωσή μου έκανα γνωστά στις 25-2-2010 μόλις 893 δάσκαλοι (2.385 συνολικά εκΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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παιδευτικοί ΠΕ) ήταν αποσπασμένοι σε γραφεία, ΚΥ, φορείς κ.τ.λ.
Επίσης προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες «
Δεν μπορεί το υπουργείο παιδείας να είναι υπουργείο απασχόλησης εκπαιδευτικών! Δεν μπορεί πρωτίστως να μας
ενδιαφέρει πόσοι θα προσληφθούν και πώς θα μετατεθούν.
Πρώτα ο μαθητής κ.τ.λ » την ίδια δε στιγμή χωρίς ντροπή
αποσπούσε εκπαιδευτικούς, και μάλιστα δασκάλους στο
γραφείο της. Μιλούσε για υποκρισία, για εμπαιγμό, για ευτελισμό κάθε έννοιας δικαίου, διαφάνειας και αξιοπιστίας.
Ταυτόχρονα προχώρησε για επικοινωνιακούς λόγους
στις 15-3-2010 στην ψήφιση διάταξης (Ν.3833/10) με βάση
την οποία δε θα επιτρέπονταν η απόσπαση εκπαιδευτικών
σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Διάταξη που κατάργησε με το Ν.3848/10 αποδεικνύοντας περίτρανα την έλλειψη σοβαρότητας, υπευθυνότητας αλλά και τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας.
Τελικά και φέτος θα αποσπαστούν εκπαιδευτικοί στις
διάφορες υπηρεσίες αφού αυτές οι αποσπάσεις πρώτιστα
εξυπηρετούν τη λειτουργία υπηρεσιών και πανεπιστημίων.
Επιτρέψτε μου να επισημάνω ταυτόχρονα ότι δυστυχώς
αυτές οι αποσπάσεις δεν πραγματοποιούνται από το
ΚΥΣΠΕ μ’ αποτέλεσμα οι πελατειακές σχέσεις σε όλα τα
επίπεδα καλά κρατούν. Άλλωστε είναι γνωστό σ’ όλους σας
ότι άλλους πρότειναν οι προϊστάμενοι, άλλους ο Π.Δ. και άλλοι θα αποσπαστούν.

επιπλέον 2 μονάδες.
Γ) Εκπαιδευτικός που πλεονάζει θα αποσπάται εντός
ΠΥΣΠΕ με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης ή σε άλλη σχολική μονάδα της αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ της ίδιας περιφέρειας με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή κ.τ.λ.
Δ) Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από
την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο κάθε εκπ/κός είναι δέσμιος της βούλησης της εκάστοτε διοίκησης, ενώ η υπηρεσία έπρεπε να προχωρά στην άμεση αποδέσμευση του
εκπ/κού με ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης κάλυψης του
κενού που δημιουργείται.
Μια τελευταία παρατήρηση: Φέτος και αποτελεί παράδοξο, αν όχι παράλογο, εκκλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις απόσπασης οι συνάδελφοί μας χωρίς να γνωρίζουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τελικά ρυθμίστηκαν
από το Ν.3848, με αποτέλεσμα πολλοί να προχωρήσουν σ’
ανακλήσεις των αιτήσεών τους.
Ε) Σ’ ότι αφορά τις αποσπάσεις ειδικοτήτων Δ.Ε. στα ολοήμερα σχολεία, ακόμη δεν έχει διευκρινισθεί πως θα
πραγματοποιηθούν. Θεωρώ πως με βάση την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις
εκπ/κών Π.Ε. και εφόσον υπάρξουν κενά να αποσπαστούν
εκπ/κοί Δ.Ε.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθούν μετά τη Γ.Σ. και θα είναι μειωμένες. Έως αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για κενά, αφού μέχρι και την
τελευταία στιγμή θα ψάχνονται για συμπτύξεις τμημάτων
και περιορισμό κενών. Η ουσία είναι πως πολλοί συνάδελφοί μας θα βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους με
απρόσμενα αποτελέσματα.
Απλά θυμίζω πως πέρυσι ικανοποιήθηκε το 94,8% των
αιτήσεων απόσπασης. Ταυτόχρονα θυμίζω στο σώμα των
αντιπροσώπων πως με βάση το άρθρο 31 του Ν.3848/10 :
Α) Καταργείται η διάταξη (του Π.Δ.50/96 , άρθρο 8 παρ.
στ΄) που προέβλεπε ότι ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών
στην Κ.Υ., στις Διευθύνσεις και Γραφεία, των αιρετών, των
μετεκπαιδευομένων θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική τους θέση.
Β) Οι αποσπασμένοι στην Κ.Υ. και Γραφεία θα λαμβάνουν τις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και
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Φέτος είχαμε ένα από τα μικρότερα ποσοστά μεταθέσεων στην Π.Ε.. Από τις 10.224 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
3.550 ποσοστό 34,73%, έναντι 48,10% το 2009 και έναντι
45,39% που είχαμε Μ.Ο. την τελευταία δεκαετία. Και το ποσοστό αυτό θα ήταν ακόμη χαμηλότερο χωρίς τις ουσιαστικές μας παρεμβάσεις.
Επιγραμματικά σας ενημερώνω:
Α) Το ΚΥΣΠΕ, όπως κάθε χρόνο έκανε δεκτές όλες τις
αιτήσεις ανακλήσεων μεταθέσεων που υποβλήθηκαν έως
την παραμονή της ανακοίνωσής τους. Ανακλήσεις μεταθέσεων που υποβλήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έγιναν δεκτές.
Β) Οι μεταθέσεις στα Πειραματικά και Διαπολιτισμικά
σχολεία έγιναν με τα γνωστά κριτήρια που ίσχυσαν και τα
προηγούμενα έτη.
Γ) Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είχαμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για ένταξή τους στην ειδική κατηγορία με
βάση το άρθρο 13 του Π.Δ. 50. Για άλλη μια φορά βρεθή-

Ε ΝΗΜΕΡΩΣΗ Α ΙΡΕΤΩΝ
καμε ως αιρετοί, σε δύσκολη θέση, αφού συνάδελφοί μας
με σοβαρά προβλήματα (καρκίνος εγκεφάλου όχι μεταστατικός) δεν εντάχθηκαν.
Η αναγκαιότητα αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου που
διέπει το καθεστώς ειδικών κατηγοριών δεν συζητείται, επιβάλλεται.
Δ) Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
Η αλλαγή του όλου νομοθετικού πλαισίου μεταθέσεων
με βάση τις θέσεις του κλάδου είναι επιβεβλημένη.
Όμως η πολιτική ηγεσία, χωρίς να ρωτήσει αιρετούς,
ΔΟΕ, στηριζόμενη ίσως στις απόψεις παρατρεχάμενων ή
στηριζόμενη στη διαβούλευση στην οποία πήραν μέρος
3.500 πολίτες, όταν μόνο οι εκπαιδευτικοί είναι 200.000,
προχώρησε σε ρυθμίσεις ατάκτως ερριμμένες και αποσπασματικές τιμωρητικού χαρακτήρα, που όχι μόνο δεν ικανοποιούν τις θέσεις του κλάδου, αλλά δημιουργούν και
νέα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα.
Συγκεκριμένα με βάση το Ν.3848/10:
Α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, δεν
μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Έχουμε αύξηση 3 ετών της υποχρεωτικής παραμονής στην περιοχή
διορισμού.
Β) Για όλους τους άλλους προϋπόθεση για μετάθεση είναι η πραγματική υπηρεσία 2 ετών στην οργανική θέση.
Έχουμε κι εδώ αύξηση του χρόνου παραμονής στην οργανική κατά 1 έτος. Η διάταξη αυτή αφορά τους εκπ/κούς
που θα υποβάλλουν αίτηση από το σχολικό έτος 2010 –
2011 και μετά.
Όπως όλοι σας κατανοείτε και οι δυο διατάξεις είναι
τιμωρητικές για τους εκπαιδευτικούς, αφού δε λαμβάνουν
υπόψη τους πως εκτός από επαγγελματίες οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι με οικογενειακές και όχι μόνο υποχρεώσεις.
Γ) Καταργείται η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις και
τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής των εκπαιδευτικών
ειδικών κατηγοριών που προβλέπονταν από το άρθρο 13
του Π.Δ. 50/96.
Δ) Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία
προσδιορίζονται με συντελεστή 2½ για κάθε έτος υπηρεσίας από 2 που ίσχυε ως σήμερα και οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα ορίζονται σε 4 από 2.
Με βάση τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι να απορεί κανείς
ποιοι είναι αυτοί οι άσχετοι που εισηγούνται αυτές τις ρυθμίσεις;

Ποιοι είναι αυτοί που ερήμην του κλάδου νομοθετούν
για λογαριασμό τους;
Δεν ξέρουν, δεν ρωτούν, λογικό είναι προβλήματα να
δημιουργούν.
Κλείνοντας το κεφάλαιο των μεταθέσεων τονίζω την αναγκαιότητα αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου, έτσι
ώστε να αμβλυνθούν ή και να εξαλειφθούν τυχόν αδικίες
και ανισότητες του υπάρχοντος συστήματος. Είναι ανάγκη
να υπάρξει εξορθολογισμός της μοριοδότησης όλων των
μετρήσιμων κριτηρίων, σε συνδυασμό με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων με ενιαία κριτήρια και θεσμοθέτηση νέων κριτηρίων για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑ, Διαπολιτισμικά – Πειραματικά – Ειδικές Κατηγορίες και κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών διατάξεων του Ν.3848.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Υποβλήθηκαν 393 αιτήσεις μετάταξης εκπ/κών Π.Ε. ια
των Δ.Ε.. Από αυτές 375 πληρούσαν τις προϋποθέσεις για
αποδέσμευση από την Π.Ε. με βάση την κείμενη νομοθεσία. Δυστυχώς η πλειοψηφία του ΚΥΣΠΕ βασιζόμενη στην
εισήγηση της υπηρεσίας εισηγήθηκε τη μη αποδέσμευση
των παραπάνω εκπαιδευτικών, λόγω των αυξημένων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα πλαίσια λειτουργίας
των ολοήμερων σχολείων. Ως αιρετός κατέθεσα την πρότασή μου για αποδέσμευση όλων των συναδέλφων γιατί είναι απαράδεκτο να στερείς το δικαίωμα του συναδέλφου
για μετάταξη, εκτός κι αν το κάνεις για να τον απαξιώσεις,
στέλνοντας το μήνυμα “ότι θέλω κάνω”.
Με αφορμή τις αιτήσεις μετάταξης τονίζω για άλλη μια
φορά την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων
των ειδικοτήτων (συνθήκες εργασίας, μετακινήσεις, ωράριο, μετεκπαίδευση) ώστε να μην οδηγούνται σε τέτοιες επιλογές.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Το ΚΥΣΠΕ έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Με την ευκαιρία των συνταξιοδοτήσεων να τονίσω πως με βάση το μνημόνιο οι κυβερνητικές δηλώσεις και τα δημοσιεύματα του τύπου που προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξιμων αποδοχών, υπαγωγή στο ΙΚΑ των
Δ.Υ., σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής,
οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί σε αθρόες παραιτήσεις. Παραιτήσεις που θα αναγκάσουν την Κυβέρνηση να αναθεωΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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ρήσει το σύμφωνο σταθερότητας κι ανάπτυξης που προβλέπει μειωμένους διορισμούς κατά 50% και μειωμένες
προσλήψεις αναπληρωτών κατά 70%. Μειώσεις που αν εφαρμοστούν, τουλάχιστον 2.500 αναπληρωτές που σήμερα
εργάζονται στην Π.Ε., το Σεπτέμβριο θα είναι άνεργοι. Εξυπακούεται κι άλλοι 8.000 ωρομίσθιοι.
Πιστεύω δε πως μέτρα όπως η αλλαγή του τρόπου διορισμού των εκπ/κών, οι προσλήψεις αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, οι συμπτύξεις τμημάτων, η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, η μη διεξαγωγή του διαγωνισμού για αποσπάσεις στο εξωτερικό, η μη χορήγηση
εκπ/κών αδειών, ο περιορισμός σε ένα έτος της μετεκπαίδευσης, η υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών και τέλος η
βιαστική εφαρμογή των 800 ολοήμερων για εξοικονόμηση
800 έως 1.240 δασκάλων δε θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κενών που θα δημιουργηθούν και δε θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπ/σης κι ο Σεπτέμβριος θα ξεκινήσει με τις χειρότερες προϋποθέσεις.
Αναλογιστείτε ότι αν αυτά τα μέτρα ή μέρος αυτών κι
όχι σε συνδυασμό με τα οικονομικά, συνταξιοδοτικά τα έπαιρνε άλλη Κυβέρνηση στο παρελθόν πιστεύω πως θα αποτελούσαν αιτία πολέμου και τα σχολεία θα παρέμειναν
εσαεί κλειστά…

