
 
 

… υποδέχονται σήµερα τα σχολεία σ' ολόκληρη τη χώρα 1.486.264 µαθητές 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η οµαλή λειτουργία των σχολείων είναι 
το µεγάλο στοίχηµα φέτος, τόσο για το υπουργείο Παιδείας όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει µε τους χειρότερους οιωνούς.  

Πρώτη φορά από τη µεταπολίτευση και µετά, υπάρχει τέτοια κατάσταση , κατά τη δήλωση της υπουργού Παιδείας, 
Άννας ∆ιαµαντοπούλου. Η ίδια χαµήλωσε τον πήχη των προσδοκιών µ' αυτόν τον τρόπο, αφού και το ελάχιστο να 

επιτευχθεί θα το θεωρήσει κατόρθωµα.  

Οι λιγότεροι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών όλων των εποχών , είναι βέβαιο ότι θα αφήσουν το ανεξίτηλο σηµάδι 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μόλις τους µισούς µόνιµους διορισµούς από πέρυσι, δηλαδή 1.425 στην 
πρωτοβάθµια και άλλους τόσους στη δευτεροβάθµια, έκανε φέτος το υπουργείο Παιδείας, το οποίο όµως πανηγυρίζει 
για την επιστροφή περίπου 5.000 αποσπασµένων σε γραφεία και υπηρεσίες. Μια επιστροφή που αποτυπώνεται και 
στο δυναµικό του ίδιου του υπουργείου, που ήδη µετράει ελλείψεις περίπου 300 δικών του υπαλλήλων.  
Σύµφωνα µε πληροφορίες , στους 3.930 ανέρχονται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας που υπέβαλαν φέτος 

αίτηση συνταξιοδότησης . Μέχρι πριν από λίγες µέρες, τα αναµενόµενα κενά υπολογίζονταν σε 8.000.  

Βέβαια , ως  προς τη µαζική έξοδο των δηµοσίων υπαλλήλων φαίνεται ότι η παραίτηση, σαν αποτέλεσµα της 
απογοήτευσης έναντι των οικονοµικών προσδοκιών, και όχι η πρόωρη συνταξιοδότηση για τη διασφάλιση των 

ελάχιστων ασφαλιστικών δικαιωµάτων , πυροδότησε την πρωτοφανή φυγή των δηµοσίων υπαλλήλων από τις 
υπηρεσίες τους.  

Κι αυτό γιατί ήταν οι εκπαιδευτικοί , που κατά τεκµήριο έχουν τα µεγαλύτερα τυπικά προσόντα, οι οποίοι έσπευσαν 
µαζικά να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, όταν όλοι οι ασφαλισµένοι γνωρίζουν ότι όσοι µπορούν να φύγουν σήµερα δεν 
θίγονται εάν παραµείνουν στην εργασία και έχουν την ευχέρεια να φύγουν οποτεδήποτε στο µέλλον χωρίς επιπτώσεις.  
Αντίθετα, θίγονται και µάλιστα πολλαπλά όσοι δεν θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και, άρα παραµένουν 

παγιδευµένοι στην εργασία.  

Όµως, η κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού, η περικοπή των επιδοµάτων, το πάγωµα των αποδοχών και η 

µετατροπή της εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων –µε ευθύνη της Κυβέρνησης- σε… δακτυλοδεικτούµενη 

απασχόληση φαίνεται ότι επέτειναν την αίσθηση του µαταίου στο ∆ηµόσιο και πυροδότησαν τη µαζική φυγή. Κάτι που 

φυσικά ζηµίωσε , τόσο τους ασφαλισµένους όσο και τα οικονοµικά των Ταµείων. 
Την ίδια στιγµή , το υπουργείο Παιδείας έσπευσε να ανακοινώσει ότι έχουν εγκριθεί από το οικονοµικό επιτελείο οι 

προσλήψεις 15.500 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου - οι 7.800 εξ αυτών θα προσληφθούν στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση-  και 10.800 ωροµισθίων, µε τους οποίους φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε δηµοτικά, γυµνάσια 

