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 Σν θάιεζκα ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο ηνπ ΤΡΘΖΑ ζε 

εθδήισζε κε ζέκα : ν ππνηαγκέλνο ζπλδηθαιηζκόο θαη ε ε αλάγθε γηα κηα αξηζηεξή 

ΔΟΕ, αμηνπνηήζεθε από ηελ κλεκνληαθή θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο ΔΟΕ αιιά κε 

πξσηεξγάηε ην ΠΑΜΕ γηα λα εθδώζνπλ αλαθνίλσζε πνπ έρεη σο κνλαδηθό ζηόρν λα 

δηαζηξεβιώζεη θαη λα ζπθνθαληήζεη ηηο ζέζεηο καο, θαηεγνξώληαο καο γηα 

νξγαλσηηθή δηάζπαζε αιιά θαη λα εκθαλίζεη ηελ ΔΟΕ σο έλα ηαμηθό ζπλδηθάην. Σν 

Δ.. θάλεη ζεκηλάξην ηαθηηθήο γηα ην πσο αιιάδνπλ νη ιέμεηο λόεκα όηαλ ζέιεηο λα 

θάλεηο πνιηηηθά παηρλίδηα. 

 Καη ν πιένλ αδαήο, αλ δελ είρε θνξέζεη ηηο παξσπίδεο ηεο ζθνπηκόηεηαο, ζα 

αληηιακβάλνληαλ όηη ν ηίηινο ηνπ θαιέζκαηνο αλαθέξνληαλ γηα κηα αξηζηεξή 

πιεηνςεθία ζηε ΔΟΕ. Άιισζηε κηιάεη γηα ΔΟΕ θαη όρη άιιν ζπλδηθάην 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 Ωο εθπαηδεπηηθνί ελόο πνιηηηθνύ ρώξνπ κε μεθάζαξε ζέζε γηα ηα εληαία θαη 

απηόλνκα ζπλδηθάηα, θαηαλννύκε πιήξσο ηνπο ιόγνπο πνπ κπξνζηά ζηηο εθινγέο 

νδήγεζαλ ην ΠΑΜΕ αιιά θαη ηε κλεκνληαθή πιεηνςεθία ζ' απηή ηνπο ηελ ελέξγεηα. 

Σν ΠΑΜΕ εδώ θαη θαηξό ζπκπνξεύεηαη κε ηηο ΠΑΚ θαη ΔΑΚΕ, ζε κηα πξνζπάζεηα  

αλαθνπήο ηεο αλαηξνπήο ηνπ πνιηηηθνύ ζθεληθνύ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε άλνδνο ηνπ 

ΤΡΘΖΑ ππνηάζζνληαο ηε δξάζε ηνπο ζηηο ππεξεζίεο επίηεπμεο ησλ πνιηηηθώλ 

ζηόρσλ ησλ θνκκάησλ ηνπο. 

 Καηαλννύκε επίζεο ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβεξλεηηθήο κλεκνληαθήο 

πιεηνςεθίαο ηεο ΔΟΕ θαη ηδηαίηεξα κπξνζηά ζην ζπλέδξην λα παξνπζηαζηεί γηα 

απηνλόεηνπο ιόγνπο κε “ηαμηθό” πξνζσπείν. Τπάξρνπλ όκσο θαη ηα πεπξαγκέλα. 

Αιήζεηα πόζν ηαμηθή ήηαλ ε ζέζε ηεο ΔΟΕ: 

 γηα ην κηζζνιόγην (όηαλ απνπξνζαλαηόιηδε δηαδίδνληαο όηη νη εθπαηδεπηηθνί 
ζα πάξνπλ θαη απμήζεηο αθνύ ζα κεησζνύλ νη κηζζνί ησλ άιισλ 

 απέλαληη ζηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο, όηαλ ζε όιεο ηηο απνθάζεηο ηεο 

εκθαλίδνληαλ ε θξίζε σο “θπζηθό θαηλόκελν” θαη γηα ηηο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο 