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ’ ΑΛΛΑ ΣΥΜβΟΥΛΙΑ
Ως αιρετοί συμμετέχουμε εκτός από το ΚΥΣΠΕ:
α) Στο Συμβούλιο Σ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε με καθυστέρηση 5 μηνών. Συνεδρίασε 2 φορές έως σήμερα με
βασικά θέματα την επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε.
και τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου σε Σχολικούς Συμβούλους. Ως προς την επιλογή τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν κατά το δοκούν για να επιλεγούν οι αρεστοί. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Κι ώσπου να
συγκροτηθεί και να συνεδριάσει θα έχουμε νέα σύνθεση
νέα συγκρότηση του Συμβουλίου με βάση το Ν. 3848. Σε
δουλειά να βρισκόμαστε. Η προχειρότητα δεν έχει προηγούμενο. Ταυτόχρονα να σημειώσω πως κανείς έως σήμερα δε δίνει σαφή απάντηση στο ερώτημα αν ισχύουν οι
πίνακες ΣΣ ή όχι. Αν ισχύουν θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην κάλυψη των κενών θέσεων και στην αναπλήρωση αυτών των σχολικών συμβούλων που κατέλαβαν θέσεις. Δυστυχώς χάος.
β) Στο συμβούλιο επιλογής συντονιστών εξωτερικού το
οποίο δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί και μάλιστα ενόψει α-
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νασυγκρότησης ζήτησαν από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να ορίσει εκπροσώπους στη θέση των αιρετών που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Παραλίγο να μας καταργήσουν. Για να ανακαλέσουν στη συνέχεια μετά από παρεμβάσεις ενέργεια που αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον
πρόχειρο και ανεύθυνο τρόπο λειτουργίας του υπουργείου.
γ) Στο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης το
οποίο συνεδρίασε τελευταία φορά στις 28-8-2009. Δηλαδή
εδώ και 10 μήνες δε λειτουργεί. Είναι σίγουρο πως ενόψει
των επιλογών των Διευθυντών Εκπαίδευσης θα συγκροτηθεί με βάση το Ν. 3848/10.
Με την ευκαιρία αυτή να τονίσω πως η πολιτική ηγεσία προχώρησε στις 29-3-2010 στην ψήφιση διάταξης
(Ν.3839/10) με βάση την οποία η συγκρότηση ΠΥΣΠΕ γινόταν από τον Περιφερειακό Διευθυντή κι αποτελείτο από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους αιρετούς και από 2
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’,
οι οποίοι θα επιλέγονταν με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης.
Προφανώς η σκοπιμότητα έβγαλε απ’ έξω τους προϊσταμένους γραφείων απαξιώνοντάς τους.
Δυστυχώς γι’ αυτούς, φαίνεται πως δεν πέτυχαν το σκοπό τους για πλήρη έλεγχο όλων των συμβουλίων, παρά το
γεγονός ότι κάποιοι περιφερειακοί διευθυντές ισοπεδώνοντας το πνεύμα του νόμου και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών τοποθέτησαν όποιον ήθελαν. Γι’ αυτό προχώρησαν σε κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης του Ν.3839
αντικαθιστώντας την με νέα διάταξη στο Ν.3848/10 με βάση την οποία οι δυο εκπαιδευτικοί με βαθμό Α΄ που θα
συμμετέχουν στο ΠΥΣΠΕ θα επιλέγονται μεταξύ των δεκαπέντε που θα κατέχουν τη μεγαλύτερη διοικητική υπηρεσία.
Τι στο καλό μας δε θα βρούνε ανάμεσα σε 15 εκπαιδευτικούς 2 απόλυτα κομματικά και συνδικαλιστικά ελεγχόμενους;
Αλήθεια ποιος θα περίμενε εν μέσω της μεγαλύτερης
οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας και της λήψης των
πιο βάρβαρων μέτρων, κάποιοι να ασχολούνται με τον κομματισμό, με μικροκομματικές σκοπιμότητες και ταυτόχρονα για επικοινωνιακούς λόγους να ευαγγελίζονται την αξιοκρατία;
Ποιοι είναι αυτοί που επέβαλαν στην υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε ψήφιση διατάξεων που μας οδηγούν
δεκαετίες πίσω;
Ποιοι ήταν αυτοί που επεδίωξαν τον πλήρη έλεγχο των
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συμβουλίων και γιατί;
Μ’ αυτή τη νοοτροπία και πρακτική θα προχωρήσουμε
στις επιλογές των στελεχών εκπαίδευσης;
Μ’ αυτή τη νοοτροπία θα χτίσουμε το νέο σχολείο και
θα προχωρήσει η αξιολόγηση που ευαγγελίζεται η υπουργός;
Φανταστήκατε συμβούλια απόλυτα ελεγχόμενα, ελεγχόμενες επιλογές και αξιολόγηση στα πλαίσια του απόλυτου ελέγχου και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών;
Αυτές είναι οι νέες ιδέες της υπουργού παιδείας που
διετέλεσε και επίτροπος στη Ευρώπη;
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι οι επιλογές θα γίνουν με
βάση το νέο νόμο, ξεκινώντας στην πρώτη εφαρμογή του
από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για να εξυπηρετηθεί ο
στόχος του πλήρους ελέγχου των ΠΥΣΠΕ.
Έως αυτή τη στιγμή έχουμε τα εξής δεδομένα:
• Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αιτήσεις έως τις 18-6-2010.
• Δε συγκροτήθηκε ακόμη το συμβούλιο.
• Δεν εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα
της συνέντευξης.
• Εντός του Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου θα ολοκληρωθούν
οι προβλεπόμενες διαδικασίες πριν από τις συνεντεύξεις.
• Εντός του Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις.
Σε ότι αφορά τα κριτήρια δεν αξίζει τον κόπο να μπω
σε πειρασμό να τα σχολιάσω. Επιτρέψτε μου μόνο μια αναφορά: τι κριτική να κάνεις όταν η μετεκπαίδευση μοριοδοτείται με δυο μονάδες όσες μοριοδοτείται και η πιστοποιημένη επιμόρφωση 40 ωρών στις Τ.Π.Ε;
Η απαξίωση θεσμών, οργάνων, προσώπων και οι πολιτικοσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες οδηγούν σε αμφισβήτηση πολιτικών και συνδικαλιστικών προσώπων και οδηγούν σε απαξίωση της πολιτικής και αποδυνάμωση του ΣΚ.
Θα περίμενε κανείς να έχουμε διδαχτεί από τα λάθη
και τις παραλείψεις του χτες. Και ιδιαίτερα σήμερα που ζούμε με την αγωνία του αύριο θα περιμέναμε μια πιο υπεύθυνη, πιο ρεαλιστική, πιο σοβαρή στάση και συμπεριφορά απ’
όλους για όλα.

Επιτροπή ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης
Διδακτικού Προσωπικού
Με καθυστέρηση μηνών συνεδρίασε η Επιτροπή Ισοτιμιών στην οποία συμμετέχουμε οι αιρετοί και ασχολήθηκε
με την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοίχισης των πτυχίων των Παιδαγωγικών Σχολών Ludwigsburg και Diligen με

τα χορηγούμενα πτυχία από τα Διδασκαλεία Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Με απόφαση της πλειοψηφίας η ισοτιμία και
η αντιστοίχιση θα γίνει στο ΜΔΔΕ με εξετάσεις σε 7 υποχρεωτικά μαθήματα και σε 3 επιλογής. Ως αιρετοί ζητήσαμε να ισχύσει ότι και σε προηγούμενες αναγνωρίσεις, δηλαδή ο αυτός αριθμός μαθημάτων και δυνατότητα επιλογής
Διδασκαλείου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
Και αυτήν την περίοδο, από τον Ιούνιο 2009 έως σήμερα, προσπάθησα με τις ανακοινώσεις μου να ενημερώνω όλους σας για τα θέματα που συζητιούνταν στα συμβούλια
και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν. Προσωπικά ήμουν στη
διάθεση όλων των συναδέλφων μας. Το κινητό και τα σταθερά μου τηλέφωνα ήταν στην διάθεση όλων.
Ταυτόχρονα επιδίωξα συνεργασία με το ΔΣ της ΔΟΕ
και με όλους σας. Εδώ θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου
ότι σε δύο ολομέλειες προέδρων δε μου δόθηκε ο λόγος
για ενημέρωση προέδρων, όταν οι εξελίξεις αφορούσαν θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά μας. Με απόφαση όμως του Δ.Σ και σε υλοποίηση απόφασης της Γ.Σ συμμετείχαμε ως αιρετοί σε 4 περιφερειακές ενημερωτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή αιρετών ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, μελών Δ.Σ αλλά και άλλων συναδέλφων. Συναντήσεις χρήσιμες, εποικοδομητικές, απαραίτητες. Η συμμετοχή μου σ’
αυτές τις συναντήσεις, η συνεργασία με τους συναδέλφους
της βάσης με όπλισε με δύναμη να συνεχίσω να αγωνίζομαι με αποφασιστικότητα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης
για την ισονομία και την ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών χωρίς διακρίσεις, περιφρουρώντας την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι κοντά στον κάθε συνάδελφο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και
για τη στήριξη κάθε δίκαιου και νόμιμου αιτήματός του.
Και σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε και θα ζήσουμε, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε το Σ.Κ να αποκτήσει αξία, κύρος, ακτινοβολία, ζωντάνια, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα.
Προβληματίζει όλους μας η έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς γι’ αυτό θα ήταν παρήγορο και ελπιδοφόρο με το
τέλος των εργασιών της Γ.Σ να μπορούσαμε να πέμψουμε
ένα μήνυμα ενότητας, αισιοδοξίας, τόλμης και αποφασιστικότητας προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι χρέος μας, είναι
καθήκον μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, τα
συμφέροντά μας.
Το μέλλον μας ανήκει.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΚΘΕΣΕΙΣ Ε ΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 - 2010
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6° (21 - 22 Ιανουαρίου 2010)
Στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., συνεδρίασε η Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, με θέμα:
« Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε., για το χρονικό διάστημα 2/6/09 μέχρι 31/12/09»
Η Ελεγκτική Επιτροπή, αφού μελέτησε την Έκθεση του Λογιστή κ. Χουλιάρα Κων/νου, ζήτησε διευκρινίσεις, τόσο από τη
Διοίκηση της ΔΟΕ, όσο και από τους υπαλλήλους του Λογιστηρίου. Οι διευκρινίσεις δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια.
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε λοιπόν τα ακόλουθα:
Τα Λογιστικά Βιβλία, τα Βιβλιάρια Καταθέσεων, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών, έχουν καλώς και είναι θεωρημένα από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Ε..
Τα δεδομένα της Ταμειακής Κατάστασης, έχουν ως εξής:
Υπόλοιπο 1.06.09
269.771,44 ευρώ
Συν: Εισπράξεις (2/6 -31/12/2009)
Συνδρομές Συλλόγων-Μελών
1.940.382,89 ευρώ
Έσοδα Κεφαλαίων
6.0175,98 ευρώ
Επιχορηγήσεις-Εισφορές
6.841,03 ευρώ
Αχρεωστήτως εισπραχθέντα
28.073,80 ευρώ
1.981.473,70 ευρώ
Σύνολο
2.251.245,14 ευρώ
Μείον: Πληρωμές (2/6-31/12/2009)
Διάφορα Έξοδα
1.114.058,36 ευρώ
Παροχές Τρίτων
70.965,53 ευρώ
Έξοδα Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής & Αιρετών
89.368,94 ευρώ
Αμοιβές Προσωπικού
55.502,73 ευρώ
Αμοιβές στους Συνεργάτες & Τρίτους
4.666,90 ευρώ
Δαπάνες Εκδόσεων
96.838,34 ευρώ
Αγορά Παγίων & Τεχν. Εξοπλ.
92.431,41 ευρώ
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
27.733,80 ευρώ
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Ι.Κ.Α.)
27.230,63 ευρώ
Υποχρεώσεις από Φόρους -Τέλη
5.996,36 ευρώ
1.584.793,00 ευρώ
Υπόλοιπο
666.452,14 ευρώ
Το υπόλοιπο αυτό αναλύεται ως εξής:
Alpha Bank - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου No 120-002101-040191
140.249,36 ευρώ
Α.Τ.Ε. - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου No 017-01-005548-96
137.199,24 ευρώ
Α.Τ.Ε. - Λογ/σμός Προθεσμίας
251.163,82 ευρώ
Α.Τ.Ε. - Λογ/σμός ΔΗΜΗΤΡΑ No 017-01-012020-03
89.653,28 ευρώ
Ταμείο
48.186,44 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
666.452,14 ευρώ
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Μετά την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν το λόγο
όλα τα μέλη.
Μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε ότι όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που καταγράφονται είναι σύμφωνες με τον
προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην 78η Γ.Σ. του κλάδου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Όλα τα μέλη της Ε.Ε. επεσήμαναν την ηθική στάση, αλλά και την ευσυνείδητη και ορθή διαχείριση και εργασία των υπαλλήλων του Λογιστηρίου και της Γραμματείας.
Το μέλος της Ε.Ε. Σεκερτζής Θωμάς συμφωνεί με τα προαναφερόμενα εκφράζει όμως και καταθέτει δήλωση η οποία επισυνάπτεται και με την επιφύλαξη να καταθέσει συμπληρωματική.
Το παραπάνω πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφηκε όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Αμανάκης Νίκος
βογιατζής Κώστας
Καρδαράκος Νίκος
Τα μέλη
Ντούμος Δημήτρης
Σεκερτζής Θωμάς



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΚΘΕΣΕΙΣ Ε ΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Ε ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4° (9-10 Ιουνίου 2010)
Στην Αθήνα και στα γραφεία της Δ.Ο.Ε., συνεδρίασε η Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, με θέμα:
« Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Ε., για το χρονικό διάστημα 1/1 μέχρι 1/6/2010 ».
Η Eλεγκτική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε απαρτία με παρόντα όλα τα μέλη, μελέτησε την Έκθεση του Λογιστή κ. Χουλιάρα
Κων/νου, ζήτησε διευκρινίσεις, τόσο από τη Διοίκηση της ΔΟΕ, όσο και από τους υπαλλήλους του Λογιστηρίου.
Οι διευκρινίσεις δόθηκαν με κάθε λεπτομέρεια.
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε λοιπόν τα ακόλουθα:
Tα Λογιστικά Βιβλία, τα Βιβλιάρια Καταθέσεων, τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών, έχουν καλώς και είναι θεωρημένα από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Ε..
Τα δεδομένα της Ταμειακής Κατάστασης, έχουν ως εξής:
Υπόλοιπο 31.12.09
Συν: Εισπράξεις (1/1 -1/6/2010)
Συνδρομές Συλλόγων-Μελών
Έσοδα Κεφαλαίων
Επιχορηγήσεις-Εισφορές
Σύνολο
Μείον: Πληρωμές (1/1-1/6/2010)
Διάφορα Έξοδα
Παροχές Τρίτων
Έξοδα Δ.Σ., ΕλεγκτικήςΕπιτροπής & Αιρετών
Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές στους Συνεργάτες & Τρίτους
Δαπάνες Εκδόσεων
Αγορά Παγίων & Τεχν. Εξοπλ.
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Ι.Κ.Α.)
Υποχρεώσεις από Φόρους -Τέλη

