
Ε π ε ι δ ή  τ ί π ο τ ε  δ ε ν  ε ί ν α ι  ό π ω ς  χ θ ε ς ,
μ ο ν ό δ ρ ο μ ο ς  η  ρ ή ξ η  κ α ι  η  α ν α τ ρ ο π ή

    Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 6-6-2013 στη  Γ.Σ.  του Συλλόγου μας και στις εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για την 
82η Γ.Σ.  της  ΔΟΕ  πρέπει  να  γίνει  μια  μεγάλη  ανατροπή,  δίνοντας  για  πρώτη  φορά  στις  δυνάμεις  της  
εκπαιδευτικής  αριστεράς  την  πλειοψηφία  στο  Δ.Σ.  της  ΔΟΕ.  Μια  μεγάλη  ανατροπή,  προάγγελος  της 
μεγαλύτερης, που απαιτούν οι εργαζόμενοι και έχει ανάγκη η χώρα, σαν μοναδική διέξοδο από τον εφιάλτη των 
μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
   Η 82η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ γίνεται σε µια περίοδο που η τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού σημαδεύει  
βαθιά  το  σώµα  της  εργατικής  τάξης  και  του  λαού  της  χώρας  μας.   Ένας  ολόκληρος  λαός  αλυσοδέθηκε  στα  
Μνηµόνια και ζει την ασφυκτική λιτότητα, ωστόσο η χώρα αντί να ορθοποδεί, µετατρέπεται σε αποικία χρέους. Οι  
καταστροφικές για τον τόπο κυβερνήσεις  των µνηµονίων ισοπέδωσαν τα εργασιακά δικαιώµατα και οδήγησαν 
στον εφιάλτη της ανεργίας 1,5 εκατοµµύριο ανθρώπους. Ταυτόχρονα αυξάνεται ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και ο  
εκφασισμός  της κοινωνίας,  ενώ νεοναζιστικές  οργανώσεις  δρουν απροκάλυπτα,  γυρίζοντας  τη χώρα δεκαετίες 
πίσω. Δεν υπάρχει τομέας δικαιωμάτων που να μη θίγεται. Το όραμα, εξάλλου, των δανειστών και της κυβέρνησης 
(ΝΔ  –ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ)  είναι  αποκαλυπτικό. Η  Ελλάδα  πρέπει  να  γίνει  ανταγωνιστική  με  τις  άλλες  χώρες  των 
Βαλκανίων.  Στα πλαίσια  των παραπάνω στόχων το κράτος συρρικνώνεται  και  ιδιωτικοποιείται,  οι  εργαζόμενοι 
απολύονται ή ντύνονται στο χακί.

      Σ ε  τ ρ ο χ ι ά  δ ι ά λ υ σ η ς  τ ο  Δ η μ ό σ ι ο   σ χ ο λ ε ί ο .

Η  Δημόσια εκπαίδευση έχει τεθεί ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία της τρόικας. Οι αποφάσεις για τη 
λειτουργία  της  εκπαίδευσης  όλων  των  βαθμίδων  λαμβάνονται  με  αυστηρώς  λογιστικά  κριτήρια  έχοντας  ως 
δηλωμένο στόχο το «φτηνό σχολείο». Πρέπει να υπάρξει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση κόστους, αδιαφορώντας για 
τις  σοβαρές  εκπαιδευτικές  και  κοινωνικές  επιπτώσεις.  Η πρωτοφανής  και  απίστευτη μείωση δαπανών για την 
παιδεία από τα μνημόνια, θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμα και τη στοιχειώδη λειτουργία των σχολείων. Άλλωστε ο 
υπογεγραμμένος από την τρικομματική κυβέρνηση και την τρόικα στόχος για μείωση των δαπανών ως το 2015  στο 
2,23%,  προϊδεάζει  για  τις  δραματικές  επιπτώσεις  και  θα  δώσει  τη  χαριστική  βολή  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της 
εκπαίδευσης. Με το «νέο σχολείο της αγοράς» τα παιδιά των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων προορίζονται για 
ελαστική και ευέλικτη εργασία, με όρους που καθορίζει η «επιχειρηματικότητα». Στον ιδεολογικό τομέα το σχολείο 
επιδιώκει να ενσταλάξει στα νέα μέλη της κοινωνίας τις «αξίες» της ανταγωνιστικότητας, του καταναλωτισμού και 
της ατομικής ανέλιξης. Η επιδείνωση όλου του φάσματος των εργασιακών σχέσεων, το ασφαλιστικό, η μισθολογική 
εξαθλίωση, οι υποχρεωτικές  μετακινήσεις και  μεταθέσεις, η βιομηχανία κατασκευής επιόρκων, οι επιτάξεις, η 
αύξηση του ωραρίου, η αξιολόγηση σχολείου και εκπαιδευτικών, και ιδιαίτερα οι απολύσεις ,  επιστρατεύονται  για 
να καταστήσουν τους  εκπαιδευτικούς ένα φτηνό, εκμεταλλεύσιμο και ιδεολογικά υποταγμένο εργατικό δυναμικό. 
Τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ενός  ολοκληρωτικά φτηνού και πειθαρχημένου σχολείου.

