
                                           

                                                                  

Ανακοίνωση  για τις  

Γενικές Συνελεύσεις  

των Συλλόγων 

και την 86η Γ.Σ. της ΔΟΕ 

(Μάης-Ιούνης 2017)  

 

 

 
 

 

Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα, 

πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί 

ηνπο  αλέκνπο  πνπ ζαξώλνπλ ηε δσή καο θαη ην 

δεκόζην ζρνιείν, ήξζε λα πξνζηεζεί θη ε λέα ζπκθσλία ηεο 

Ιπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο, πνπ επεθηείλεη ηνπο 

παγεηώλεο ησλ Λλεκνλίσλ ζηα βάζε ηνπ αηώλα. Έηζη,  

ζήκεξα, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ην θαζνιηθφ  

θνηλσληθφ πξνθίι ηεο θηψρεηαο, ηεο θνξνιεειαζίαο θαη 

ηεο θιεκκέλεο ζύληαμεο, ηεο θιεκκέλεο δσήο θαη ηνπ 

εθβηαζκνύ γηα δνπιεηά ζηελ ηάμε κέρξη ηα βαζηά 

γεξάκαηα. 

ηε Δεκόζηα Εθπαίδεπζε ιίγνη εθπαηδεπηηθνί 

απνρσξνύλ πηα θαη δελ πξνζιακβάλνληαη άιινη. Απηή είλαη 

ε αιήζεηα! Η θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ, πξνζρσξώληαο ζηηο γξακκέο ησλ ζηαπξνθόξσλ ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνύ, δεκηνύξγεζε έλα γεξαζκέλν θη απνγνεηεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ην αλαθπθιώλεη ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα κε δεχηεξεο θαη ηξίηεο αλαζέζεηο, ζε έλα ζρνιείν ηαμηθό πνπ ζηεξεί κόξθσζε από 

ηα παηδηά ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. Η αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε εγθαηαιείπεηαη πξώηε: Η Δηδηθή 

Αγσγή ζηνρνπνηείηαη ζε θάζε ππφζηαζή ηεο, ηα νινήκεξα Νεπηαγσγεία κεηαιιάζζνληαη, ηα ιόκπη 

ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ρηππάλε ηελ πόξηα ηνπο  θη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαηαζηξαηεγνύληαη. 

Σα κέηξα θαη νη πεξηθνπέο Φίιε μαλαδσληαλεύνπλ ηνλ εθηάιηε ηεο αλεξγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, αθνύ 

ρηιηάδεο ζπλάδειθνη αλαπιεξσηέο δε δνχιεςαλ θέηνο θαη απνιχζεθαλ. Πξόθεηηαη γηα ηα ίδηα κέηξα 

πνπ ζπξξίθλσζαλ εθπαηδεπηηθέο δνκέο, κείσζαλ δηδαθηηθέο ώξεο, πνιιαπιαζίαζαλ ηα κνξθσηηθά ειιείκκαηα 

ζηνπο καζεηέο, κεηαθίλεζαλ ζπλαδέιθνπο, δεκηνύξγεζαλ όξνπο νκεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηπθινχ 

αληαγσληζκνχ γηα κηα ζέζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.  

Σε λενθηιειεύζεξε ζθπηάιε ζηελ Παηδεία θξαηνύλ πιένλ ν ππνπξγόο Γαβξφγινπ, ν ΔΒ θη ν ΟΟΑ 

πνπ εμαγγέιινπλ απφ θνηλνχ ηελ αλαδηάξζξσζε κε ηα ηξία άιθα: Απηνλνκία, Απνθέληξσζε, 

Αμηνιφγεζε. Εμαγγέιινπλ σο άιιν παξάξηεκα ηεο «ζρνιήο ηνπ ηθάγν», ηελ απξνθάιππηε απνρώξεζε ηνπ 

θξάηνπο από ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ κνξθσηηθνύ αγαζνύ, ηδησηηθνπνηεκέλεο - 

εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο δώλεο ζηελ Εθπαίδεπζε, ζπξξίθλσζε δνκώλ θαη θιείζηκν ζρνιηθώλ κνλάδσλ, 

πεξηθνπέο πξνζσπηθνύ, ρεηξαγώγεζε θη νκεξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, 

αθαίξεζε θαηαθηήζεσλ θη εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.   