666.452,14 ευρώ
573.931,80 ευρώ
3.235,13 ευρώ
3.018,90 ευρώ

580.185,83 ευρώ
1.246.637,97 ευρώ

337.806,90
37.425,08
59.678,00
43.681,40
4.697,90
53.204,08
13.459,76
26.316,52
11.881,90

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
588.151,54 ευρώ

Υπόλοιπο
Το υπόλοιπο αυτό αναλύεται ως εξής:
Alpha Bank - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου No 120-002101-040191
Α.Τ.Ε. - Λογ/σμός Ταμιευτηρίου No 017-01-005548-96
Α.Τ.Ε. - Λογ/σμός Προθεσμίας
Α.Τ.Ε. -Λογ/σμός ΔΗΜΗΤΡΑ No 017-01-012020-03
Ταμείο και εκκρεμότητες
Σύνολο

658.486,43 ευρώ
4.118,36 ευρώ
283.158,04 ευρώ
174.398,95 ευρώ
79.653,28 ευρώ
117.157,80 ευρώ
658.486,43 ευρώ

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Μετά την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν το λόγο
όλα τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε ότι όλες οι εισπράξεις και οι δαπάνες που καταγράφονται είναι σύμφωνες με τον
προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στην 78η Γ.Σ. του κλάδου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Όλα τα μέλη της Ε.Ε. επεσήμαναν την ηθική στάση, αλλά και την ευσυνείδητη και ορθή διαχείριση και εργασία των υπαλλήλων του Λογιστηρίου και της Γραμματείας.
Το μέλος της Ε.Ε., Σεκερτζής Θωμάς, συμφωνεί με τα προαναφερόμενα εκφράζει όμως και καταθέτει δήλωση η οποία επισυνάπτεται και με την επιφύλαξη να καταθέσει συμπληρωματική αν το κρίνει απαραίτητο.
Το παραπάνω πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφηκε όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Αμανάκης Νίκος

Ο Αντιπρόεδρος
βογιατζής Κώστας
Τα μέλη
Ντούμος Δημήτρης
Σεκερτζής Θωμάς
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Ο Γεν. Γραμματέας
Καρδαράκος Νίκος

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



Α ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε ΣΟΔΩΝ Ε ΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

ΕΣΟΔΑ



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Α ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε ΣΟΔΩΝ Ε ΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

ΕΞΟΔΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



Α ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε ΣΟΔΩΝ Ε ΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Α ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε ΣΟΔΩΝ Ε ΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2010

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010



Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ
με την παρουσία του Γ. Γ. της Education International
ΠΡΟΣ:
– τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ
– τους Συλλόγους Εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ οργανώνουν κοινή Συνέντευξη Τύπου στο Ξενοδοχείο “ELECTRA” (Ερμού 5, Πλ. Συντάγματος, τηλ.: 210 3378000), την Τετάρτη, 19/5/10 στις 12 το
μεσημέρι με θέμα:
Τα μέτρα της κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. και οι θέσεις
των εκπαιδευτικών.
Στη συνέντευξη θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της
Education International (Εκπαιδευτική Διεθνής) κ. Fred Van
Leeuwen, παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις ανάλογων μέτρων
στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως.

Ανακοίνωση

Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ με έκπληξη πληροφορήθηκε, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, που ανακοίνωνε τη μη διεξαγωγή των φετινών εξετάσεων γλωσσομάθειας, που το ίδιο
προκήρυξε με την Φ.821/2443Π/144249/Ζ1/20-11-2009 εγκύκλιό του, καθώς και το γεγονός ότι δε θα πραγματοποιηθούν
αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011.
Ταυτόχρονα, διαρρέουν πληροφορίες από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.
που αναφέρονται στο ενδεχόμενο ανάκλησης αποσπασμένων
εκπαιδευτικών, (μη ανανέωση αποσπάσεων μετά την τριετία κ.
ά.) χωρίς κριτήρια και χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι στην περίπτωση που
κληθούν να επιστρέψουν πρόωρα στην Ελλάδα θα επιβαρυνθούν οικονομικά λόγω της έκτακτης αναχώρησής τους και χωρίς δική τους υπαιτιότητα.
Οι εκπαιδευτικοί του εξωτερικού είναι αναγκασμένοι να υπογράφουν συμβόλαια για διάφορες παροχές στις χώρες που εργάζονται. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο σημαντικές, που μπορεί να προσφέρονται από διαφορετικούς παρόχους και απαιτείται για κάθε περίπτωση άλλη διαδικασία διακοπής, π.χ. ενοικίαση κατοικίας, συνδέσεις για σταθερό τηλέφωνο, για διαδίκτυο, και κινητό, σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, υδροδότησης, οδική βοήθεια,
ασφάλιση κατοικίας.
Οι τραγικές συνέπειες, από τις περικοπές που ανακοινώΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ

Από τα Δ.Σ.
ΟΛΜΕ

ΔΟΕ

Σχετικά με την Εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού
Αθήνα 25/5/2010



Η Education International αντιπροσωπεύει 30.000.000 εκπαιδευτικούς από 402 οργανώσεις – μέλη σε 173 χώρες ή περιοχές στον κόσμο.
Ο Γ.Γ. της Education International θα βρίσκεται την ημέρα
αυτή στην Αθήνα για να εκφράσει τη συμπαράστασή του
στους αγώνες των Ελλήνων εκπαιδευτικών ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.
Καλούμε τα μέλη των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αλλά και όποιον
συνάδελφο / - ισσα το επιθυμεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση).
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νονται σωρηδόν, ήδη έχουν εγκλωβίσει σε οικονομικά αδιέξοδα τους συναδέλφους που είναι αποσπασμένοι σε σχολεία
του εξωτερικού. Δε νοείται ένα κράτος δικαίου να παγιδεύει
τους υπαλλήλους του, αλλάζοντας εκ των υστέρων και μονομερώς τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας.
Καταδικάζουμε απερίφραστα αποφάσεις που υποβαθμίζουν την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας
στους Έλληνες ομογενείς. Η παρουσία εκατομμυρίων πολιτών
ελληνικής καταγωγής σε κάθε γωνιά της γης αναδεικνύει την
αναγκαιότητα να γίνουν πράξη οι «καλές προθέσεις» της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., όπως
διαβεβαίωνε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει την απόφασή της για τη μη διεξαγωγή των εξετάσεων γλωσσομάθειας.
Απαιτούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να μη ληφθούν άλλες βιαστικές αποφάσεις που θα επιδεινώσουν την κατάστασή. Δεν είναι δυνατόν, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους οι εκπαιδευτικοί να μη γνωρίζουν που θα βρίσκονται την επόμενη χρονιά. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη οι
ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης στο εξωτερικό, με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτείται.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ε ΓΓΡΑΦΑ

Ανακοίνωση

σχετικά με τη σίτιση των μαθητών του Ολοήμερου στο
125 Δ.Σχ. Αθηνών
Αθήνα 31/5/2010

Προς: Το Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. Α’ Αθήνας
ΚΟΙΝ:
1. Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
2. 3o Γραφείο Π.Ε. Αθηνών
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση
του Α’ Συλλόγου Π.Ε. Αθηνών σχετικά με την καταγγελία γονέα για τη σίτιση των μαθητών στο 125 Δ.Σχ. Αθηνών, ανακοινώνει τα εξής:
• Το ολοήμερο σχολείο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υποδομών και υποστήριξης. Είναι πολλά τα σχολεία που
δεν έχουν ειδικές τραπεζαρίες και οι μαθητές τρώνε εκεί που
κάνουν μάθημα, δεν έχουν ειδικό προσωπικό για την προετοιμασία του γεύματος και την καθαριότητα των χώρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές οι μαθητές μας να σιτίζονται με πρόχειρο φαγητό την ίδια στιγμή που το σχολείο,

Ανακοίνωση

Δ.Ο.Ε.

υποτίθεται, ότι ενδιαφέρεται για την υγιεινή διατροφή τους.
• Η ευθύνη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σίτισης στο Ολοήμερο σχολείο είναι αποκλειστικά παιδαγωγική
και σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούνται να εκτελούν χρέη
τραπεζοκόμου.
Ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. της ΔΟΕ:
• Καλύπτει πλήρως συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς
στην άρνησή τους να εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και καταγγέλλει κάθε προσπάθεια δίωξης των συναδέλφων του 125ου
Δ.Σχ. Αθηνών.
• Απαιτεί την άμεση πρόσληψη, με μόνιμη σχέση εργασίας, βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη της σίτισης στο
ολοήμερο σχολείο.
• Απαιτεί την αύξηση της επιχορήγησης των σχολικών
επιτροπών για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων.
Από τη Δ.Ο.Ε.

με αφορμή την περικοπή των εκπαιδευτικών αδειών
Αθήνα 1/6/2010

Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Στο πλαίσιο των περικοπών, που γίνονται εξαιτίας του προγράμματος σταθερότητας που ψήφισε η κυβέρνηση, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Παιδείας περικόπτονται
για φέτος οι νέες εκπαιδευτικές άδειες για μεταπτυχιακές
σπουδές των εκπαιδευτικών και θα χορηγηθούν μόνο ανανεώσεις.
Η περικοπή αυτή, που γίνεται ξαφνικά και την τελευταία
στιγμή, θα έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που

πέτυχαν στις εξετάσεις σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει, για μια ακόμη φορά την
πολιτική των περικοπών και καλεί την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, αν ενδιαφέρεται πραγματικά για τη μόρφωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να χορηγήσει
τις απαραίτητες πιστώσεις για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων για εκπαιδευτικές άδειες, οι οποίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ελάχιστες (800 περίπου) και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1% του εκπαιδευτικού δυναμικού.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αθήνα 7/6/2010
Προς: Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
ΣΧΕΤ: Α.Π.5845/2-6-2010 επιστολή σας
«…Είν’ αλήθεια ότι για να μπορέσει κανείς σήμερα να
ζήσει και να σταθεί στην κοινωνία, πρέπει να κάνει τη δουλειά του σύμφωνα με τη σημερινή κοινωνική εξέλιξη και
τις απαιτήσεις της. Για τούτο είναι ανάγκη ο άνθρωπος οποιοδήποτε επάγγελμα και αν έχει να μην επαναπαύεται
στη μόρφωση που μια φορά πήρε, αλλά να παρακολουθεί
τη σύγχρονη κίνηση και τυχόν πρόοδο που γίνηκε στο επάγγελμά του…

…Αν δε η αλήθεια αυτή ισχύει για τα επαγγέλματα που
χρειάζονται εργασία μόνο μηχανική, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο απαραίτητο είναι κανείς να παρακολουθεί
την πρόοδο, όταν το επάγγελμά του απαιτεί διανοητική
εργασία. Ένα τέτοιο επάγγελμα είναι και του δασκάλου…
Η μόρφωση που πήρε μια φορά στα Διδασκαλεία, ίσως
τότε να ήτανε αρκετή, για σήμερα, όμως, είναι πολύ φτωχή και ανεπαρκής. Μα και αρτιότατη αν ήταν, την πήρε σε
τέτοια ηλικία που δεν μπορούσε να εκτιμήσει όλο της το
βάθος και την έκταση. Αργότερα, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να την εκτιμήσει και να την συμπληρώσει για πολλούς λόγους δεν μπόρεσε να το κάμει… Την ανάγκη αυτή
εγκαίρως, ο κλάδος την κατάλαβε, για τούτο ζήτησε επίΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

