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86η ΓΣ της ΔΟΕ: Ένα συνέδριο του κλάδου,
αναντίστοιχο της επίθεσης και μακριά από τις
ανάγκες της μαχόμενης εκπαίδευσης
Η 86ε Γ ηεο ΔΟΕ δηεμήρζε ζε κηα θξίζηκε επνρή. Εθηφο απφ ηε κλεκνληαθή
ιεειαζία πνπ ζπλερίδεηαη ακείσηε γηα 8ε ζπλερφκελε ρξνληά, ε αμηνιφγεζε, νη
πεξαηηέξσ πεξηθνπέο θη ε λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επί
ζχξαηο, θαζηζηψληαο ηε λέα ρξνληά θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ.
Είρακε αλαδείμεη ην γεγνλφο φηη ε απνγνήηεπζε ησλ ζπλαδέιθσλ απφ ηελ πνιηηηθή
ηεο θπβέξλεζεο θαη θπξίσο νη ζπλζήθεο παξαηεηακέλεο θηλεκαηηθήο άπλνηαο έθεξαλ
ηηο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο λα παξνπζηάδνπλ ζηαζηκφηεηα θαη θάκςε. Σα ίδηα δεδνκέλα
ελίζρπζαλ ζηηο εθινγέο ησλ ζπιιφγσλ ηνλ παιηφ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ην
πξαζηλνγάιαδν δίδπκν ΔΑΙΕ-ΔΗΤ, ελψ ν λένο, ε ΕΡΑ, γηα λα παίμεη ην ξφιν ηνπ
θπβεξλεηηθνχ αλακεηαδφηε, θαηάθεξε λα δνξπθνξνπνηεί ή λα ελζσκαηψλεη θαηά ην
δνθνχλ δπλάκεηο θαη πξφζσπα πνπ αλαδεηνχλ ξφιν ζην θπβεξλεηηθφ ζηεξέσκα κε
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εθινγηθή ζχκπξαμε ηεο ΑΕΕΙΕ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ
ΤΡΘΖΑ ζην ζπλέδξην ηεο ΑΔΕΔΤ, αιιά θαη ηελ απξνθάιππηε ππνζηήξημε ησλ
θπβεξλεηηθψλ ζέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηνλ εγεηηθφ ηεο ππξήλα.
Σνχησλ δνζέλησλ, δχν δεηήκαηα έζεζαλ εκθαηηθά νη δπλάκεηο ηεο Πξσηνβνπιίαο
ηφζν ζηελ πνξεία γηα ηελ 86ε Γ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο:



Να ζπγθξνηεζεί ην κέησπν θαη ην ζρέδην ησλ αγψλσλ γηα ηηο κάρεο ηεο επφκελεο
πεξηφδνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα νξγαλσζεί ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θηλήκαηνο ζε κηα καδηθή ιατθή αληεπίζεζε θαη ζχγθξνπζε κε ην κλεκνληαθφ
θαζεζηψο Ιπβέξλεζεο- ΕΕ- ΔΝΣ θαη φινπο φζνη ην ζηεξίδνπλ.



Να αλαζρεζεί ε πξνζπάζεηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, λένπ θαη παιηνχ,
λα αιιάμεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ζηε ΔΟΕ πεξλψληαο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο κηα
έδξα ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ρψξνπ.

Ιαιέζακε ινηπφλ ηηο Παξεκβάζεηο, θάζε αγσληζηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ ζρήκα θαη
αληηπξφζσπν ζηε ζπγθξφηεζε ελφο ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΡΘΖΟΠΑΣΘΙΟΤ ΜΕΣΩΠΟΤ ζε
αληηκλεκνληαθή, αληηθπβεξλεηηθή, ηαμηθή θαηεχζπλζε, ψζηε λα βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπ
ζηνπο αγψλεο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, λα ππεξαζπίζεη ηε δεχηεξε ζέζε ζηε ΔΟΕ-αληί
ηεο ΔΗΤ θαη ηελ ηξίηε έδξα γηα ηηο αληηκλεκνληαθέο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο ηνπ
θιάδνπ.