Ιαη ζαλ λα κελ πέξαζε κηα κέξα από ην 2014, κε όιν ην απνθξνπζηηθό ζεζκηθό πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο  

δηαηεξεηέν θαη ελεξγό, ην Τπνπξγείν επαλαθέξεη απφ ην επηέκβξε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα ίδηα ζαζξά επηρεηξήκαηα θαη 

θαζεζπραζκνύο πνπ δελ μειόγηαζαλ ην θίλεκα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν θη έηζη ε απόπεηξα εθαξκνγήο ηεο 

από ηελ Ιπβέξλεζε ακαξά είρε ηε γλσζηή ηύρε.   

Σν αλεζπρεηηθό γηα ηνλ θιάδν θαη ραξαθηεξηζηηθό γηα ηε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΔΟΕ, πνπ 

ζπγθξνηείηαη από δπλάκεηο γύξσ από ηνλ παιηό θαη λέν θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό, αμηαθά ηαγκέλεο κε ηηο 



λενθηιειεύζεξεο αλαδηαξζξώζεηο, είλαη πσο δελ πεξηέιαβε ηίπνηα γηα ηελ αμηνιόγεζε πνπ είλαη επί ζύξαηο 

ζηελ αηδέληα ηεο 86εο Γ ηεο ΔΟΕ ! 

Όκσο, κπξνζηά ζηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ ζπιιόγσλ θαη ηα ζπλέδξηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλδηθάησλ, 

αθόκα θαη ζηηο ζπλζήθεο βαζηάο απνγνήηεπζεο από ηελ επηαεηή ηπξαλλία ησλ κλεκνλίσλ, ηε καηαίσζε ησλ 

αγώλσλ, ηελ αθύξσζε ηεο ιατθήο εηπκεγνξίαο θαη ηνπ πεξήθαλνπ «όρη» από ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ,  ε 

καρόκελε εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα αθήζεη ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο λα επαίξεηαη δεκφζηα γηα 

ηελ πνιηηηθή ηνπ κε ην αλεξπζξίαζην επηρείξεκα φηη «ζήκεξα ν θφζκνο δελ θαηεβαίλεη ζηνπο 

δξφκνπο». 

Ούηε όκσο ζα αθήζεη ηε ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία λα νδεγήζεη ηηο  εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο 

ζην δξφκν ηνπ Παλαγφπνπινπ θαη ηεο ΓΔ, δειαδή ζηελ αλππαξμία, ζηελ αλππνιεςία, ζηε 

ζπλαίλεζε κε ην κλεκνληαθό κπινθ, ηνπο ζεκεξηλνύο θαη απξηαλνύο θπβεξλώληεο. Δπζηπρώο γηα ηνλ 

πξσζππνπξγό θαη γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, ε ηαμηθή πάιε δελ ηειείσζε ζηελ Ειιάδα, όπσο θαη παληνύ. 

Φπζάεη ζηα ζηαπξνδξόκηα ηνπ θόζκνπ! Η ιατθή νξγή ζα μεζπάζεη. Η δσή δελ ραξίδεηαη ρσξίο λα αλαηξαπεί…  

Υφαίνω τα ραγίσματα και ξαναρχίζω πάλι 

Σν κεγάιν ζηνίρεκα ηεο πεξηόδνπ είλαη λα 

ζπγθξνηήζνπκε  έλα πιαηύ κέησπν αγώλα. Ληα 

«ζπλσκνζία» όζσλ δελ παξαδέρηεθαλ ηελ ήηηα, πνπ ζα 

εμσηεξηθεύζεη ην ζπκό ηνπ θόζκνπ γηα ηηο ιεειαηεκέλεο 

ειπίδεο, γηα λα μππλήζνπλ ηα εθαίζηεηα ηεο νξγήο θαη 

λα ηαξάμνπλ ηνλ ύπλν ησλ θπβεξλώλησλ θαη ησλ 

κλεκνληαθώλ επηηειείσλ. Σν ηέινο ηεο εγρώξηαο ηζηνξίαο ηνπ 

ιατθνύ θηλήκαηνο δελ είλαη ν λενθηιειειεχζεξνο 

επξσπατθφο νδνζηξσηήξαο κηαο «Αξηζηεξάο» πνπ 

θάλεη ζήκεξα ηελ πην βξψκηθε δνπιεηά ππέξ ηνπ ζπζηήκαηνο νύηε ηεο άιιεο πνπ βάδεη ηε 

κεηαθπζηθή ζηε ζέζε ηεο πνιηηηθήο, ηελ πεξηραξάθσζε θαη ηελ απηναλαθνξηθόηεηα ζηε ζέζε ηεο ηζηνξηθήο 

αλάγθεο.  