μονα την επιμόρφωσή του, τη μετεκπαίδευσή του, παρ’
όλες τις οικτρές και άθλιες οικονομικές του συνθήκες.
…Με τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς
είναι οπλισμένος ο δάσκαλος με την πείρα, ξανοίγει νέους
κόσμους, βλέπει μπροστά του καθαρά, οι θεωρίες απλοποιούνται, οι ελλείψεις διορθώνονται, εκτιμά περισσότερο
τη δουλειά του, ξέρει τι γυρεύει και πώς θα το πετύχει.
…Δεν είναι ανάγκη να πει κανείς περισσότερα για τα
αγαθά αποτελέσματα που έχει η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση αρκεί να συγκρίνει κανείς τις δυο ηλικίες που
μαθαίνει. Την παιδική του Διδασκαλείου που χάφτει ό,τι
του σερβίρουν και την ώριμη για τη μετεκπαίδευση, που
μπαίνει στο κάθετι η κρίση και η λογική για να καταλάβει
τι προβλήματα ξανοίγονται μπροστά στο δάσκαλο και που
βλέπει, πλέον, καθαρά ό,τι πρωτύτερα ήταν γι’ αυτόν σκοτεινό και ακαθόριστο…». (άρθρο Αρ. Ρουχωτά, Προέδρου ΔΟΕ, ΙΟΥΝΙΟΣ 1924).
Κυρία Υπουργέ,
Ξεκινήσαμε την απάντησή μας στην επιστολή σας με το
παραπάνω άρθρο, για δυο λόγους: Αφενός μεν για να δείξουμε ότι το αίτημα του κλάδου για συνεχή επιμόρφωση υπάρχει
στις διεκδικήσεις μας από την ίδρυση της Δ.Ο.Ε. (1922), αφετέρου δε για να επισημάνουμε ότι αυτά που διεκδικούσαμε, ως
κλάδος, πριν από 86 χρόνια, τα ίδια, σχεδόν, διεκδικούμε και
σήμερα.
Από τότε που ιδρύθηκε η Δ.Ο.Ε., από τη δεκαετία του
’20, το αίτημα για πανεπιστημιακή μόρφωση και επιμόρφωση
στο δάσκαλο ήταν πρώτο στις διεκδικήσεις μας.
Απαιτούσαμε και απαιτούμε επιμόρφωση που να συνδέει τη θεωρία με την πράξη, όχι μόνο για να αναβαθμιστεί
το σχολείο, αλλά και για να γίνει η μόρφωση υπόθεση ολόκληρου του ελληνικού λαού.
Υπογραμμίζαμε, επίσης, ότι το τετράπτυχο: μόρφωση –
επιμόρφωση – μεταπτυχιακές σπουδές - μετεκπαίδευση,
είναι ένα ενιαίο σύνολο και πρέπει από, επιστημονικής πλευράς, έτσι να αντιμετωπίζεται.
Η επιμόρφωση, για μας, δεν είναι διαδικασία που, αυτή καθαυτή επιφέρει αλλαγές στην αίθουσα διδασκαλίας, όσο στρατηγική που προωθεί στα σχολεία ένα περιβάλλον και μια νοοτροπία εργασίας που ευνοεί και διευκολύνει την εκπαιδευτική αλλαγή. Μακροπρόθεσμος στόχος της επιμόρφωσης,
είναι η αλλαγή του «πολιτισμού της καθημερινότητας»
του σχολείου.
Κυρία Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σας έχει καταθέσει στην πρώτη συνάντηση που είχε μαζί σας στις 19/10/2009, συγκεκριμένες προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Υπόμνημα 19/10/2009)
Επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού.
«…Η εικονική – αποσπασματική «επιμόρφωση», όπου και όταν
πραγματοποιείται, δεν ικανοποιεί, σε καμιά περίπτωση, τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και του Δημόσιου Σχολείου. Ζη-



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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τούμε την αναβάθμιση του ΟΕΠΕΚ.
Διεκδικούμε:
• Εισαγωγική ετήσια επιμόρφωση, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς,
που για πρώτη φορά πρόκειται να αναλάβουν τάξη.
• Περιοδική επιμόρφωση, που θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών και θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους
(τρίμηνης, εξάμηνης, ετήσιας διάρκειας με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα).
• Ενδοσχολική επιμόρφωση…»
Κυρία Υπουργέ,
Την τελευταία εικοσαετία τα επιμορφωτικά προγράμματα
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα για τους εκπαιδευτικούς. Όσα, δε, υλοποιούνταν ήταν προσαρμοσμένα, κυρίως, στα επίπεδα ενδιαφέροντος εκείνων που τα υλοποιούσαν και όχι των εκπαιδευτικών. Δεν ήταν, δε, λίγες οι περιπτώσεις που ήταν κακής
ποιότητας. Εδραία είναι η πεποίθηση στον εκπαιδευτικό κόσμο
ότι τα προγράμματα γίνονταν κυρίως για να απορροφηθούν τα
κοινοτικά κονδύλια τα οποία εξαντλούσαν τις χρηματοδοτήσεις στο επίπεδο των επιμορφωτών, χωρίς να έχει προβλεφθεί έστω και η ελάχιστη αποζημίωση για τους επιμορφούμενους οι οποίοι με τεράστιο κόστος (οικονομικό, προσωπικό,
οικογενειακό) γέμιζαν τις αίθουσες, προσδοκώντας σε κάτι το
ουσιαστικό, το οποίο δεν έπαιρναν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για να μη χαθεί μια ακόμη ευκαιρία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προτείνει τα εξής:
• Την ευθύνη του προγράμματος να έχει ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), στον οποίο
συμμετέχουν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και δημιουργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο.
• Η επιμόρφωση να είναι προαιρετική, και να γίνεται
μέσα στον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών.
• Η επιμόρφωση να αναφέρεται στα ενδιαφέροντα
των εκπαιδευτικών, όπως αυτά θα καταγραφούν σε σχετική έρευνα.
• Οι επιμορφωτές να προέρχονται, κυρίως, από το χώρο της μάχιμης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, κλπ.), έτσι ώστε η επιμόρφωση να μην εξαντλείται στα
γνωστά θεωρητικά μαθήματα, αλλά στη διδακτική της πράξης.
• Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες
της επιμόρφωσης (μητρώο επιμορφωτών, αμοιβές, κλπ.).
• Να καλύπτονται όλα τα έξοδα κίνησης των εκπαιδευτικών (οδοιπορικά, έξοδα διαμονής, κλπ) και να προβλεφθεί αποζημίωση ανάλογα με τις ώρες συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Τέλος, κ. Υπουργέ, σας γνωρίζουμε ότι ο κλάδος μας πραγματοποίησε στις 3 & 4 Μαΐου 2000 το 14 ο Πανελλήνιο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο για την επιμόρφωση, τα πρακτικά
του οποίου σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Ε ΓΓΡΑΦΑ
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με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με τον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη
Αθήνα 9/6/2010

Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ είχε χθες (8.6.2010) συνάντηση με τον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του
Νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου στη Βουλή τις επόμενες
μέρες.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έθεσε, από την πλευρά του, όλες τις θέσεις του κλάδου για τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα, όπως ψηφίστηκαν στην 78η Γ.Σ. του κλάδου και ιδιαίτερα το θέμα της συνταξιοδότησης των εκπαιδευτι-

Ανακοίνωση

κών με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας που
ισχύουν σήμερα.
Ο Υφυπουργός ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΔΟΕ για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ασφαλιστικό, σε σχέση και με τη
διαπραγμάτευση που γίνεται με το ΔΝΤ και την Ε.Ε., η οποία,
όπως είπε, ολοκληρώνεται στις 17 Ιουνίου και ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο για κατάθεση στη βουλή μετά τις 20 Ιουνίου 2010. Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη διάταξη, που αναφέρεται στο συνταξιοδοτικό των
εκπαιδευτικών, ο ίδιος μας είπε ότι τη στηρίζει, αλλά επιφυλάχθηκε να απαντήσει οριστικά μετά την ολοκλήρωση του
διαλόγου.

με αφορμή τη μήνυση κατά συνδικαλιστικών στελεχών,
από το Διευθυντή του 4ου Δημοτικού σχολείου Χαλκίδας
Αθήνα 9/6/2010

Προς: Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους
συναδέλφους Πετράκη Σταύρο, Οργανωτικό Γραμματέα
ΔΟΕ, Γιαμά Μαρία, Πρόεδρο Νομαρχιακού Τμήματος
ΑΔΕΔΥ Ν. Εύβοιας, Αυξωνίδη Άρη, Πρόεδρο Συλλόγου
Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χαλκίδας, οι οποίοι διώκονται
μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον τους ο Διευθυντής
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας, επειδή προάσπισαν, όπως επιβάλλει ο ρόλος τους, συναδέλφους του σχολείου, που
ενυπόγραφα τον είχαν καταγγείλει για αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Ανακοίνωση

Δ.Ο.Ε.

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτικοοικονομική περίοδο, που
οι κατακτήσεις αλλά και η ίδια η διαβίωση των εργαζόμενων
βρίσκονται στο στόχαστρο απαράδεκτων πολιτικών, είναι ανεπίτρεπτο να στοχοποιούνται συνδικαλιστικά στελέχη.
Η αγωνιστική δράση και η παρουσία στους μαζικούς χώρους, δε φιμώνεται, δεν απειλείται, δεν τρομοκρατείται.
Όποιοι διακατέχονται από λογικές ποινικοποίησης των αγώνων είναι βέβαιο ότι εισπράττουν την απαξία του κλάδου.
• Απαιτούμε να σταματήσουν αμέσως οι διώξεις κατά των
συναδέλφων.
• Συμπαραστεκόμαστε και στηρίζουμε, συνδικαλιστικά και νομικά, τους συναδέλφους που διώκονται.
Από τη Δ.Ο.Ε.

με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας για τα 800 σχολεία αναμορφωμένου
προγράμματος, την επιμόρφωση και την Ειδική Αγωγή

Αθήνα 15/6/2010
Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Πραγματοποιήθηκε χθες (14/6/2010) συνάντηση του Δ.Σ.
της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας (Υπουργό
κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Ειδ. Γραμματέα κ. Μιχάλη Κοντογιάννη ) με θέματα: α) τον
ορισμό 800 Ολοήμερων δημοτικών σχολείων, ως σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
το σχολ. έτος 2010-2011, β) την επιμόρφωση και γ) την Ειδική Αγωγή.

α΄ Ολοήμερο Σχολείο
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προσήλθε στη συνάντηση με βάση τη θέ-

ση του για το Ολοήμερο σχολείο, όπως αυτή ψηφίστηκε στην
78η Γ.Σ. του κλάδου. Συγκεκριμένα η 78η Γ.Σ. του κλάδου
(Ιούνης 2009) αποφάσισε τα εξής:

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το σχολείο που οραματιζόμαστε δεν μπορεί να είναι
άλλο από το Ολοήμερο Σχολείο, η λειτουργία του οποίου
θα πρέπει να τεθεί σε μια άλλη βάση. Προσβλέπουμε σε
ένα Σχολείο που:
• Θα είναι σε θέση να προετοιμάσει τον ελεύθερο άνθρωπο, τον άνθρωπο που θ’ αναπτύξει πρωτοβουλίες, τον
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

άνθρωπο που θ’ αγαπά τη μάθηση και τη γνώση, όχι για εξεταστικούς - ωφελιμιστικούς σκοπούς μόνο, αλλά για δική του ολοκλήρωση και για ουσιαστική πνευματική δημιουργία. Ένα σχολείο δηλαδή που θα είναι σε θέση να πραγματώσει τους στόχους του ξεκινώντας από το δίχρονο Νηπιαγωγείο και καταλήγοντας στο Λύκειο.
• Θα δίνει απαντήσεις στη σχολική αποτυχία παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης των μαθητών πριν αυτή
καταστεί μη αναστρέψιμη.
• Θα σέβεται τον ελεύθερο χρόνο του μαθητή ολοκληρώνοντας τις εργασίες του σ’ αυτό.
• Θα αναδιοργανωθεί το ημερήσιο πρόγραμμά του σε
ενιαία βάση, όπου εντάσσονται οργανικά τα μαθήματα του
σημερινού πρωινού σχολείου, η εκμάθηση Η/Υ, ξένων
γλωσσών, πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η προετοιμασία για την επόμενη μέρα, η ενισχυτική διδασκαλία και
γενικότερα το πρόγραμμα υποστήριξης του πρωινού ωραρίου.
• Θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παραπαιδεία,
προσφέροντας ιδιαίτερο χρόνο ουσιαστικής προετοιμασίας του μαθητή για την επόμενη μέρα, ξένες γλώσσες, η
διδασκαλία των οποίων μέσα στο σχολείο θα είναι αρκετή
για να καταλήξει σε τίτλο επάρκειας, αθλητικές δραστηριότητες που θα ικανοποιούν τα ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών ενώ παράλληλα θα προβλέπει δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αισθητικής και μουσικής
του καλλιέργειας.
• Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να λειτουργήσει, να εμπνευστεί και να εμπνεύσει, να αναπνεύσει τόσο ο ίδιος,
όσο και οι μαθητές του. Ένα σχολείο, στο οποίο κυρίαρχη
λειτουργία δεν θα είναι η μετάδοση γνώσεων, αλλά η παιδαγωγική λειτουργία.
Διεκδικούμε:
• Κτιριακή υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανατολισμένα σ’ αυτή την κατεύθυνση.
• Σίτιση με ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage (τραπεζοκόμους για τη σίτιση, Γραμματείς για το Διοικητικό
έργο των 6/θ και πάνω Σχολείων κλπ).
• Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογιστές, μουσικά όργανα - αθλητικό - εικαστικό υλικό - ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
Ολοήμερου Σχολείου.
• Αναλυτικά Προγράμματα, που θα αντιμετωπίζουν ενιαία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευματινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
πρωινού.
• Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα
να είναι τέτοια, ώστε να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με
εργασία στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγομελή και ο-
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μοιογενή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική. Η
τσάντα να μένει στο σχολείο. Για να συμβεί αυτό πρέπει η
ύλη των μαθημάτων για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια,
ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να είναι ολιγομελή
στα πρότυπα των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία.
• Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδεδειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη διδασκαλία μικρών μαθητών και να αποτελούν μέρος του
προσωπικού του σχολείου. Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέση της ΔΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε ομάδες σχολείων.
• Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν
δάσκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται Ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ)
• Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει
αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες
και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό.
• Να μη γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου
στο Ολοήμερο Σχολείο, γιατί αυτό από μόνο του αδυνατίζει την προσφερόμενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου.
• Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του
Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όμως - παράλληλα - απαντά
και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να παραμένει αποτέλεσμα του πρώτου.
• Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία.
• Η ώρα σίτισης - ξεκούρασης (14:00 - 14:40) να λαμβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι
πάνω από 50, όχι μόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το
δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.
• Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες
του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετούντες σ’
αυτά.
• Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήμερα σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται να
κακοποιείται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις, που μόνο απαξίωση επιφέρουν…»
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τις παραπάνω θέσεις, έθεσε
καταρχήν το ζήτημα της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης των 800
σχολείων με αναμορφωμένο πρόγραμμα χωρίς να ερωτηθούν
οι Σύλλογοι Διδασκόντων, όπως είχε γίνει για τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. και Συλλόγους διδασκόντων γι’ αυτό.