Με την  εφαρμογή των μνημονίων, η εκπαίδευση μετρά τις πληγές της:



Δραματική μείωση των δαπανών για την Παιδεία (πέρισι μαθητές χωρίς βιβλία, φέτος σχολεία χωρίς θέρμανση, 
του χρόνου σχολεία με λιγότερους εκπαιδευτικούς). Κατάργηση εκπαιδευτικών οργανισμών (π.χ. ΟΕΔΒ, ΟΣΚ) και 
εμπορευματοποίηση  των υπηρεσιών τους.  Καταργήσεις-συγχωνεύσεις  σχολείων και  αύξηση των μαθητών στα 
τμήματα.  Χιλιάδες  κενά  στα  σχολεία  ακόμα  και  σήμερα.  Διάλυση   της  Ειδικής  αγωγής  και  κάθε  μορφής 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης. Απαξίωση και υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής. Εκπαιδευτικοί με μισθούς των 
650 ευρώ για τους μόνιμους και από 150 ευρώ για τους ωρομίσθιους.  Βρίσκονται σε εξέλιξη:
Ανεργία  για το σύνολο σχεδόν των αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Υποχρεωτικές μετακινήσεις και μεταθέσεις  σ’ οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. 
Νέες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων και συμπτύξεις τμημάτων.
Απολύσεις  μέσω της αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών. 
Νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Επιπλέον   ανοιχτό  παραμένει  το  θέμα  της  αύξησης  του  ωραρίου,  παρά  τις  θριαμβολογίες  εκ  μέρους  της  
πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΔΟΕ περί “καλών διαπραγματευτών”. 
Ποινικοποίηση της κοινωνικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. Τίποτε από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί 
χωρίς την εξασφάλιση φοβισμένων εκπαιδευτικών.  Και αυτό επιχειρούν να το  πετύχουν, εκτός από τις διώξεις με  
το νέο πειθαρχικό  και τις επιστρατεύσεις,  κυρίως με την αξιολόγηση-χειραγώγηση.

Η δική μας  πρόταση

Γνωρίζουμε ότι το ιδανικό σχολείο απέχει όσο απέχει  η ιδανική κοινωνία, μέχρι τότε όμως είναι απαραίτητη η  
παρουσία του εκπαιδευτικού – κοινωνικού  κινήματος προκειμένου να ανατραπεί η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική 
πολιτική.  Οραματιζόμαστε  ένα  σχολείο  αυτοδιοικούμενο  με  διευθυντή  σε  ρόλο  συντονιστή  και  ένα  σύλλογο 
διδασκόντων με κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, Γιατί στόχος μας είναι όχι οι αποκλεισμοί αλλά η 
κατοχύρωση του καθολικού δικαιώματος στη γνώση, όχι η μέτρηση των ικανοτήτων των μαθητών αλλά η ανάπτυξη 
αυτών των ικανοτήτων, όχι το ανταγωνιστικό και παράλληλα φτωχό σχολείο που όλοι και όλες ξέρουμε αλλά ένα 
ανοιχτό, δημόσιο, «χωρίς σύνορα» σχολείο που θα παρέχει σύγχρονη, κριτική και δημιουργική γνώση, που δεν θα 
χρειάζεται να πληρώνουν οι γονείς για την μόρφωση των παιδιών τους, που θα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες, που θα 
αγκαλιάζει όλα τα παιδιά.
Αγωνιζόμαστε για την καθιέρωση ενιαίας 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 2χρονης υποχρεωτικής 
προσχολικής αγωγής. Η δημοκρατία, η κατανόηση και η ανοχή στο διαφορετικό, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας αλλά και η αντιφασιστική και αντιρατσιστική αντίληψη πρέπει να διαπερνά όλο το φάσμα των 
αναλυτικών προγραμμάτων και της λειτουργίας του σχολείου.