Αλ θαη απφ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ θάλεθε ηειηθά πφζν εθηθηφο
ήηαλ ν ζηφρνο, ε Πξσηνβνπιία δελ βξήθε θακηά αληαπφθξηζε ζηα επαλεηιεκκέλα ηεο

θαιέζκαηα. Άιιε κηα επθαηξία, ζαλ θη απηή ησλ εθινγψλ ηνπ ΙΤΠΕ ην 2016, λα
θεξδίζνπλ νη ελσκέλεο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο ηνπο απνινγεηέο ησλ κλεκνλίσλ,
ράζεθε θαη ηελ επίδηθε έδξα θέξδηζαλ νη δπλάκεηο ηνπ ΤΡΘΖΑ.
πλαθφινπζα, ε θνκκαηηθή θαη παξαηαμηαθή πεξηραξάθσζε πνπ επηθαζφξηζε ηελ
άξλεζε ηεο ελφηεηαο έθεξε ηηο αγσληζηηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπλεδξίνπ λα κε βξίζθνπλ
θνηλφ βεκαηηζκφ νχηε ζηα ζέκαηα Η.Δ νχηε ζην πξφγξακκα δξάζεο. Σελ επθαηξία δελ
άθεζε αλεθκεηάιιεπηε ε πξαζηλνγάιαδε ζπκκαρία, πνπ θαηάθεξε λα πεξάζεη ζηε
ζπδήηεζε γηα ην «ζρνιείν πνπ νξακαηηδφκαζηε» φιν ην ζρεδηαζκφ ηνπ «λένπ
ζρνιείνπ» ηεο Δηακαληνπνχινπ, κηα εμέιημε πνπ αλαηξέπεη απφ ηα δεμηά ηηο απηαπάηεο
πνπ θαιιηεξγήζεθαλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα γηα ην ξφιν ηεο ΔΟΕ ζηε δηεθδίθεζε
ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ αληίζηαζε ζηε λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε πνπ
ζπληειείηαη.
Mέζα ζ’ απηφ ην πεξηβάιινλ ε ςήθηζε απφ ην ζπλέδξην βειηησκέλσλ (εθ ησλ
πξνεγνχκελσλ) ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εηδηθή αγσγή, ηα πξνζθπγφπνπια θαη ηα
λεπηαγσγεία, θάπνηεο κάιηζηα κε κεγάιε πιεηνςεθία, εθηηκάκε φηη απνηειεί έλα βήκα
πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζεηηθά απφ ην θίλεκα ην επφκελν δηάζηεκα.
Οη δπλάκεηο ηεο Πξσηνβνπιίαο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο αξηζηεξήο πεξηραξάθσζεο θαη
θαηαζιηπηηθνχ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο ππέξ ησλ δπλάκεσλ ηνπ λένπ θαη παιηνχ
θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ ζήθσζαλ, έζησ θαη κφλεο, ην βάξνο ηεο αλάδεημεο
θνκβηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαδεηθλχεη ε ζπγθπξία:
 Σελ αλάγθε λα ζπδεηεζεί απηνηειψο ην κέγα δήηεκα ησλ β’ θαη γ’ αλαζέζεσλ ζε
εθπαηδεπηηθνχο ΠΕ 70 ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ,
αιιά θαη ζηελ εηδηθή αγσγή, πνπ ζπλζιίβεη ην εξγαζηαθφ κέιινλ ρηιηάδσλ
ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ βαζηθψλ πηπρίσλ.
 Σελ αλάγθε λα ζπδεηεζεί απηνηειψο ζηελ 86ε Γ, ν ζρεδηαζκφο απφθξνπζεο ηεο
απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κε ηελ επέθηαζε ηεο απεξγίαο-απνρήο γηα φια ηα επφκελα επεηζφδηα ηεο
αμηνιφγεζεο πνπ έξρνληαη απφ ην επηέκβξε, αιιά θαη ηελ απνρή ησλ αηξεηψλ
απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληψλ.