και λύκεια. Και σ' αυτή την περίπτωση όµως , δεν πρόκειται να εξοµαλυνθεί η λειτουργία των σχολείων, καθώς οι 
προσλήψεις αναπληρωτών δεν πρόκειται να γίνουν από τις πρώτες ηµέρες λειτουργίας τους, αλλά σταδιακά θα 

τοποθετούνται όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες ανάγκες, διότι έτσι… εξοικονοµούνται χρήµατα για το ∆ηµόσιο, ενώ την 
ίδια στιγµή θα χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες .  
Τέλος , πολλοί εκπαιδευτικοί θα κάνουν αγώνα δρόµου για να προλάβουν να διδάξουν τα παιδιά. Κι αυτό επειδή 

περίπου 2.500 καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης , µε ειδικότητες - ξένες γλώσσες, πληροφορική, καλλιτεχνικά- , 

θα κληθούν… χωρίς αίτησή τους , είτε να µετακινηθούν µε πλήρες ωράριο σε δηµοτικά σχολεία, είτε να διδάσκουν 
συγχρόνως σε δηµοτικά αλλά και σε γυµνάσια-λύκεια , πρακτική µε την οποία δεν µπορεί παρά να είµαστε τελείως 
αντίθετοι .  
Σχετικά τέλος , µε την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  για αύξηση του αριθµού των 

µαθητών ανά τµήµα από 25 σε 27 , το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ανακοίνωσε ότι 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. Κατά συνέπεια ,οι προφορικές εντολές για 

υπέρβαση του αριθµού των 25 µαθητών ανά τµήµα, είναι αντίθετες µε τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις και γι' αυτό οι 
Σύλλογοι ∆ιδασκόντων δεν πρέπει να τις εφαρµόζουν. Ακόµα , κι 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 ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε., µε απόφασή του, καλεί τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων και τους 
εκπαιδευτικούς να µη δέχονται την αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, πέραν των όσων ορίζουν οι κοινές 
Υπουργικές αποφάσεις. 

    

 
 

 «Πόλεµος!» φώναζε ο πρόεδρος των φορτηγατζήδων µέσα στο καλοκαίρι , σκαρφαλωµένος στα κάγκελα της 
εισόδου του υπουργείου Μεταφορών υπό τις ιαχές των συγκεντρωµένων απεργών.  
Η ύπαρξη διαφορετικών συµφερόντων σε µια κοινωνία είναι θεµιτή και καλή. Πώς να συµφωνήσει όµως κανείς µε τα 

συµφέροντα που επικαλούνται οµάδες επαγγελµατιών όταν προβαίνουν σε πράξεις µε τις οποίες η πλειοψηφία της 
ελληνικής κοινωνίας δεν συµφωνεί; Πώς να συµφωνήσεις µε τον βενζινοπώλη ή τον ταξιτζή που αγωνίζεται να µη 

δίνει αποδείξεις µε διάφορα… ακατάληπτα άλλοθι;  
Πρέπει να αντιληφθούµε όλοι µας ,  ότι η εποχή που διανύουµε αποτελεί το τέλος του συντεχνιακού  συνδικαλισµού . 

Το τι θα τον αντικαταστήσει, κανείς δεν το ξέρει. Αλλά υπάρχει ανάγκη να υπάρξει µια πλουραλιστική αντιπροσώπευση 

των συµφερόντων των εργαζοµένων καθώς επίσης και µία κριτική αναθεώρηση των συνδικαλιστικών ποιοτήτων. Η 



ποιότητα διεκδίκησης , δεν µπορεί να κρύβεται µόνο στο αίτηµα αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο διοργανώνεται 
νοηµατικά.  