ΔΟΕ, ένα φιλήσυχο σωματείο. Στην 82η Γ.Σ. γυρίζουμε σελίδα.

Αλλάζουμε τους συσχετισμούς. Ενισχύουμε τα ψηφοδέλτια που στηρίζουν οι 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

Το απερχόμενο ΔΣ της ΔΟΕ, με κύρια ευθύνη της πλειοψηφίας ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ,  στάθηκε ως απλός θεατής στην 
ολομέτωπη επίθεση που δέχτηκαν τόσο τα εργασιακά-ασφαλιστικά μας δικαιώματα,  όσο και η Δημόσια Παιδεία. 
Όλα τα προηγούμενα χρόνια ανέχτηκε και  στήριξε  όλες τις  αντιεκπαιδευτικές  πολιτικές  των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και  της  Ν.Δ.  Άφησε  στο  απυρόβλητο  όλη  τη  μνημονιακή  πολιτική  για  την  εκπαίδευση,  επέτρεψε  την  
απαξίωση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού. Έχει την κύρια ευθύνη για τη γραφειοκρατική λειτουργία 
του συνδικάτου, την υποβάθμιση του ρόλου των τοπικών συλλόγων και τη γενικότερη απαξίωση του κινήματος των 
εκπαιδευτικών. Οι δυνάμεις της εκπαιδευτικής Αριστεράς που συμμετείχαν στο ΔΣ της ΔΟΕ, δεν κατάφεραν να 
ξεφύγουν από μικροπαραταξιακές λογικές ώστε να αποτελέσουν προωθητική δύναμη ανάπτυξης αποτελεσματικών 
ενωτικών αγώνων.

.



 «Χτισμένη η νύχτα ολόγυρα απ’τους ίσκιους ξένων καραβιών. Κλεισμένοι οι  
δρόμοι απ’τα ντουβάρια.Μόνο για ψηλά είναι ακόμα δρόμος»

                                                                                                       
Έχουμε απέναντί μας μια Κυβέρνηση την οποία δεν αντέχει ο τόπος. Είναι μια κυβέρνηση που:
 έχει  μετατρέψει  το  κοινοβούλιο  σε  απλό διεκπεραιωτή των αποφάσεων  των δανειστών,  δε  διστάζει  να  

καταστέλει βίαια τους αγώνες, να διαπομπεύει και να επιστρατεύει όσους απεργούν και να σέρνει στα δικαστήρια  
όσους αντιστέκονται., να μετατρέπει τα σχολεία σε στρατόπεδα και να ντύνει τους εκπαιδευτικούς στο χακί και να 
χτυπά απευθείας τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.

Είναι ανάγκη να σπάσει η Ιερή Συμμαχία των υποταγμένων συνομιλητών της κυβέρνησης, είναι ανάγκη να 
ξαναγυρίσει  η  ελπίδα  των  μεγάλων  αγώνων,  η  χαρά  της  πλατιάς  συμμετοχής  και  το  όραμα  των  μεγάλων 
ανατροπών.  Απαιτείται  να  επιστρέψουμε  στη  βάση,  στα  πρωτοβάθμια  σωματεία,  εκεί  που  η  ανάγκη,  η 
αυτενέργεια και η ευρηματικότητα των μελών τους μπορούν να συγκροτούν μια νέα αγωνιστική ενότητα, απέναντι  
στα νέα προβλήματα που έχουν προκύψει. Οι απεργιακοί αγώνες, οι λαϊκές συνελεύσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις,  
οι γεμάτες πλατείες, τα πρώτα κοινά βήματα συμπόρευσης συνδικάτων και πλατειών μας δείχνουν το δρόμο.