Είλαη ώξα λα ηνικήζνπκε λα ζπδεηήζνπκε, λα ηνικήζνπκε λα αλακεηξεζνύκε κε αληηιήςεηο πνπ καο 

έθεξαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Ιαη πξώηα απ’ όια κε ηελ αληίιεςε όηη ζα αληηκεησπηζηεί ην ζεξίν ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο ζε «κηα Δπξψπε πνπ αιιάδεη», κε βεινύδηλεο θνηλνβνπιεπηηθέο αλαηξνπέο, 

ρσξίο ζύγθξνπζε κε ηνπο δπλάζηεο ηνπ ΔΜΣ θαη ηεο ΕΕ, ηελ νηθνλνκηθή-λνκηζκαηηθή ηνπο θπιαθή θαη ηελ 

πνιηηηθή επηθπξηαξρία ηνπο ζηε ρώξα. Ιαη θπξίσο, όηη κπνξεί λα ππάξμεη ε παξακηθξή αλάζρεζε ζηελ 

κλεκνληαθή ιεειαζία, έμσ απφ ην πεδίν ησλ ζθιεξψλ θνηλσληθψλ αγψλσλ θαη ζπγθξνχζεσλ.  

Μα απνδώζνπκε ην ραξαθηεξηζκό ηνπ αληηπαξαδείγκαηνο ζε εθείλνπο ηνπο  απνζπαζκαηηθνχο αγψλεο 

ησλ ΓΕΕ θαη ΑΔΕΔΤ, πνπ παίξλνπλ ηε ινγηθή ησλ κλεκνζύλσλ γηα θάζε γύξν λέσλ κέηξσλ πνπ 

θαηαηίζεληαη, κε ηελ εμαγγειία απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ηελ εκέξα ςήθηζήο ηνπο θη φρη ην ζρεδηαζκφ 

αλππνρψξεησλ αγψλσλ γηα λα κελ θαηαηεζνχλ αιιά θαη λα κελ πεξάζνπλ. Υαξαθηεξηζηηθόηεξν 

ηέηνην αληηπαξάδεηγκα είλαη ε απεξγία πνπ έβαιε θξέλν ζηνπο αγώλεο ηνπ πεξζηλνύ ρεηκώλα γηα ην 

αζθαιηζηηθό Ιαηξνύγθαινπ, πνπ πξνθεξύρζεθε κε αλνηρηή εκεξνκελία, γηα ηε κέξα ςήθηζεο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, απεξγία πνπ ηειηθά δηάιεμε ε Ιπβέξλεζε πόηε ζα γίλεη ςεθίδνληαο ην αζθαιηζηηθό ην 

αββαηνθύξηαθν κεηά ην Πάζρα! 

 Αιιά ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκό ζα κπνξνύζακε λα απνδώζνπκε ζηελ απφθαζε ηνπ πεξζηλνχ 

ζπλεδξίνπ ηεο ΓΟΔ κε ηελ ςήθηζε ελφο άλεπξνπ θαη ρσξίο πξννπηηθή αγσληζηηθνχ ζρεδίνπ 

κπξνζηά ζηε λέα ρξνληά ησλ κεγάισλ πεξηθνπψλ θαη ησλ απνιχζεσλ αλαπιεξσηψλ, ζρέδην πνπ 

ηειηθά έιεμε άδνμα ζηηο 15 επηέκβξε, πξηλ θαλ αξρίζεη. ηνλ αληίπνδα λα αλαδείμνπκε ην κόλν παξάδεηγκα 

πνπ ηάξαμε ηα λεξά ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο: Σηο κάρεο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιφγσλ ζηηο 

Δηεπζύλζεηο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο γηα λα κπινθάξνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ Φίιε. Λάρεο πνπ 

ζπλερίζηεθαλ όιε ηε ρξνληά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο, ηηο αλαζέζεηο, ηε ζίηηζε, ηα λεπηαγσγεία, ηελ Δηδηθή 

Αγσγή, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιείσλ, ηελ εγγξαθή ησλ πξνζθπγφπνπισλ, ηνπο 

αλαπιεξσηέο, ηε ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά κε δηθαηψκαηα γηα φινπο. 