Ε ΓΓΡΑΦΑ
Εκφράστηκε ο προβληματισμός σχετικά με την επιστημονική
τεκμηρίωση βασικών αλλαγών που εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση υποχρεωτικής παραμονής στο
σχολείο των μαθητών Α΄ και Β΄ τάξης, Αγγλική Γλώσσα και εκμάθηση Η/Υ από την Α΄ τάξη, διδασκαλία των Τεχνολογιών από καθηγητές πληροφορικής κι όχι από δασκάλους με σχετική γνώση και πιστοποίηση) καθώς και σε ό,τι έχει να κάνει με
τις υποδομές και το βοηθητικό προσωπικό που απαιτούνται
για την ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου. Τονίστηκε πως όλες αυτές οι αλλαγές πραγματοποιούνται δίχως «επιπλέον δαπάνη για τον προϋπολογισμό» γεγονός που δε συνάδει με την είσοδο τόσων νέων αντικειμένων στο σχολείο,
που εύλογο είναι να απαιτούν και το ανάλογο προσωπικό.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έδωσε,
στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν, τις παρακάτω απαντήσεις:
• Η λειτουργία των 800 σχολείων αναμορφωμένου
προγράμματος είναι κίνηση βελτίωσης των υπαρχόντων σχολείων διευρυμένου ωραρίου, στα οποία μπαίνουν, στο υποχρεωτικό τους πρόγραμμα, η Ξένη Γλώσσα και οι Υπολογιστές. Τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά 2011-2012 θα λειτουργήσουν 160 πιλοτικά ολοήμερα σχολεία με το νέο αναλυτικό
πρόγραμμα (το οποίο θα δοθεί στη ΔΟΕ) στην κατεύθυνση
του Νέου Σχολείου που ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας.
• Για την επιστημονική τεκμηρίωση των αλλαγών:
Απάντησε πως η εισαγωγή της Ξένης Γλώσσας και των Υπολογιστών από την Α’ και Β’ τάξη ισχύει σε πολλές χώρες (π.χ.
Αυστρία, Νορβηγία, Φινλανδία) και ότι αυτά τα αντικείμενα
δεν έχουν «γνωστικό βάρος» και θα γίνονται στις μικρές τάξεις (Α’ & Β’) με «παιγνιώδη» τρόπο. Αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (τις οποίες έδωσε στη ΔΟΕ) για τη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών και της Ξένης Γλώσσας από την Α’ τάξη, καθώς και λογισμικά που παρήχθησαν από το Π.Ι. επί προηγούμενης κυβέρνησης.
• Για την έλλειψη χρηματοδότησης και τους διορισμούς: Δεν απαιτείται επιπλέον δαπάνη για τον προϋπολογισμό γιατί οι θέσεις ειδικοτήτων που απαιτούνται (πληροφορικής, αγγλικής γλώσσας, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής) θα
καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό της Β/θμιας εκπαίδευσης που πλεονάζει ή από το διορισμό αναπληρωτών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου. Από τον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα προκηρυχθούν, για μόνιμο διορισμό οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες θέσεις ειδικοτήτων στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους μόνιμους διορισμούς και
τις προσλήψεις αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά δήλωσε πως δεν είναι έτοιμη να απαντήσει.
• Επισήμανε ότι ο Ολοήμερο σχολείο είχε ως τώρα πετύχει τον κοινωνικό όχι όμως και τον παιδαγωγικό στόχο του
καθώς, επισης, πως τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα είναι πολύ δαπανηρά κι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το αν πέτυχαν

Δ.Ο.Ε.

τους στόχους τους.
• Με τη λειτουργία των 800 σχολείων ενοποιείται ο σύλλογος των διδασκόντων, ο οποίος στα πλαίσια της αυτονομίας του θα μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο απογευματινό πρόγραμμα και τον αριθμό των ωρών ανά αντικείμενο.
• Το αίτημα «η τσάντα στο σχολείο» δε θα μπορέσει να
ικανοποιηθεί αν προηγουμένως δε μειωθεί ο όγκος της ύλης.
• Για το αντικείμενο της Πληροφορικής θα αξιοποιηθούν καθηγητές πληροφορικής κι όχι δάσκαλοι με πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες αφού οι δάσκαλοι δεν είναι ακόμη
«καταρτισμένοι» και οι καθηγητές πληροφορικής με μια σύντομη επιμόρφωση θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αντικειμένου. Και για τα δύο αντικείμενα ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει τη χορήγηση κρατικού
πιστοποιητικού στο τέλος της τρίτης τάξης του Γυμνασίου.
• Καμία υποχρέωση προετοιμασίας του γεύματος των
μαθητών (ζέσταμα φαγητού) δεν προκύπτει για τους εκπαιδευτικούς του ολοήμερου.
Ύστερα από τις παραπάνω απαντήσεις και την εκτεταμένη συζήτηση που έγινε, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκτιμά ότι το
αναμορφωμένο πρόγραμμα των 800 σχολείων έγινε με ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση (κάτι που επιβεβαιώνεται και
από τις αντικρουόμενες αποφάσεις του Π.Ι. όπου στη μεν πρώτη 09/2010 στις 27-4-2010 απορρίπτεται το πρόγραμμα και στη
δεύτερη 10/2010 στις 4-5-2010 εγκρίνεται) και με βιασύνη. Ο
κλάδος μας επιμένει στη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου,
για όλα τα παιδιά, με βάση τις ψηφισμένες θέσεις του.

β΄ Επιμόρφωση
Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, η οποία θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, και θα γίνει μέσα στον εργάσιμο χρόνο
τους, θα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε προαιρετική βάση και
θα γίνει στα αντικείμενα που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί με
βάση την έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία
με ερωτηματολόγια.
Δήλωσε πως θα υπάρξει αξιοπρεπής αποζημίωση των
εκπαιδευτικών, χωρίς να καθορίσει το ύψος της, που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Την ευθύνη του προγράμματος θα έχουν ο ΟΕΠΕΚ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

γ΄ Ειδική Αγωγή
Η Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως πρόθεση του
Υπουργείου είναι να διεξαχθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας
διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή, κατά τη διάρκεια του
σχολ. έτους 2010 – 2011. Για το σκοπό αυτό απέστειλε σχετική
επιστολή στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Βέη.
Οι θέσεις ορίζονται σε 500 για δασκάλους και νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής.
Από τη Δ.Ο.Ε.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ανακοίνωση

σχετικά με τη Συλλογή «στατιστικών στοιχείων» για
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από
Σχολικό Σύμβουλο
Αθήνα 17/6/2010

Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση
του Α’ Συλλόγου Π.Ε.Αθηνών σχετικά με τη Συλλογή «στατιστικών στοιχείων» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από το Σχολικό Σύμβουλο κ. Πατσάλη Χρίστο αποφάσισε τα εξής:
Το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Στατιστικά Στοιχεία» που
στάλθηκε από το συγκεκριμένο Σχολικό Σύμβουλο στα δημοτικά σχολεία του 3ου Γραφείου Π.Ε. Αθηνών, περιέχει ερω-

Ανακοίνωση

τήματα με τα οποία ο διευθυντής καλείται ν’ αναλάβει ρόλο αξιολογητή – ελεγκτή του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών και δε διασφαλίζεται ότι τα συμπεράσματα που θα προκύψουν δε θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους.
Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
• Καλεί το Σχολικό Σύμβουλο να αποσύρει το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.
• Καλεί τους συναδέλφους διευθυντές και εκπαιδευτικούς
να μη το συμπληρώσουν και τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη για την πράξη τους αυτή.
Από τη Δ.Ο.Ε.

με αφορμή την ανάκληση αποσπασμένων
Δασκάλων από Σχολεία του εξωτερικού
Αθήνα 17/6/2010

Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη αντίθεσή του,
για τη μη ανανέωση της απόσπασης των εκπαιδευτικών
που συμπληρώνουν τριετία στο εξωτερικό.
Μετά την πολύμηνη αβεβαιότητα των συναδέλφων αυτών
και την ατέρμονη διαρροή φημών από τις υπηρεσίες του
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και λίγες μόνο μέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων τούς ανακοινώνεται (και μάλιστα τηλεφωνικά!!!) η λήξη
της απόσπασής τους. Δε νοείται ένα κράτος δικαίου να παγιδεύει τους υπαλλήλους του, αλλάζοντας εκ των υστέρων και
μονομερώς, τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας. Η απόφαση αυτή ανατρέπει κάθε οικογενειακό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών, τους επιβαρύνει με δυσβάστα-

κτα οικονομικά βάρη καθώς και τους οδηγεί σε νομικές
περιπέτειες (συμβόλαια σπιτιών κ.λ.π.).
Η ανάκληση των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν τριετή απόσπαση θα προσθέσει στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση
στο εξωτερικό ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, στα ήδη υπάρχοντα. Είναι βέβαιο ότι η δραματική μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών θα οδηγήσει σε κλείσιμο σχολικών μονάδων.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την
απόφασή του και να μην προχωρήσει στην υλοποίησή της.
Από τη ΔΟΕ
Σημ. Επισυνάπτουμε σχετικές αποφάσεις των Συλλόγων
του εξωτερικού

Κήρυξη 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 28-29/6/10 για τους
συναδέλφους του εξωτερικού
Αθήνα 25/6/2010
Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Εξωτερικού
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:
Τις αποφάσεις των Συλλόγων του Εξωτερικού που διαμαρτύρονται για την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης
του επιμισθίου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε σχολεία
του εξωτερικού, τη μη πραγματοποίηση του διαγωνισμού για
απόσπαση νέων εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού
και τη μη ανανέωση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που
συμπληρώνουν τριετή υπηρεσία
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αποφάσισε ομόφωνα
την κήρυξη 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις
28-29/6/2010 για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
σε σχολεία του εξωτερικού με αιτήματα:
– Να μην καταργηθεί η αυτοτελής φορολόγηση του επιμισθίου των υπηρετούντων συναδέλφων στο εξωτερικό.
– Να ανακληθεί η απόφαση για τη μη ανανέωση της θητείας για όσους συναδέλφους έχουν συμπληρώσει τριετία.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για αυταρχική συμπεριφορά Προϊσταμένου
Αθήνα 7/7/2010
Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη του την καταγγελία του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κύμης, ομόφωνα καταδικάζει την αυταρχική συμπεριφορά της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε.
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κύμης, σε βάρος συναδέλφων.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ δηλώνει ότι δε θα ανεχθεί, σε καμιά περίπτωση, αυταρχικές συμπεριφορές και προσπάθεια κλίματος τρομοκρα-

τίας στα σχολεία. Τα στελέχη εκπαίδευσης οφείλουν να είναι συμπαραστάτες του έργου των εκπαιδευτικών και όχι να δημιουργούν
προβλήματα.
Τέλος, δηλώνουμε ότι θα συμπαρασταθούμε με κάθε τρόπο
στους συναδέλφους που υφίστανται τέτοιου είδους συμπεριφορές από στελέχη της διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Ο αυταρχισμός δεν έχει θέση στο σχολείο.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο Δημοσίου
Αθήνα 14/7/2010
Προς:
1. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
2. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
3. Τους Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

σης, συμφωνώντας ότι τυχόν κατάργησή της θα έχει σοβαρές
συνέπειες στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμισης
αναγνώρισε και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης στη συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. στις 8/6/2010.

Κύριε Υπουργέ Οικονομικών,
Κυρία Υπουργέ Παιδείας,
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο,για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο,
που κατατέθηκε για συζήτηση στη Βουλή υπάρχει διάταξη (άρθρο 6,
παρ.5) η οποία καταργεί μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς,
η οποία ψηφίστηκε το 2002 (Ν.3075/2002, άρθρο 5, παρ.4) ύστερα
από διαπραγμάτευση και συμφωνία της Ομοσπονδίας μας με την τότε
κυβέρνηση, η οποία αναγνώρισε εν μέρει την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, αφού η συγκεκριμένη ρύθμιση έδωσε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στους εκπαιδευτικούς, με 30 χρόνια υπηρεσίας και συμπλήρωση του 60ου έτους (εφόσον είχαν διοριστεί μετά
το 1983) ή του 55ου έτους (για όσους είχαν διοριστεί προ του 1983).
Υπενθυμίζουμε ότι η αιτιολογική έκθεση του Ν.3075/ 2002 τεκμηρίωνε την ανάγκη ειδικής αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται κατά κανόνα σε μεγάλη ηλικία με αποτέλεσμα
να συμπληρώνουν το κατά περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε μεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Επειδή η διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία
αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου με
τις προτεινόμενες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει τριακονταετή πραγματική συντάξιμη
υπηρεσία να λαμβάνουν σύνταξη, όσοι μεν έχουν διορισθεί μέχρι 31/12/1982
μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, όσοι δε έχουν διορισθεί από την 1/1/1983 και εφεξής μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της
ηλικίας τους».
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η Υπουργός Παιδείας σε πρόσφατη συζήτηση (Μάιος 2010, σταθμός MEGA) με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ- ΟΛΜΕ) αναγνώρισε την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης ρύθμι-