Μόνη  ελπίδα  αποτελεί  η  ταξική  ανασυγκρότηση  του  εργατικού,  συνδικαλιστικού  κινήματος,  μέσω  της 
ανάπτυξης εργατικών αγώνων, της οικοδόμησης μεγάλων κοινωνικών συμμαχιών,  της ενίσχυσης των διαδικασιών 
βάσης και έχοντας προσανατολισμό τη βαθύτερη πολιτικοποίηση των αγώνων, δίνοντας χαρακτηριστικά ρήξης και 
ανατροπής κάθε μνημονιακής πολιτικής. 

«…όποιος για το δίκιο δεν παλεύει, θα ζει και θα  πεθαίνει σα ραγιάς …»
         Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Είναι ξεκάθαρο πια, ότι για τους εργαζόµενους δεν υπάρχει λύση στο πλαίσιο των Μνηµονίων. Το 
συνδικαλιστικό κίνημα μπορεί και πρέπει να γίνει σημείο αναφοράς και συσπείρωσης ευρύτερων κοινωνικών 
δυνάμεων, για μεγάλους ενωτικούς αγώνες, για να υπάρχει αύριο για το Δημόσιο σχολείο, για τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία, με πολιτικά αιτήματα και χαρακτηριστικά. Πρέπει να αγωνιστεί για:

 Την  ανατροπή του Μνημονίου και όσων το εκφράζουν.
 Την άμεση διαγραφή του δημόσιου χρέους της χώρας μας.
 Την υπεράσπιση των δηµόσιων αγαθών και του δηµόσιου πλούτου της χώρας.
 Την υπεράσπιση της εργασίας και την αποτροπή των απολύσεων
 Την υπεράσπιση της Δημοκρατίας έναντι του αυταρχισμού της κυβέρνησης και του νεοφασισμού.
 Την άμεση απόσυρση της πολιτικής επίταξης σχολείων και καθηγητών

Να συνεχίσει τον αγώνα για:
• Υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας. Αύξηση των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.
• Επαναφορά και διεύρυνση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων
• Προστασία και αναβάθμιση των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
• Εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση τραπεζών
• Κατάργηση  των  Ν.  4024/11  και  3865/10  (μισθολόγιο-βαθμολόγιο-αξιολόγηση-συνταξιοδοτικά). 

Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους. Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη.
•  Ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων.
• Καμία απόλυση αναπληρωτή, ωρομίσθιου ή μόνιμου εκπαιδευτικού. Καμία αύξηση ωραρίου.
• Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. Καμία υποχρεωτική μετακίνηση ή μετάθεση.
• Ανώτατο όριο 20 μαθητών στο τμήμα.
• Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ 60.1 και ΠΕ 70.1 στην  Ειδική αγωγή.
• Ακύρωση  του  νέου  Πειθαρχικού  Δίκαιου  (ν.  4057/12  και  4093/12).  Κατοχύρωση  του  τεκμηρίου  της 

αθωότητας. Καμία δίωξη για κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση.
• Να μην περάσει η δρομολογούμενη αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ακυρώνουμε στην πράξη την 

υλοποίησή της με συλλογική δράση. 

Χρέος μας η ανατροπή των μνημονίων και της κυβέρνησης που τα υπηρετεί



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 82η ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕ 

Αλεξόπουλος Κώστας
Γαλάνης Γρηγόρης
Θαλασσινού Μαρία 
Θεοδοσίου Γιάννης 
Κανταλής Δημήτρης
Καπράνας Ζήσης 
Κατσούρα Ελένη
Κόκκοτα Ναυσικά 
Κοσμόπουλος Βασίλης
Λουκίδης Παναγιώτης 
Λυμπερόπουλος Θοδωρής
Μαγκούτη Ζωή 
Μηλιώνη Δέσποινα 
Νικολάου Αλεξάνδρα 
Νικολουδάκος Βαγγέλης 
Ρήγας Παναγιώτης 
Σκληβανίτης Λάζαρος 
Τζίμας Γιώργος
Φράγκου Δώρα 

Στις 6 του Ιούνη ανάτρεψέ τα όλα!
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-

ΔΝΤ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

Ψήφισε
Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς  