Επηκείλακε πνιχ ζε απηά ηα ζέκαηα εμαληιψληαο θάζε δηαδηθαζηηθή δπλαηφηεηα, αλ
θαη ζπλαληήζακε κηα ζπλσκνζία ζησπήο απφ παξαηάμεηο φινπ ηνπ θάζκαηνο φπσο θαη
ην πξνεδξείν ηνπ ζπλεδξίνπ, πνπ αξλήζεθε κε αζηήξηρηεο θαη εηζηζειηθέο απνθάζεηο
ην βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ ζψκαηνο λα απνθαζίδεη αλ θαη ηη ζα ζπδεηήζεη. Ιάλνληαο
μεθάζαξν φηη ε αλνρή πνπ δείμακε ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνεδξείνπ ηεο πλέιεπζεο, ψζηε λα κελ θαζπζηεξήζεη ε ζπδήηεζε γηα ηα θιέγνληα
δεηήκαηα, ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη αλνρή γηα «ζπκθσλεκέλεο» απνθάζεηο ησλ
παξαηάμεσλ, πηζηεχνπκε φηη έζησ θαη έηζη πξνβάιακε θη αλαδείμακε απηά ηα θξίζηκα
δεηήκαηα, κε φζεο δπλάκεηο δηαζέηακε ζην ζπλέδξην!
Ινξπθαία ήηαλ ε ζηηγκή πνπ ε αληηπξφζσπνο Ειέλε Γνδέβελνπ, κηιψληαο σο
εθπξφζσπνο ηεο Πξσηνβνπιίαο ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ Εηδηθή Αγσγή, έζπαζε ηε
ζπκθσλεκέλε «απαγφξεπζε» λα δηαβαζηεί θαη λα ηεζεί ζην ζψκα ςήθηζκα πνπ
ζπλππέγξαςαλ φιεο νη επηζηεκνληθέο ελψζεηο ησλ εηδηθνηήησλ θαη νη αλαπιεξσηέο
εηδηθήο αγσγήο, γηα ην δήηεκα ησλ αλαζέζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ
ησλ πηπρίσλ. πλεπηθνπξνχκελε απφ ζπλαδέιθνπο πνπ ηελ πιαηζίσζαλ ην βήκα κε ηα
παλφ θαη ηηο πηθέηεο ηνπο, έζεζε ην ζέκα ζε φιε ηελ πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ
δηάζηαζε, δηάβαζε ην ςήθηζκα θαη δήηεζε απφ φινπο ηνπο αληηπξνζψπνπο λα
ζεθψζνπλ ηα ρέξηα ζε κηα ζπκβνιηθή ςεθνθνξία. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο
ςεθνθνξίαο δελ γξάθηεθε ζηα πξαθηηθά, αιιά δηεκβφιηζε θη απνθάιπςε φιεο ηηο
δπλάκεηο. Ιαηέδεημε ηε βαζηά ζπληερληαθή ινγηθή φζσλ δπλάκεσλ αξλήζεθαλ θεληξηθά

λα ςεθίζνπλ, ηελ ςεθνζεξηθή δηγισζζία άιισλ δπλάκεσλ, πνπ δελ ηνικνχλ λα
ζπγθξνπζηνχλ απαηηψληαο πξαγκαηηθέο ςεθνθνξίεο γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα
φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη θάπνησλ αληηπξνζψπσλ ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο πνπ
κπνξεί λα ζεθψλνπλ ζπνξαδηθά θαη εθ ηνπ αζθαινχο ην ρέξη ζε ζπκβνιηθέο
ςεθνθνξίεο, αιιά επηηξέπνπλ λα γίλνληαη ζπλέδξηα κε θηκσκέλε ηε θσλή ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αλαπιεξσηψλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ. Μηα «ςεθνθνξία» πνπ έθαλε
νινθάλεξν ηη αθξηβψο θνβνχληαλ νη εγεζίεο ησλ παξαηάμεσλ, πνπ ζπκθψλεζαλ θη
επέκεηλαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ζπλεδξίνπ ζηελ απαγφξεπζε ηνπ ςεθίζκαηνο.