Μα δξνκνινγήζνπκε ηελ ελνπνίεζε  φισλ απηψλ ησλ δηάζπαξησλ αγψλσλ ζε κηα κεγάιε θαη 



εληαία δχλακε ππξφο. Μα εξγαζηνύκε γηα ην ζπληνληζκό ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ θαη λα παιέςνπκε 

ζηηο Γ. γηα ηε ζπλέλσζε ηεο θηλεκαηηθήο δξάζεο όισλ ηηο δπλάκεσλ ηνπ αγώλα ζε έλα κεγάιν κέησπν 

αλαηξνπήο. Μα δώζνπκε ζην κέησπν εληαία, αληηκλεκνληαθά θαη αληηθπβεξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

απνκνλώλνληαο ην ζπληερληαζκό, ηνλ θαηαθεξκαηηζκό θαη ηελ παξαηαμηαθή δηαρείξηζε ησλ αληηζηάζεσλ. Μα 

αγσληζηνύκε γηα ηε ζπγθξόηεζε  εληαίνπ κεηψπνπ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα εκπλέεη θαη ζα ζπλελψλεη 

ηνπο πάληεο, κφληκνπο, αλαπιεξσηέο, δαζθάινπο, εηδηθφηεηεο, λεπηαγσγνχο, θαζεγεηέο! 

Δθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο!  

Θέιεη-δε ζέιεη ε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία, ζηηο ζπλειεύζεηο ησλ ζπιιόγσλ θαη ζηελ 86ε Γ ηεο 

ΔΟΕ λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ αληηεθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε πνπ πξνσζείηαη. Μα νξγαλώζνπκε έλα 

αγσληζηηθφ ζρέδην αληίζηαζεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο λέεο κλεκνληαθέο πεξηθνπέο πνπ ζα 

πιήμνπλ ηα ζρνιεία από ην επηέκβξε.  

Η ίδηα πεξίνδνο ζπκπίπηεη κε ηε ρξνληθή ζπγθπξία πνπ ζα ςεθίδνληαη ηα κέηξα ησλ 3,7 δηο επξώ ηνπ 

ηέηαξηνπ κλεκνλίνπ, ησλ λέσλ πεξηθνπώλ ζε ζπληάμεηο, ζε  κηζζνύο, ζην αθνξνιόγεην, ζην ηζάθηζκα ησλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ησλ  κλεκνλίσλ δηαξθείαο πνπ πιήηηνπλ ζθνδξά νιόθιεξε ηελ θνηλσλία. Λε ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπλειεύζεσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ καο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχκε λα γίλνπκε ε 

αηκνκεραλή ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ησλ πξαγκαηηθψλ αγψλσλ φινπ ηνπ θφζκνπ ηεο 

εξγαζίαο γηα ηε ζύγθξνπζε κε ηελ πνιηηηθή ησλ κλεκνλίσλ, ηελ 

αλαηξνπή θαη ηε λίθε.  

Διεκδικούμε ασυμβίβαστα :  

 Μηζζφ αμηνπξεπή γηα δσή αμηνβίσηε! Απνθαηάζηαζε όισλ ησλ 

εηζνδεκαηηθώλ απσιεηώλ ηεο ηειεπηαίαο εθηαεηίαο, άξζε ησλ θνξνινγηθώλ 

επηβαξύλζεσλ, αλαηξνπή ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ θαη ξπζκίζεσλ. 

 Αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο κλεκνληαθήο ιεειαζίαο 

Κπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ. Λε αλαγλώξηζε θαη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, αθύξσζε 

ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ δαλεηαθώλ ζπβάζεσλ, ξήμε θαη ζύγθξνπζε κε ηελ 

ΕΕ θαη ηελ ΟΜΕ. Επαλάθηεζε ηνπ θνηλσληθνύ πινύηνπ, θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδώλ, επαλαθνξά ζε δεκόζηα ηδηνθηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνδνκώλ θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο θαη ζεκαζίαο. 