επζύλνληαη νη δαλεηζηέο θαη ε ηξόηθα αιιά απέθεπγαλ νπνηαδήπνηε αλαθνξά 

ζηελ θπβέξλεζε 

 ζηε κεηαηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε όξνπο αγνξάο 

 ζηε πιήξε δηάιπζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ζηελ ύπαξμε αλαπιεξσηώλ 
αθόκα θαη πάλσ από 10 ρξόληα, ζηελ εηδηθή αγσγή. Θπκήζεθε πξηλ ηηο 

εθινγέο λα θάλεη θαη θηλεηνπνίεζε γη' απηνύο όηαλ  ηνπο αγλννύζε γηα ρξόληα 

θαη δελ ηνπο έδηλε θαλ ην ιόγν γηα ελεκέξσζε ζηηο Γεληθέο ζπλειεύζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 



 

 Σνπο επηζεκαίλνπκε όηη δελ δερόκαζηε καζήκαηα ηαμηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

ησλ ζπλδηθάησλ θαη ελόηεηαο από απηνύο, πνπ ρξόληα ηώξα βάδνπλ πιάηεο γηα λα 

πεξάζνπλ νη λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε από ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ηεο ΝΔ. Δελ δερόκαζηε καζήκαηα από απηνύο πνπ απαμίσλαλ επί ζεηξά 

εηώλ ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη νδήγεζαλ ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία  λα θάλνπλ 

Γεληθέο πλειεύζεηο κε ην 1/10 ησλ κειώλ ηνπο. Δελ δερόκαζηε καζήκαηα από ηνπο 

ζπλνκηιεηέο θαη ζπλδαηηπκόλεο ηεο εθάζηνηε εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, 

αθόκα θαη όηαλ έπαηξλαλ ηα πην ζθιεξά κέηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Είλαη απηνί πνπ ρξόληα ηώξα έρνπλ πάξεη δηαδύγην από ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο Δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξγαζηαθώλ, κηζζνινγηθώλ θαη 

αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Δελ δερόκαζηε καζήκαηα ελόηεηαο νύηε από ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ 

μερσξηζηώλ ζπγθεληξώζεσλ, απηώλ πνπ επέιεμαλ ζε πνιινύο ρώξνπο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα ηελ ίδξπζε δηαζπαζηηθώλ ζσκαηείσλ θαη από απηνύο πνπ νλεηξεύνληαλ ηε 

κεηεμέιημε ηνπ ΠΑΜΕ ζε έλα μερσξηζηό ζπλδηθάην αιιά ε ζπγθπξία θαη νη 

εξγαδόκελνη δελ ηνπο ην επέηξεςαλ. 

Η ππνθξηζία πξάγκαηη πεξηζζεύεη!!! 

 Απηή ηελ ππνηαγκέλε, ξεθνξκηζηηθή, δηαζπαζηηθή θαη ππνλνκεπηηθή πνξεία 

ηεο ΔΟΕ, ζέιακε θαη ζέινπκε λα ηελ αιιάμνπκε. 

 Εκείο ζα ζπλερίζνπκε ηε κάρε γηα ηελ ελόηεηα θαη ηελ απηνλνκία ησλ 

ζπλδηθάησλ,  ηνλ ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπο θαη γηα αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκώλ ζ' 

απηά, γηαηί κόλν κηα πιεηνςεθηθή  αξηζηεξά ζ΄ απηά, κπνξεί λα ηα αλαζπγθξνηήζεη 

θαη λα ηα αλαπξνζαλαηνιίζεη. 

Καινύκε ην Δ.. ηεο ΔΟΕ, κεηά ηελ αήζε αλαθνίλσζε ελαληίνλ θπζηθώλ 

κειώλ ηεο, γηα ιόγνπο ηζόηεηαο  ζηελ πξόζβαζε ησλ δνκώλ, λα αλαιάβεη ηε 

δηαθίλεζε  ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ζηνπο ίδηνπο 

απνδέθηεο κε απηνύο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ Δ κε εκεξνκελία 14/3/2013, πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αιήζεηαο. 
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