Για να µην είναι η αντίστασή τους µάταιη, τα συνδικάτα οφείλουν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη, τουλάχιστον τη 

συµπάθεια - και στη χειρότερη εκδοχή -  την ανοχή της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση, µε τα µέσα που διαθέτει -κρατικός 
µηχανισµός, φιλικά ΜΜΕ- , θα προσπαθήσει να τα συκοφαντήσει, παρουσιάζοντάς τα ως ανεύθυνα, ότι βάζουν 
εµπόδια στον εκσυγχρονισµό της χώρας για να προστατεύσουν τα προνόµιά τους, µε τελική επιδίωξη να προκαλέσει 
την οργή της κοινής γνώµης και τη διάσπαση των δυνάµεών τους.  
Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε να εξασφαλιστεί η αλληλεγγύη των κοινωνικών οµάδων που θα 

πληγούν από την απεργία. Αυτό προϋποθέτει βασανιστικό διάλογο, οργάνωση κοινών παρεµβάσεων και στενή 

συνεργασία για να αποκρουστούν οι απόπειρες ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοµατισµού , τάξη εναντίον τάξης, 
που είναι το προσφιλές όπλο κάθε εξουσίας. 
Απαιτείται ακόµα ,  η επεξεργασία ρεαλιστικού εναλλακτικού σχεδίου ώστε να µην είναι ευάλωτη η απεργία στην 

κατηγορία για συντεχνιασµό . Στις µεγάλες συγκρούσεις, εκτός από την αποφασιστικότητα και τον ηρωισµό των 
εµπλεκοµένων, είναι απαραίτητο να υπάρχει στρατηγική απάντηση σε ό,τι αφορά το διακύβευµα . Αν περάσει η 

εντύπωση ότι η µία πλευρά δίνει µάχες χαρακωµάτων και η άλλη προτείνει λύσεις - έστω και επαχθείς - , τότε η έκβαση 

της αναµέτρησης δε µπορεί παρά να είναι αρνητική για τα συνδικάτα.  

Η σωστή κλιµάκωση της δράσης είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία µιας κινητοποίησης. Πρέπει να 

αντιληφθούµε ότι το ακροατήριο δεν είναι µόνο τα µέλη του κλάδου, αλλά ευρύτερα το σώµα των πολιτών. Κάθε βήµα 
πρέπει να είναι καλά προετοιµασµένο, να συσπειρώνει τους εργαζόµενους, να µην πολώνει την κοινωνία και να 

προκύπτει ως φυσιολογική αντίδραση στην αδιαλλαξία του αντιπάλου.  

Ξεκινώντας µε την πιο προωθηµένη µορφή πάλης, δίνεις την αίσθηση ότι αδιαφορείς για τη δηµιουργία γέφυρας 
επικοινωνίας µε τους εν δυνάµει συµµάχους σου.  

Επιπλέον, υπονοµεύεις τις προσπάθειες µεσολάβησης, µένεις χωρίς οδό αξιοπρεπούς διαφυγής και οδηγείσαι 
σύντοµα σε αδιέξοδο και µοιραία σε ηττοπαθείς συµβιβασµούς. Η λογική τού «όλα ή τίποτα», όποτε υιοθετήθηκε από 

το συνδικαλιστικό κίνηµα, αποδείχθηκε καταστροφική. 

Το ζητούµενο σήµερα , δεν είναι ο ηρωικός εργατισµός και οι ρητορείες του, ούτε ο ευπρεπισµός του εγωτικού 

συνδικαλιστικού λόγου, αλλά η επανίδρυσή του. 

Το ζητούµενο σήµερα , είναι ένας συνδικαλιστικός λόγος , στον οποίο δε θα δεσπόζει απλά ένα µεγάλο «OXI» αλλά 
κυρίως προτάσεις . Επιτέλους… ∆εν είναι δυνατόν να θεωρούµε ότι τα πάντα είναι καλά και νόµιµα σε αυτή τη χώρα, 

ότι όλα λειτουργούν ρολόι και ότι δε χρειάζεται να αλλάξουµε τίποτε ! 
Βέβαια , οι µεγάλες αλλαγές σε µία κοινωνία , δεν ήταν ποτέ µια εύκολη υπόθεση .  
Πολύ δε περισσότερο σε µία χώρα σαν την Ελλάδα, όπου η εµπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς αυτούς που 