ηήξημε όισλ ησλ δεκόζησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ.  

  Ιαηάξγεζε  όισλ ησλ αληηεθπαηδεπηηθώλ ΤΑ, δηαηάμεσλ ζε Εηδηθή αγσγή, Μεπηαγσγεία, Δεκνηηθά, 

Γπκλάζηα, Κύθεηα θαη ησλ κλεκνληαθψλ πεξηθνπψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ιαλέλαλ 

απνθιεηζκό καζεηώλ από όιεο ηηο δνκέο ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Έληαμε όισλ ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ 

θαη κεηαλαζηώλ ζην θαλνληθό πξόγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Ιάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε πξνζσπηθό ζε όιεο 

ηηο δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο: Σκήκαηα έληαμεο, Σάμεηο Τπνδνρήο, Παξάιιειε ηήξημε. Μα δνζνύλ νξγαληθέο 

ζέζεηο γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ ζηελ Π.Ε. Κακηά δεχηεξε θαη ηξίηε αλάζεζε απφ ηνπο 

ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα εηδηθνηήησλ θαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

 Μαδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο ΣΩΡΑ! Μφληκν δηνξηζκφ φισλ ησλ αλαπιεξσηψλ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη  έζησ θαη κηα ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Ιαη κέρξη 

ηόηε, πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα αδεηώλ, αζθάιηζεο, πγείαο θαη πεξίζαιςεο ζηνπο αλαπιεξσηέο, ίδηα κε 

εθείλα ησλ κόληκσλ ζπλαδέιθσλ. Άδεηεο κεηξόηεηαο, ινρείαο θαη αλαηξνθήο ζε όιεο ηηο αλαπιεξώηξηεο 

ζπλαδέιθνπο. Δσξεάλ ζίηηζε θαη κεηαθίλεζε, επίδνκα ζηέγαζεο ζε όινπο ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ ππεξεηνύλ 

καθξηά από ηνλ ηόπν ηνπο. Επίδνκα αλεξγίαο γηα όινπο ηνπο κήλεο ηεο αλεξγίαο ησλ αλαπιεξσηώλ.  

 Μφληκνπο δηνξηζκνχο κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία θαη ην ρξφλν ιήςεο πηπρίνπ. Όρη ζηα ειαζηηθά 

ζπζηήκαηα πξόζιεςεο, όρη ζην λ.3848 θαη ζην πξνζνληνιόγην. Καηάξγεζε ηεο ηξνπνινγίαο γηα ηηο 

πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, πνπ νδεγεί ζηελ απόιπζε ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο θαη 

πξναλαγγέιιεη ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ζε όιε ηελ εθπαίδεπζε.  

  Δληαίν δσδεθάρξνλν δεκφζην δσξεάλ ζρνιείν ρσξίο θξαγκνχο θη απνθιεηζκνχο, δίρξνλε 

ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή κε δεθαηεηξάρξνλν ζρεδηαζκό ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Ιαλέλα παηδί 4-

6 εηώλ έμσ από ην δεκόζην λεπηαγσγείν.  

 Γελλαία ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα θάιπςε όισλ ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ, ζε 



εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ππνδνκέο θαη αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ. Ιακηά ζύκπηπμε, κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αξηζκώλ αλά ηκήκα.  

  Καηάξγεζε ηεο αμηνιφγεζεο θάζε είδνπο θαη θάζε κνξθήο θαη όινπ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο ηεο.  Δεκνθξαηηθό ζρνιείν κε φιε ηελ εμνπζία ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ, μήισκα όινπ 

ηνπ κεραληζκνύ ησλ αμηνινγεηώλ.  

 Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, λέα θαη ζχγρξνλα, πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, 

ηελ νιφπιεπξε γλψζε θαη ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε. Απόζπξζε ησλ ηδησηώλ, ησλ ρνξεγώλ, ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο εξγαιεηνζήθεο ηνπ από ην Δεκόζην ζρνιείν. 