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Όλοι αντιλαμβάνονται τις οδυνηρές επιπτώσεις που θα έχει αυτό
το μέτρο στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Με τη διόγκωση του ποσοστού του γηρασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού είναι φανερό πως η διδασκαλία υποβαθμίζεται, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου εξαιρετικά
σύνθετου και σημαντικού.
Με τη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού διευρύνεται το
ηλικιακό και πολιτισμικό χάσμα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη η μεταξύ τους επικοινωνία (φανταστείτε εκπαιδευτικό Νηπιαγωγείου 65
ετών να παρέχει αγωγή σε παιδιά τεσσάρων ετών).
Είναι, εξάλλου, επιστημονικά τεκμηριωμένο από ελληνικές και
ευρωπαϊκές έρευνες ότι ο δείκτης απόδοσης των εκπαιδευτικών ως
προς τη διδακτική πράξη ακολουθεί πτωτική πορεία μετά την ηλικία
(κατά μέσο όρο) των 56 ετών.
Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, οι δάσκαλοι, υπόκεινται περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες στον κίνδυνο της επαγγελματικής εξάντλησης/εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η
απόδοση πολλών εκπαιδευτικών με την πάροδο του χρόνου.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές
Σας καλούμε να μην ψηφίσετε το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο,
που καταργεί ακόμη και τα ελάχιστα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
εργαζομένων στο δημόσιο, καθώς επίσης και να καταψηφίσετε
τη συγκεκριμένη διάταξη που αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, η οποία αν ψηφιστεί θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις
στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων
Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς
του ειδικού συνεργάτη Γιάννη Μπαλάγκα
Αθήνα 19 Ιουλίου 2010
Η ΔΟΕ παρουσιάζει σήμερα 19/7/2010, με άρθρο του ειδικού συνεργάτη της Γιάννη Μπαλάγκα, τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα τις αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών με την ψήφιση του τελευταίου Νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, έτσι ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις.
Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής και γίνεται νόμος του Κράτους μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού συστήματος του Δημοσίου, με το οποίο επέρχονται δυσμενείς αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ιδιαίτερα
των μητέρων με ανήλικα παιδιά καθώς και των τρίτεκνων μητέρων.
Ορίζεται ωστόσο στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου,
όπως ακριβώς και στο νόμο 3847 που δημοσιεύτηκε στις 11-5-2010,
ότι όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-122010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις,που αφορούν
τόσο τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.
Με απλά λόγια, όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010 , μπορεί να αποχωρήσουν όποτε θέλουν και
το 2011 και το 2015 και οποιαδήποτε άλλη χρονολογία χωρίς καμία
μεταβολή ούτε στα όρια ηλικίας ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης ούτε καμία « ποινή» θα έχουν στο ύψος της σύνταξής τους, εάν φύγουν μετά το 2010.
Πιο συγκεκριμένα να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ποιοι έχουν
θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δε θίγονται:

1) Όλοι οι διορισθέντες μέχρι 31-12-82
Ειδικότερα από αυτή την κατηγορία:
α) Όλες οι παντρεμένες γυναίκες είτε έχουν παιδιά είτε δεν έχουν,
μπορούν να αποχωρήσουν, όποτε θέλουν ,σήμερα ή και μετά το 2010, γιατί έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια υπηρεσίας και δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
β) Όλοι όσοι συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν και μετά το 2010
35 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. Από τα 35 χρόνια υπηρεσίας τα 25 τουλάχιστον είναι απαραίτητο να είναι στο δημόσιο (στην 25ετία υπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες) τα υπόλοιπα μπορεί να είναι και από τον ιδιωτικό τομέα και θα χρειαστεί εξαγορά για την αναγνώριση.
* Αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αποχωρήσουν και με
λιγότερα χρόνια, με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν, τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται από 1-1-98 Χωρίς Όριο Ηλικίας (Χ.Ο.Η.).
Αν π.χ η 25ετία συμπληρώθηκε το 2001, από την ημερομηνία συ-
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μπλήρωσής της και μετά απαιτούνται συνολικά 34 έτη Χ.Ο.Η.
Αν συμπληρώθηκε το 2002, απαιτούνται 34,5 χρόνια Χ.Ο.Η.
Αν » 2003 και μετά απαιτούνται 35 έτη Χ.Ο.Η.

2) Διορισθέντες από 1-1-83 έως 31-12-92
α) Μητέρες ανηλίκων που στις 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας. Σ΄ αυτές η σύνταξη θα καταβληθεί, όταν συμπληρώσουν το 50ο έτος της ηλικίας. Αν το 50 έτος συμπληρώνεται μετά το 2010, δεν αλλάζει
τίποτε γι’ αυτές, όσο και να παραμείνουν στην υπηρεσία και ούτε επηρεάζει τα αποκτηθέντα ασφαλιστικά δικαιώματα η ενηλικίωση του παιδιού.
β) Μητέρες με τρία παιδιά και άνω.
Χρειάζονται 20 χρόνια υπηρεσίας (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και
ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης) να έχουν συμπληρώσει στις 31-122010 και μπορούν να αποχωρήσουν, χωρίς όριο ηλικίας, όποτε θελήσουν.
Δεν ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά ανήλικα ή ενήλικα, ο αριθμός των παιδιών ενδιαφέρει την ημερομηνία που συμπληρώνεται η 20ετία.
γ) Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των γυναικών (ανύπαντρες γυναίκες, μητέρες με ενήλικα παιδιά κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας κλπ), εάν συμπληρώνουν 25ετία στις 31-12-2010, μπορούν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, όποτε αυτό συμπληρωθεί, χωρίς καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση.
ε) Όλοι οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας που απαιτείται για συνταξιοδότηση γι αυτούς, έχει να κάνει
με το έτος που συμπληρώθηκες η 25ετία. Αν πχ η 25ετία συμπληρώθηκε το 1998 απαιτούνται 60,5 έτη, αν συμπληρώθηκε το 1999 61 έτη κ.ο.κ
Αν η 25ετία συμπληρώθηκε από το 2007 και μετά απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
δ) Όλοι όσοι συμπληρώνουν 31-12-2010 35 χρόνια υπηρεσίας και έχουν ηλικία 58 ετών ή όταν συμπληρώσουν την ηλικία των 58 ετών μετά
το 2010.
ε) Όλοι όσοι μέχρι 31-12-2010 έχουν 37 χρόνια Χ.Ο.Η.
Με την παρ.5 του άρθρου 6 αυτού του νόμου καταργείται δυστυχώς μια σημαντική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που έδινε
η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3075/2002. Ο νόμος αυτός, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποχωρούν με 30 έτη
υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, όσοι απ’ αυτούς είχαν διοριστεί μέχρι 31-12-82, και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών όσοι διορίζονταν μετά την 1-1-83. Η διάταξη αυτή του Ν.3075 καταργείται από 11-2011.
Ωστόσο στηριζόμενοι στην παρ. 11 του άρθρου 6 αυτού του νόμου
περί μη εφαρμογής των αλλαγών σ’αυτούς που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, ύστερα και από σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
μπορούμε να βεβαιώσουμε τα εξής:

Ε ΓΓΡΑΦΑ
α) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν μέχρι 31-12-82, έχουν θεμελιώσει όλοι συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και επομένως δε θίγονται από την κατάργηση αυτής της διάταξης. Αυτοί μπορούν να
αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν τα 30 χρόνια υπηρεσίας (όσοι
δεν τα έχουν συμπληρώσει) και όταν συμπληρώσουν το 55ο έτος
της ηλικίας τους. Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες, ενώ ο χρόνος ασφάλισης σε άλλον φορέα
κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κλπ) υπολογίζεται μετά την 25ετία
για τη συμπλήρωση της 30ετίας.Η περαιτέρω παραμονή τους στην
υπηρεσία μετά το 2010, δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη συνταξιοδοτική τους κατάσταση ούτε στον υπολογισμό της σύνταξης.
β) Όσοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν από 1-1-83 και μετά, εάν μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 25ετία, θα μπορέσουν να αποχωρήσουν, όταν συμπληρώσουν 30 έτη υπηρεσίας και όταν θα έχουν και
το 60 έτος της ηλικίας, όποτε αποκτήσουν αυτές τις προϋποθέσεις.
Στην 25ετία για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος γι
αυτή την κατηγορία υπολογίζεται και ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες.
Ο ελάχιστος χρόνος δημόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη γι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Τα βασικά σημεία του νόμου έχουν ως εξής:

Α. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜβΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
Από 1-1-2011 όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι στο Δημόσιο υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας
σύνταξης του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ.
Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη
και εφάπαξ βοήθημα στους οικείους φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται και οι προσληφθέντες μετά την 1-1-93.
Δίδεται μάλιστα η δυνατότητα και στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, καθώς και σε όσους προσληφθούν μέχρι 31-12-2010 να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

β. ΕΞΙΣΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
1. Γονείς με ανήλικα παιδιά:
(προσληφθέντες στο Δημόσιο από 1-1-83 έως 31-12-92)
Μέχρι τώρα μόνο οι μητέρες με ανήλικα παιδιά αυτής της κατηγορίας μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 25 χρόνια υπηρεσία και ηλικία 50 ετών, εφόσον κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας το παιδί ήταν ανήλικο.
Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής, εάν συμπληρώνουν την 25ετία από 1-1- 2011 και έχουν ανήλικο παιδί
κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας , απαιτείται το 52ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο, το οποίο αυξάνεται στο 55ο έτος από 1-1-2012
και στο 65ο έτος από 1-1-2013.

Έτος θεμελίωσης
2010
2011
2012
2013

Έτη υπηρεσίας
25
25
25
25
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Όριο ηλικίας
50
52
55
65

Αύξηση από 2 έως 15 έτη υπηρεσίας. Είναι από τις πιο επώδυνες αλλαγές.
Για τις ασφαλισμένες από 1-1-93 που έχουν ανήλικα παιδιά και
θα έφευγαν με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών, η εξίσωση
ξεκινάει άμεσα από 1-1-2013 (αφού μέχρι τότε δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα 20ετίας) και ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις ασφαλισμένες πριν το 1992.

3) Γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά:
Μέχρι τώρα οι μητέρες με τρία παιδιά και άνω μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ήταν
ασφαλισμένες μέχρι 31-12-92.
Το δικαίωμα της συνταξιοδότησης με 20 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας δεν παρέχονταν στον πατέρα, που είχε τρία παιδιά παρά μόνο αν ήταν χήρος ή διαζευγμένος . Στην περίπτωση μάλιστα του διαζευγμένου έπρεπε τα παιδιά να ήταν ανήλικα και τα τρία και να είχε την
επιμέλεια αυτών με δικαστική απόφαση.
Με το νέο νόμο από 1-1-2011 τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
που έχουν τρία παιδιά, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψής τους
, εάν μέχρι 31-12-2010 συμπληρώνουν 20 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.) Η υπηρεσία αυτή αυξάνεται κατά 1 έτος για όσους
συμπληρώνουν την 20ετία εντός του 2011, αλλά με όριο ηλικίας το
52ο έτος , κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν τα 2012, με όριο
ηλικίας το 55ο έτος και επίσης κατά 2 έτη για όσους τη συμπληρώνουν το 2013 με όριο ηλικίας το 65ο έτος.
Καταργείται η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες να
είναι δηλ. χήροι ή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση, αν είναι διαζευγμένοι.
Έτος θεμελίωσης
2010
2011
2012
2013

Έτη υπηρεσίας
20
21
23
25

Όριο ηλικίας
Χ.Ο.Η.
52
55
65

Οι ασφαλισμένοι από 1-1-93 που έχουν 3 παιδιά και άνω, επειδή
και εδώ η 20ετία συμπληρώνεται από 1-1-2013, ακολουθούν τα όρια
ηλικίας των ασφαλισμένων πριν το 1992 δηλ το 2013 θα θέλουν 25 έτη που τα συμπληρώνουν το 2018 οπότε θα θέλουν και το 65ο έτος
της ηλικίας.
* ο υπάλληλος ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο
θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. πχ αν μία τρίτεκνη υπάλληλος θεμελιώνει το 2011 20ετία, χρειάζεται τότε 21 έτη που θα τα έχει το 2012, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών ισχύει πάντα γι’ αυτή.

4. Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά
α) (ασφαλισμένοι από 1-1-83 έως 31-12-92)
Μέχρι τώρα οι μητέρες υπάλληλοι με ανάπηρα παιδιά (50% και άνω)
ή με ανίκανο σύζυγο (67% και άνω) υπάγονταν στην ίδια κατηγορία με
τις μητέρες με ανήλικα παιδιά , 25έτη υπηρεσίας και ηλικία 50ετών. Οι άνΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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δρες δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος.
Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής από 11-2011,εφόσον έχουν ανίκανο παιδί ή ανίκανο σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μπορούν να αποχωρήσουν στο 50ό έτος της
ηλικίας με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία).
Επεκτείνεται το δικαίωμα αυτό και στους άνδρες που είχαν μέχρι τώρα το 65ο έτος της ηλικίας.
β). Άνδρες και γυναίκες με ανίκανα παιδιά (ασφαλισμένοι από 11-93 και μετά).
Μέχρι τώρα οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής που είχαν ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών.
Με το νέο νόμο άνδρες και γυναίκες της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν ανίκανα για κάθε εργασία παιδιά, από 1-1-2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ο έτος της ηλικίας αλλά με 25 χρόνια πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Έτη υπηρεσίας

Όριο ηλικίας

Ασφαλισμένοι μέχρι
31-12-92 με ανίκανο παιδί ή
ανίκανο σύζυγο

25

50

Ασφαλισμένοι από
1-1-93 με ανίκανο παιδί

25

50

5. Λοιπές περιπτώσεις της κατηγορίας των ασφαλισμένων 1-11983 έως 31-12-92 (ανύπαντρες γυναίκες, παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με
ενήλικα παιδιά και χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά, καθώς και άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά).
Προκειμένου να γίνει η εξίσωση των ορίων ηλικίας των γυναικών με τους άνδρες ο νέος νόμος προβλέπει ότι οι ανωτέρω κατηγορίες των γυναικών, εάν συμπληρώνουν την 25ετία το 2010, ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της σύνταξης. Εάν η 25ετία συμπληρώνεται το 2011, απαιτείται το 61ο έτος της ηλικίας, εάν
συμπληρώνεται το 2012 απαιτείται το 63ο έτος και εάν συμπληρώνεται η 25ετία το 2013, απαιτείται το 65ο έτος.
Έτος θεμελίωσης
2010
2011
2012
2013

Έτη υπηρεσίας
25
25
25
25

Όριο ηλικίας
60
61
63
65

6. Πρόωρη συνταξιοδότηση από 1-1-83 έως 31-12-92)
Όλες οι γυναίκες της προηγούμενης κατηγορίας (ανύπαντρες, παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά κλπ) εάν συμπληρώνουν την
25ετία μέχρι το 2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών για τη λήψη της
σύνταξης, ενώ για τους άνδρες είναι το 65ο έτος της ηλικίας.
Δίνεται η δυνατότητα μέχρι τώρα να λάβουν πρόωρη σύνταξη από
την ηλικία των 55 ετών οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας και από την ηλικία των 60 ετών οι άνδρες, μειωμένη όμως κατά 4,5% για κάθε έτος που
υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Αν πχ αποχωρήσουν 5 έτη
νωρίτερα του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας θα λάβουν τη σύνταξη μειωμένη κατά 4,5% χ 5 = 22,5%.
Με το νέο νόμο, προκειμένου να γίνει εξίσωση των ορίων ηλικίας, εάν η 25ετία συμπληρώνεται από 1-1- 2011 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η πρόωρη συνταξιοδότηση θα γίνεται στο 56ο έτος και από 1-1-2012 το ηλικιακό όριο αυξάνεται κατά 2
έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι η συμπλήρωση του 60ου
έτους της ηλικίας.
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Έτος
Έτη
Πρόωρη
Πλήρης
θεμελίωσης υπηρεσίας συνταξιοδότηση συνταξιοδότηση
2010
2011
2012
2013

25
25
25
25

55.
56
58
60

60
61
63
65

Η μείωση όμως θα είναι 6% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου που
υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας για τη λήψη πλήρους
σύνταξης, Δηλ. για αποχώρηση 5έτη νωρίτερα του προβλεπόμενου
χρόνου η μείωση θα είναι 6% χ 5 = 30%.
Αυτό είναι το λεγόμενο «πέναλτι» στην τηλεοπτική γλώσσα του ασφαλιστικού και μόνο γι αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλες οι άλλες συντάξεις λέγονται πλήρεις και είναι ανάλογες με τα χρόνια υπηρεσίας.
7. Για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1-1-83 και συμπληρώνουν 36 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους
της ηλικίας τους.
Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν αυτόν
από το έτος 2012 και μετά αυξάνεται κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγματικής υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται από 1-1-2012 κατά ένα (1) έτος ετησίως
και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.
Η παράγραφος αυτή του άρθρου 6 έρχεται να αντικαταστήσει την
παρ.6γ του άρθρου 1 του Ν.3029/2002 κατά την οποία οι προσληφθέντες μετά την 1-1-83, εάν συμπλήρωναν 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, η
καταβολή της σύνταξης γινόταν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της
ηλικίας. Αυτό ισχύει μέχρι 31-12-2010. Αν η 35ετία συμπληρώνεται το 2011,
ναι μεν ισχύει το 58ο έτος ηλικίας αλλά τα έτη υπηρεσίας πρέπει να γίνουν 36 κ.ο.κ.
Έτος θεμελίωσης
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Έτη υπηρεσίας
35
36
37
38
39
40

Όριο ηλικίας
58
58
59
60
60
60

8. Τα 37 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας που προβλέπονταν
από το νόμο 3029/2002 για όλους τους ασφαλισμένους από 1-1-83
και μετά, καταργούνται από 1-1-2011,γιατί τότε απαιτείται και το όριο ηλικίας των 58ετών. Από 1-1-2012 απαιτείται η συμπλήρωση του
59ου έτους της ηλικίας ακολουθώντας την αυξανόμενη πορεία που
δείχνει ο ανωτέρω πίνακας, ώστε από 1-1-2015 να απαιτούνται 40 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών.

Γ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) χρόνος σπουδών
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011
και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας,
ύστερα από εξαγορά, και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές.
Ο ανωτέρω χρόνος σπουδών αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ε-
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φόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Όσα
από τα πρόσωπα αυτά αναγνωρίζουν το χρόνο σπουδών ως συντάξιμο, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια, μόνο μέχρι δύο (2) έτη από την εκπαιδευτική άδεια μπορούν
να υπολογίζουν ως συντάξιμο.
Χρήση αυτής της διάταξης δεν μπορούν να κάνουν όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
β) χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού
Θωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών
με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Μέχρι τώρα και με τον προηγούμενο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα
2683/99 και με τον ισχύοντα 3528/2007 ο χρόνος αυτός ήταν συνολικής
διάρκειας έως δύο (2) ετών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν
χρειαζόταν εξαγορά. πχ όσες μητέρες, ασφαλισμένες μέχρι 31-12-82, συμπληρώνουν 17,5 χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-97
ή 25 οι ασφαλισμένες από 1-1-83 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ο
χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή παιδιού (όχι άδεια μητρότητας) δεν χρειάζεται εξαγορά.
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νία που το παιδί έκλεινε τα 18 χρόνια από την ημερομηνία γέννησής
του. Από εδώ και στο εξής η ενηλικίωση θεωρείται ότι γίνεται την
31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το 18ο έτος
της ηλικίας του, παρέχοντας έτσι ευνοϊκότερο χρόνο στους γονείς
για να καλύψουν την 25ετία και να θεωρείται ότι έχουν ανήλικα παιδιά.

Ε. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 35ΕΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο ο οποίος συμπληρώνει 35
χρόνια πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και το όριο ηλικίας των 60 ετών και απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, να ζητήσει με αίτησή του 6 μήνες πριν τη συμπλήρωση της 35ετίας και τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) έτη επιπλέον και
έως τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 65ου έτους της ηλικίας.
Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις της εργασιακές σχέσεις»
που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
γ) χρόνος στρατιωτικής θητείας
Όσοι μέχρι 31-12-97 συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, δεν χρειάζεται εξαγορά της θητείας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να εξαγοράσουν αυτόν το χρόνο. Οι ασφαλισμένοι από 1-1-83 και μετά, στην 25ετία που απαιτείται για την εξαγορά ή μη του χρόνου της θητείας μπορούν
να συμπεριλάβουν και χρόνο διαδοχικής ασφάλισης για τη συμπλήρωσή
της.
Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί από τις τρεις
ανωτέρω περιπτώσεις (α+β+γ) είναι:
α) Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2011.
β) Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2012
γ) Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2013
δ) Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και μετά.
Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για κάθε έτος που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ισχύουν πάντα. πχ μία μητέρα με ανήλικο παιδί
που το 2011 έχει 24 χρόνια υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρίσει 1 έτος από
τα ανωτέρω λεγόμενα πλασματικά έτη και έτσι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011, το όριο όμως ηλικίας των 52 ετών που απαιτείται, είναι απαραίτητο για να λάβει τη σύνταξη. Διαφορετικά θα συμπλήρωνε 25ετία το 2012, οπότε θα έπρεπε να συμπληρώσει το 55ο έτος της
ηλικίας.
Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά και για
όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1-1-93 και μετά γιατί δεν
έχουν θεμελιώσει μέχρι σήμερα αυτοί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Δ. ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μέχρι την δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, η ενηλικίωση των παιδιών προκειμένου η μητέρα να
υπάγεται στην κατηγορία με ανήλικα τέκνα, γινόταν την ημερομη-

1) όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010, όποτε και αν αποχωρήσουν, ο τρόπος υπολογισμού θα είναι ο της με
το σημερινό, δηλ για τα χρόνια υπηρεσίας που έχει διανύσει ο υπάλληλος μέχρι 31-12-2007 το 80% του βασικού της μισθού και για
τα έτη υπηρεσίας που διανύει από 1-1-2008 και μετά, υπάρχει μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης 1% για κάθε έτος, έως το ποσοστό
αναπλήρωσης από 80% γίνει 70%, που ολοκληρώνεται το 2017. (Για
το 2010 το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 77%).
2) Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 μέχρι και
31-12-2014 για τα χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31-12-2012 η σύνταξη θα υπολογιστεί της στην ανωτέρω παράγραφο. Για τα χρόνια υπηρεσίας
της που διανύονται από 1-1-2013 και μετά, το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών (σήμερα είναι
κατά μέσο όρο 3% περίπου).
3) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2015 καθιερώνεται η βασική και αναλογική σύνταξη.
Η βασική σύναξη θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και καθορίζεται για το έτος 2010 στο ύψος των 360 €. Αναπροσαρμόζεται από 1-1-2014 ανάλογα με την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
Η αναλογική σύνταξη θα καταβάλλεται και αυτή μαζί με τη βασική σύνταξη και θα περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα.
α) αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας έως 31-12-2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση το ποσοστό
αναπλήρωσης και της συντάξιμες αποδοχές, της ισχύουν κατά το
χρόνο συνταξιοδότησής της.
β) αναλογικό τμήμα σύνταξης για τα χρόνια υπηρεσίας από 1-12011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής της.
Ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης από 1-1-2011 λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει πραγμαΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

τοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής της περιόδου. Το ποσοστό αναπλήρωσης κυμαίνεται από 0,80% έως 1,50% ανάλογα με
τα χρόνια υπηρεσίας. Το τελικό ποσό της σύνταξης καθορίζεται για
όλα τα έτη με βάση το συντελιστή που αντιστοιχεί στο τελευταίο
πλήρες έτος ασφάλισης.
Για όσους διορίζονται από 1-1-2011 και μετά, όταν θεμελιώσουν
δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσουν της υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη ο Μ.Ο των
ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Οι ασφαλιστέες αυτές αποδοχές θα
είναι αυξημένες κατά ποσοστό που καθορίζεται με τυπικό νόμο και
με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και τη μεταβολή του συντελιστή ωρίμανσης που θα προσδιορίζεται κάθε έτος
με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε. της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Είναι αδύνατο επομένως σήμερα να υπολογίσει κανείς ποια θα είναι
η απώλεια της σύνταξης, αφού κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ. και το συντελιστή ωρίμανσης.

ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Βελτιώνεται και για της ασφαλισμένους του Δημοσίου, ο υπολογισμός της σύνταξης της με βάση της διατάξεις περί διαδοχικής
ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι από 1-1-1983, οι οποίοι πριν το διορισμό της στο Δημόσιο είχαν ασφάλιση σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του
Δημοσίου (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.ά.), για το τμήμα αυτό του εργασιακού της βίου
θα λάβουν σύνταξη, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης, από το φορέα που
ήταν ασφαλισμένοι.
Οι αποδοχές που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης για το κομμάτι αυτό του εργασιακού βίου, ήταν αναπροσαρμοσμένες με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και υπολογίζονταν με συγκεκριμένους συντελιστές για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
Με το νέο νόμο οι αποδοχές αυτές θα είναι προσαυξημένες τόσο με το Δ.Τ.Κ. όσο και με συντελιστές ωρίμανσης που προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο και οι οποίοι αυξάνουν κατά πολύ το τμήμα αυτό της σύνταξης. Π.χ. οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μέχρι το 1986-87
για κάθε έτος ασφάλισης δεν υπολογίζεται να λάβουν σύνταξη περισσότερο από 12-13 € το μήνα. Με την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της διαδοχικής ασφάλισης, όσοι εξέλθουν στη σύνταξη από 11-2011, το ποσό αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί και στη χειρότερη των
περιπτώσεων να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% ανάλογα με τα χρόνια
ασφάλισης και την ασφαλιστική κλάση στην οποία υπάγονταν.
Γι’ αυτό οι ασφαλισμένοι μετά την 1-1-83 που έχουν εφαρμογή
διαδοχικής ασφάλισης δεν συμφέρει να συνταξιοδοτηθούν αυτή τη
χρονιά αλλά από το 2011 και μετά, αφού από τότε θα αρχίσει η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

Ζ. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για
κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο (1+2+2).
Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση όσο
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και για την προσαύξηση της σύνταξης ύστερα από εξαγορά και με
την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει 15 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για όσους υπαλλήλους
έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1-1-93.
Σίγουρα θα πρέπει να αναμείνουμε ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Η. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Καθιερώνεται από 1-8-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, (ο γνωστός ΛΑΦΚΑ).
Είναι μια εισφορά που επιβάλλεται στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών από 1400€ και άνω συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος εξομάλυνσης (δεν συμπεριλαμβάνεται το οικογενειακό επίδομα).
Για συντάξεις από1400,01 έως 1700 ποσοστό 3%
»
»
1700,01 έως 2000 ποσοστό 4%
»
»
2000,01 έως 2300 ποσοστό 5%
»
»
2300,01 έως 2600 ποσοστό 6%
»
»
2600,01 έως 2900 ποσοστό 7%
»
»
2900,01 έως 3200 ποσοστό 8%
»
»
3200,01 έως 3500 ποσοστό 9%
»
»
3500.01 και άνω ποσοστό 10%
Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς 3% δεν μπορεί να υπολείπεται των 1400€. Π.χ. σε μεικτές συντάξιμες αποδοχές 1420 € το ποσό της εισφοράς θα είναι 20€
ενώ σε ποσό 1450 θα είναι 1450 χ 3% =43,50€.