επιχειρούν αυτές τις αλλαγές ,  είναι από ελάχιστη έως µηδαµινή . Και πώς θα µπορούσε να είναι διαφορετικά , όταν 
αυτή η  χώρα , επί δεκαετίες ολόκληρες καταχρεώθηκε και κατασπατάλησε τα δανεικά, όχι για να οικοδοµήσει ένα 

σύγχρονο κοινωνικό κράτος αλλά για να συντηρήσει ένα διεφθαρµένο και πελατειακό κοµµατικό σύστηµα, 

προσφέροντας τελικά το απόλυτο άλλοθι κι έναν χρήσιµο µπαµπούλα , προς τροµοκράτηση των υπόλοιπων χωρών.  
Αν όµως , το ελληνικό παράδειγµα έγινε ο καταλύτης του κακού, δεν θα µπορούσε- αν η χώρα κατάφερνε τελικά να 

υπερβεί την κρίση της και να εξαλείψει τις πολιτικές αιτίες που την προκάλεσαν- να γίνει ο καταλύτης και για την 
ανατροπή του ιδεολογικού και πολιτικού δόγµατος που κυριαρχεί σήµερα στην Ευρώπη; 

 

Καλή σχολική και συνδικαλιστική χρονιά , συνάδελφοι , µε υγεία και δύναµη ! 
 

Το ότι ο Σεπτέµβριος δεν είναι ο πιο δηµοφιλής µήνας του χρόνου είναι λίγο πολύ γνωστό . Εντάξει , και άλλες φορές 
έχουµε αλλάξει σεζόν σε καθεστώς τροµοκρατίας . Μόλις πέρσι , ας πούµε , ήταν που αναδείχτηκε σε προϊόν της 
χρονιάς το… τζελ οινοπνεύµατος , προκειµένου να προφυλαχτούµε από τον ιό Η1Ν1 . Αντίστοιχα  φέτος , θα περίµενε 
κανείς να έχει βγει ένα… σούπερ αντικουνουπικό για το φονικό κουνούπι του ∆υτικού Νείλου , αλλά φαίνεται πως όσο 
τροµακτική και αν είναι η προοπτική της… εγκεφαλίτιδας , δεν αποτελεί το µεγαλύτερο κίνδυνο που µας περιµένει 
αυτόν τον Σεπτέµβριο . Όχι πως ξέρει κανείς τι ακριβώς µας περιµένει . Αλλά ο µπαµπούλας του Σεπτεµβρίου 
ορθώνεται από πάνω µας όλο και πιο απειλητικός , όσο προχωράει η εφαρµογή των όρων του µνηµονίου . Η αλήθεια 
είναι ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα κυλήσει το φθινόπωρο , ο χειµώνας , η φετινή χρονιά . Και µε το εισόδηµά µας 
κουτσουρεµένο και τις τιµές γύρω µας σε άνοδο , το µόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί να εξετάσουµε ψύχραιµα τις 
προοπτικές που ανοίγονται µπροστά µας και να καταστρώσουµε , και σε ατοµικό αλλά κυρίως σε συλλογικό επίπεδο , 
ένα αποτελεσµατικό σχέδιο αντιµετώπισης . 

 

Όσον αφορά τέλος τα µέλη της  ΠΑΣΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΑΣΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΑΣΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΠΑΣΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , εµείς για µια ακόµη χρονιά θα προσπαθήσουµε – και από το 

διαδίκτυο - να είµαστε κοντά στα µικρά και µεγάλα προβλήµατα των συναδέλφων, βοηθώντας όσο µπορούµε στην 
επίλυσή τους.  
Μη διστάσετε, λοιπόν, να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή προβληµατισµό σας έχει 

δηµιουργηθεί! 
 

http://www.paskaristotelis.gr 

E-mail : contact@paskaristotelis.gr 