 
 

 

Εμείς που μείναμε θα τρώμε το πρωί 

μια φέτα από του ήλιου το καρβέλι,  

ένα τσαμπί σταφύλι από τ' αμπέλι  

και δίχως πια του φόβου το τριβέλι,  

μπροστά θα προχωράμε στη ζωή. 
Ν. Γκάτσος 

Η Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεησλ Δθπαηδεπηηθψλ είλαη 

κηα ζπλάληεζε κάρηκσλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ ηεο Π.Δ, κφληκσλ θαη αλαπιεξσηψλ, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ θίλεκα θαη ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο ζπιιφγνπο είηε ζε ζρήκαηα ηεο 

Πξσηνβνπιίαο είηε ζε επξχηεξα ελσηηθά ζρήκαηα ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ ρψξνπ.  

Δίλαη κηα ζπλάληεζε ζπλαδέιθσλ ηεο καρφκελεο εθπαίδεπζεο κε ζπκκεηνρή  ζε φιεο ηηο  

κηθξέο θαη ηηο κεγάιεο κάρεο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

εξγαζηαθήο αμηνπξέπεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ωο πξνκεησπίδα ηεο αληίιεςήο ηεο έρεη ηε ζπγθξφηεζε  ελσηηθνχ κεηψπνπ ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ ρψξνπ ζε αληηκλεκνληαθή, αληηθπβεξλεηηθή, αγσληζηηθή θαηεχζπλζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζνηηκίαο, ηεο απηνηέιεηαο θάζε ρψξνπ, ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

αιιειεγγχεο. Η Πξσηνβνπιία ζα θαηαζέζεη θαη πάιη ηελ ελσηηθή ηεο αληίιεςε θαη ηηο ζέζεηο ηεο 

γηα ηελ παξνχζα ζπγθπξία ζηνπο πξσηνβάζκηνπο πιιφγνπο θαη ηηο Γ. πλειεχζεηο  πνπ γίλνληαη 

κπξνζηά ζηελ 86ε Γ ηεο ΓΟΔ. 

 Τπεξεηεί έλα ζπλδηθαιηζκφ αλεμάξηεην θαη ηαμηθφ, πνπ δελ είλαη πξνέθηαζε θνκκαηηθψλ 

θνξέσλ  θαη κε  ζπλδηθαιηζηέο-ζπλδηθαιίζηξηεο πνπ απνινγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη φρη 

ζηα θφκκαηά ηνπο, δελ ππεξεηνχλ πεξηραξαθσκέλεο παξαηαμηαθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζπλερίδνπλ 

ηνλ αγψλα γηα ην ζρνιείν ησλ φισλ θαη ησλ ίζσλ αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε πνπ πεξλά 

ζήκεξα κέζα απφ ηελ κάρε ελάληηα ζην κλεκνληαθφ θαζεζηψο θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ. 

 Δθθξάδεη ην δηαθξηηφ ξεχκα ελφο αλεμάξηεηνπ αιιά πνιηηηθνπνηεκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ 

αλαδεηθλχεη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά επίδηθα ηεο πεξηφδνπ, ζπγθξνχεηαη κε ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή, φιν ην κλεκνληαθφ κπινθ θαη παίξλεη θαζαξέο απνζηάζεηο απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ 

ζπλδηθαιηζκφ, ηνλ απνιίηηθν αθηηβηζκφ θαη ηνλ ζηείξν ζπληερληαζκφ.  

Η απνθαζηζηηθή ζηήξημε ησλ ζέζεσλ, ηεο ελσηηθήο αληίιεςεο, ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ 

ζπλαγσληζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξσηνβνπιία ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ πιιφγσλ θαη 

ζηηο εθινγέο αληηπξνζψπσλ γηα ηελ 86ε Γ ηεο ΓΟΔ, ζα θαηαζηήζεη πην εθηθηή ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ ελσηηθνχ κεηψπνπ ησλ ξηδνζπαζηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ είλαη ε πην ηθαλή ζπλζήθε  γηα λα 

αλαζρεζεί ε ελίζρπζε ηνπ παιηνχ θαη λένπ θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ θαη λα αλαιεθζνχλ νη  

αλαγθαίνη αγψλεο ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. 

 

 