Θ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Μέχρι τώρα η αναπροσαρμογή των συντάξεων γινόταν κάθε φορά
που άλλαζαν οι βασικοί μισθοί των εν ενεργεία υπαλλήλων είτε εξαιτίας
της τιμαριθμικής αύξησης που δίνονταν κάθε χρόνο με την εισοδηματική πολιτική με αποτέλεσμα αυτή να περνάει και στους βασικούς μισθούς
που έχουν οι συνταξιούχοι και επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη,
είτε όταν έμπαιναν κάποια επιδόματα στη σύνταξη όπως το επίδομα των
140,80 € που δόθηκε τα τελευταία χρόνια, το επίδομα θέσης ευθύνης κ.ά.
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαφορά στη σύνταξη ενός συνταξιούχου που αποχώρησε πριν από κάποια χρόνια με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και το ίδιο Μ.Κ με έναν που αποχωρεί σήμερα.
Από 1-1-2014 το άρθρο 7 του νόμου προβλέπει, ότι οι συντάξεις θα
αναπροσαρμόζονται μόνο με διάταξη ειδικού νόμου με βάση συντελιστή
που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά
50% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν θα
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή.
Άρα καλό είναι να μην αποχωρεί κανείς με λίγα χρόνια υπηρεσίας,
αν θέλει να έχει κάποια αξιοπρεπή σύνταξη, γιατί η σύνταξή του μετά θα
αυξάνεται ελάχιστα.
Το βέβαιο είναι ότι για την εφαρμογή του νόμου αυτού που ψηφίστηκε θα χρειαστούν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αφού υπάρχουν σε
πολλές διατάξεις αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις με το νόμο 3863/2010
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Διορισμοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αθήνα 12/8/2010
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Tην Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3. Το Γ. Γραμματέα του Υπ.Παιδείας κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ:
1. Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου
Συλλόγους Εκ/κών Π.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ. Γραμματέα,
Ανακοινώθηκε χθες (11.08.10) από το Υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των
παραιτήσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε., λόγω συνταξιοδότησης ο οποίος είναι υπερδιπλάσιος του περσινού (1745 πέρυσι – 3930 φέτος).
Ο αριθμός των μόνιμων διορισμών που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες
–1400 συνολικά στην Π.Ε.- δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των συνταξιοδοτήσεων, πολύ δε περισσότερο για τη στήριξη νέων θεσμών, όπως το ολοήμερο σχολείο.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ έγκαιρα, από τις αρχές του χρόνου, είχε επισημάνει στις

συναντήσεις μας τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στα σχολεία εξαιτίας της εφαρμογής του προγράμματος σταθερότητας που προβλέπει μείωση των μόνιμων διορισμών κατά 50 % και αναπληρωτών κατά 70-80%.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ. Γραμματέα,
Με δεδομένο ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες μέρες -1η του Σεπτέμβρη- το Δ.Σ. της ΔΟΕ σας καλεί να προχωρήσετε άμεσα σε επιπλέον
προσλήψεις μόνιμων εκ/κών Π.Ε. (τουλάχιστον διπλάσιες από αυτές που ανακοινώθηκαν), προκειμένου να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά, καθώς επίσης και στην πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού των αναπληρωτών για
να καλυφθούν όλα τα λειτουργικά κενά στην Π.Ε.
Σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο ότι τα προβλήματα στα σχολεία
θα είναι τεράστια, αφού εξαιτίας των ελλείψεων θα έχουμε απώλεια χιλιάδων
διδακτικών ωρών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εκατοντάδες χιλιάδες
μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Αποσπάσεις εκ/κών Π.Ε.
Αθήνα 24/8/2010
Προς
1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Tην Υφυπουργό Παιδείας κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3. Το Γ.Γραμματέα του Υπ. Παιδείας κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκ/κών Π.Ε.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρία Υφυπουργέ,
Κύριε Γ.Γραμματέα,
Όπως μας ενημέρωσαν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ, εντός των ημερών πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος αποσπάσεων των εκ/κών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ
σε ΠΥΣΠΕ. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ στη χθεσινή του συνεδρίαση συζήτησε διεξοδικά το θέμα και, ομόφωνα, επισημαίνει τα εξής:
• Με βάση τον αριθμό των παραιτήσεων, που φέτος είναι υπερδιπλάσιος
του αντίστοιχου περσινού, σε πολλούς νομούς της χώρας παρουσιάζονται
μεγάλα κενά τα οποία θα καλυφθούν, πιθανόν, με αναπληρωτές, αφού ήδη έχουν ανακοινωθεί οι μόνιμοι διορισμοί.

Θεωρούμε πέρα για πέρα άδικο να τοποθετούνται αναπληρωτές σε
περιοχές στις οποίες δεν ικανοποιήθηκαν αιτήσεις απόσπασης συναδέλφων μας που επικαλούνται σοβαρούς λόγους (οικογενειακούς, υγείας, συνυπηρέτησης κλπ.).
Γι’αυτό και προτείνουμε ο δεύτερος κύκλος των αποσπάσεων να
προηγηθεί των προσλήψεων αναπληρωτών και να ικανοποιηθούν όλες
οι αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, εφόσον, βέβαια, υπάρχουν κενά στις αντίστοιχες περιοχές.
• Σε ό,τι αφορά στις αποσπάσεις των νεοδιόριστων εκ/κών Π.Ε., το Δ.Σ.
της ΔΟΕ σας καλεί να αντιμετωπίσετε θετικά τις περιπτώσεις νεοδιόριστων συναδέλφων που είναι πολύτεκνοι (4 ή και περισσότερα παιδιά) και επικαλούνται σοβαρούς λόγους υγείας (υπάγονται δηλ. στη
διάταξη του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96).
Τέλος, επισημαίνουμε ότι πάγια θέση του κλάδου μας είναι η μοριοδότηση των αποσπάσεων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες από τα ΠΥΣΠΕ
Αθήνα 25/8/2010
Προς
1. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων εκ/κών Π.Ε.
2. Tα μέλη των ΠΥΣΠΕ όλης της χώρας
ΚΟΙΝ: Γ.Γραμματέα του Υπ.Παιδείας κ. Βασίλη Κουλαϊδή
ΣΧΕΤ.: Φ.361.1/261/102472/Δ1-19/08/2010 Δ/νση Προσ.
Π.Ε./Υπ.Δ.β.Μ.Θ.
Συνάδελφοι,
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με την παραπάνω σχετική εγκύκλιό του ορίζει ότι, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, «προηγούνται οι νεοδιορισθέ-

ντες και ακολουθούν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί». Η παραπάνω εγκύκλιος, δεν απορρέει από καμιά διάταξη νόμου και δημιουργεί συνθήκες
για άδικη αντιμετώπιση των εκ/κών.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με ομόφωνη απόφασή του καλεί τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να μην εφαρμόσουν την παραπάνω οδηγία και να
προχωρήσουν στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών με βάση τη διαδικασία που ακολουθούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να
μη δημιουργηθούν αδικίες μεταξύ των συναδέλφων.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος
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Ε ΓΓΡΑΦΑ

Δ.Ο.Ε.

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δ.Ε.Θ.
Σάββατο 11/9/10 ώρα 18.00 άγαλμα βενιζέλου, Θεσσαλονίκη»
Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Αθήνα 26/8/2010
Συνάδελφοι,
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή του κλάδου μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 11-09-10 και
ώρα 18.00 στο άγαλμα βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία των
εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης.
Η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση έχει ως στόχο να διεκδικήσει λύσεις στα αιτήματα του κλάδου.

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι των Συλλόγων της Θεσσαλονίκης και
της Βόρειας Ελλάδας να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους την κινητοποίηση. Οι τοπικοί σύλλογοι (με έξοδά τους) μπορούν να εκμισθώσουν
λεωφορεία για να εξασφαλίσουν την παρουσία των συναδέλφων στο
συλλαλητήριο.
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Μπράτης Δημήτρης
Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Ψήφισμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις
Αθήνα 1/9/2010
Θέματα:
1. Αποζημιώσεις των θυμάτων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
2. Επιστροφή του κατοχικού δανείου και επανορθώσεις των καταστροφών από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, αφού συζήτησε τα παραπάνω θέματα, εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα προκειμένου η χώρα μας να διεκδικήσει από τη Γερμανία τα
παρακάτω:
• Την άμεση εξόφληση του δανείου που οι κατοχικές δυνάμεις υποχρέωσαν τη χώρα μας να παράσχει, πέραν των εξόδων συντήρησης των
στρατευμάτων κατοχής.
• Τις επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των

Παρισίων (1946), για τις καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στην υποδομή της χώρας μας.
• Την άμεση επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρεσαν
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς
χώρους της πατρίδας μας.
• Τις αποζημιώσεις, προς τα θύματα της θηριωδίας των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε βάρος εκατό (100), περίπου, ολοκαυτωμάτων, πόλεων
και χωριών, καθώς και τα εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού.
• Κατά προτεραιότητα, τα ποσά που θα επιστραφούν στη χώρα, να διατεθούν για τη δημόσια ΠΑΙΔΕΙΑ, τη δημόσια ΥΓΕΙΑ, και την υποστήριξη του
ασφαλιστικού μας συστήματος.
Από τη Δ.Ο.Ε.

με αφορμή την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας για αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 27

Ανακοίνωση

Αθήνα 1/9/2010
Προς: Τα Δ.Σ. Συλλόγων Εκ/κών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας για αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 25
σε 27, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανακοινώνει τα εξής:
• Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97652/Γ1/25-9-2006
(ΦΕΚ 1507/13-10-06) και είναι κατ’ ανώτατο όριο 25 μαθητές ανά τμήμα.
• Οι προφορικές εντολές για υπέρβαση του αριθμού των 25 μαθητών
ανά τμήμα, είναι αντίθετες με τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις και γι’

αυτό οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν πρέπει να τις εφαρμόζουν.
• Επειδή οι πιέσεις των στελεχών της διοίκησης σ’όλη τη χώρα, λόγω και των ελλείψεων σε εκ/κό προσωπικό, για τμήματα με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από τα προβλεπόμενα εντείνονται, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με
απόφασή του, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να μη δέχονται την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, πέραν των όσων ορίζουν οι κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
• Υπενθυμίζουμε ότι ο κλάδος μας διεκδικεί μείωση του αριθμού των
μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα Δημοτικά και 1:15 στα Νηπιαγωγεία.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Ψήφισμα για τον τραυματισμό του Συναδέλφου Παναγιώτη Σάμιου
Αθήνα 6/9/2010
Προς: Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.
Στις 6 του περασμένου Μάη και ενώ οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ειρηνικά, στην πλατεία Συντάγματος, ενάντια στο μνημόνιο που ψηφιζόταν στη
Βουλή, ενάντια στα μέτρα συρρίκνωσης των μισθών, των συντάξεων, της περίθαλψης και των εργασιακών μας δικαιωμάτων, δέχτηκαν επίθεση από τις
δυνάμεις καταστολής με αποτέλεσμα δεκάδες διαδηλωτές να χτυπηθούν και
να τραυματιστούν στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τη μανία των ΜΑΤ.
Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ο συνάδελφος μας Παναγιώτης Σάμιος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. Αιγάλεω, ο οποίος χτυπήθηκε στο κεφάλι από χειροβομβίδα κρότου – λάμψης.
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Αποτέλεσμα της έκρηξης είναι ο συνάδελφος να έχει σοβαρότατο και
μη αναστρέψιμο πρόβλημα υγείας (ολική κώφωση στο ένα αυτί, μερική στο
άλλο και εμβοές με άμεση συνέπεια την υποβάθμιση στην ποιότητα ζωής
του).
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.:
– Καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη άσκηση βίας προς τους διαδηλωτές εκπαιδευτικούς
– Εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον συνάδελφο Παναγιώτη Σάμιο
– Δηλώνει ότι θα λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την
περιφρούρηση των απεργών εκπαιδευτικών.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Δελτίο Τύπου
Αθήνα 7/7/2010
Ύστερα από την παραίτηση των μελών Ρέππα Κωνσταντίνας και Παπλωματά Κωνσταντίνου το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ανασυγκροτείται ως εξής:
Πρόεδρος:

Μπράτης Δημήτρης
Τηλ: 2103312790, 6974750402,
Fax: 2103246893, e-mail: president@doe.gr

Αντιπρόεδρος:

Μαντάς Κομνηνός
Τηλ/Fax: 2103219653, 6974750598
e-mail: mantas@doe.gr

Γενικός Γραμματέας:

Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Τηλ/fax: 2103312795, 6973425944
e-mail: toikono@sch.gr

Ειδικός Γραμματέας:

Κουμανζέλης Παναγιώτης
Τηλ/Fax: 2103312792, 6972305403

Οργανωτικός Γραμματέας: Πετράκης Σταύρος
Τηλ/ Fax:2103312791, 6973832828
e-mail: stpetrakis@sch.gr
Ταμίας:

Τσιάκος Βασίλειος
Τηλ/fax: 2103312793, 6976633172
e-mail: tsiakos@doe.gr

Υπεύθυνος Τύπου και

Κικινής Αθανάσιος

Δημοσίων Σχέσεων:

Τηλ/fax: 2103255576, 6974114103
e-mail: thanasiskikinis@gmail.com

Υπεύθυνος Υλικού &

Ρηνάκη Αικατερίνη

Βιβλιοθήκης:

Τηλ/fax: 2103312794, 6974750408

Υπεύθυνος Εκδόσεων:

Χαζίρης Μιχάλης
Τηλ/Fax:2103242171, 6974750405

Μέλη:

Παντελίδης Ντίνος
Τηλ:2103242144, 6974750410,
Fax:2103247135, e-mail: paremvasisdinos@gmail.com
Δριμάλα Θεοδώρα
Τηλ:2103313717, 6978199000,
Fax:2103245836, e-mail: thdrimala@ath.forthnet.gr
ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Ε.