ηε ζπδήηεζε γηα ην πξφγξακκα δξάζεο επηκείλακε μαλά επί καηαίσ λα ηεζεί ην
ςήθηζκα ζην ζψκα. Ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο θχξηεο πιεπξέο ηνπ ζηελ πξφηαζή καο
γηα ην πξφγξακκα δξάζεο, αλαδείμακε ηελ αλάγθε ηνπ κεηψπνπ ησλ αγψλσλ γηα ηελ
αληίζηαζε ζηελ αληηεθπαηδεπηηθή θαη αληηιατθή πνιηηηθή. Αληηδηαζηείιακε ηνπο
απνζπαζκαηηθνχο αγψλεο ζαλ ηελ απφθαζε ηνπ πεξζηλνχ ζπλεδξίνπ γηα 24σξε
απεξγία ζηηο 15 επηέκβξε, κε ηνπο αγψλεο θαη ηηο απεξγίεο πνπ έρνπλ ζρέδην,
δηάξθεηα θαη πξννπηηθή, ζηεξίδνληαη απφ ηηο Γ θαη έλα αλεμάξηεην θέληξν αγψλα,
ςπρή ηνπ νπνίνπ είλαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία. Εηδηθφηεξα ζηελ πξφηαζή καο
πεξηγξάςακε ηα βήκαηα γηα ην κπινθάξηζκα ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη ηηο κάρεο ζηα
ΠΤΠΕ κε ηελ έλαξμε ηεο ρξνληάο, γηα λα απνθξνχζνπκε πιεπξέο ηεο κλεκνληαθήο
πνιηηηθήο ησλ πεξηθνπψλ θαη ηεο επηθείκελεο αλαδηάξζξσζεο (αλαζέζεηο,
ππεξαξηζκίεο, κεηαθηλήζεηο, ζπκπηχμεηο, ζπγρσλεχζεηο)
Όπσο ήηαλ πξνδηαγξακκέλν, θακηά ζχγθιηζε δελ
αλαδεηήζεθε γηα ην πξφγξακκα δξάζεο γηα ην νπνίν δελ
πάξζεθε απφθαζε, αθνχ θάζε παξάηαμε ςήθηζε ην δηθφ
ηεο, ψζηε λα ην απνθαζίζεη ην λέν Δ, καθξηά απφ ηηο
εθθξαζκέλεο αλάγθεο θη αγσλίεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο
βάζεο, ησλ πξσηνβάζκησλ πιιφγσλ θαη ησλ Γεληθψλ
ηνπο πλειεχζεσλ.
Ελεκεξψλνπκε ηέινο, πσο νη αληηπξφζσπνη ηεο
Πξσηνβνπιίαο θαηαςεθίζακε πνιηηηθά ηνλ νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ θαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΟΕ δεηψληαο
ηνλ
αλαπξνζαλαηνιηζκφ
ησλ
νηθνλνκηθψλ
ηεο
Οκνζπνλδίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πεξηζηνιήο ησλ
πεξηηηψλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ηεο θαηάξγεζεο ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ πξνλνκίσλ θαη απνδεκηψζεσλ αιιά θαη
ηεο ζπλαθφινπζεο αχμεζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ αγψλσλ ηνπ θιάδνπ.
ε φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ηεο 86εο Γ., είλαη θαλεξφ φηη
απνηππψλνπλ ηελ ηάζε ελίζρπζεο θαη παιηλφξζσζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θαηεζηεκέλνπ, πνπ επαλαθηά ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε ζηνλ θιάδν φπσο θαη ζηηο
εθινγέο γηα ηα Τ., αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε θάκςε ησλ ξηδνζπαζηηθψλ δπλάκεσλ.
Η παξνπζία ηεο Πξσηνβνπιίαο ζην ζπλέδξην, ε πξψηε εθινγηθή ηεο θαηαγξαθή
κεηά απφ εθινγέο αληηπξνζψπσλ ζην άγνλν έδαθνο θαηαθεξκαηηζκέλσλ ζπιιφγσλ, νη
ζέζεηο ηεο θαη ε επξχηεξε απήρεζε πνπ ζπλαληνχλ ηελ θαηαγξάθνπλ σο κηα δχλακε
ελφηεηαο ζην ρψξν ηνπ αλεμάξηεηνπ ηαμηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί
κε φια ηα ξεχκαηα ακθηζβήηεζεο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ κνλφδξνκνπ ζην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θαηεζηεκέλνπ.
πλερίδνπκε, ινηπφλ, ρσξίο ζπκβηβαζκνχο! Θα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο ηεο
ζηελ αλάπηπμε καδηθψλ αγψλσλ γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ κνξθσηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ
δηθαησκάησλ ζην δεκφζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσληθή αλαηξνπή. Σν δίθην ζα θξηζεί πάιη
ζηνπο δξφκνπο!

