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Δεν θα
περασουν

•	 Η	αξιολόγηση	-	χειραγώγηση.
•	 Η	τρομοκρατία	των	πειθαρχικών.
•	 	Η	μείωση	των	προσλήψεων	

αναπληρωτών.
•	 	Ο	φασισμός,	ο	ρατσισμός

και	η	ξενοφοβία.

για μια Δ.Ο.Ε. διεκδικητική, μαχητική, αγωνιστική
την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη Χώρα, είναι 
οι πιο κρίσιμες στην 90χρονη ιστορία  της Δ.Ο.Ε. καθώς οι μνημονιακές πολιτικές, που εφαρμόζονται εδώ και 
μια τριετία στη χώρα μας γκρέμισαν κεκτημένα, σάρωσαν κατακτήσεις και εξαθλιώνουν καθημερινά τη ζωή μας. 

Στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να διασφαλίσουμε την ενότητα του κλάδου και να χαράξουμε την πορεία 
του για τα επόμενα χρόνια, σ’ ένα πρωτόγνωρο πολιτικό και συνδικαλιστικό περιβάλλον, στην καρδιά της 
μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που γνώρισε η πατρίδα μας, όπου τίποτε πια δεν είναι σίγουρο 
και τα πάντα ανατρέπονται από στιγμή σε στιγμή. Ταυτόχρονα θα κληθούμε εκλέξουμε τους αντιπροσώπους, 
που με τη σειρά τους θα εκλέξουν το νέο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., γεγονός που έχει μεγάλη σημασία στη σημερινή 
συγκυρία. 

Η Δ.Ο.Ε. το μεγαλύτερο σωματείο του Δημόσιου τομέα, με 90 χρόνια αγώνες για το δημόσιο σχολείο 
και τον εκπαιδευτικό θα πρέπει να παραμείνει ένα αγωνιστικό, προοδευτικό, υπεύθυνο και δημοκρατικό 
συνδικάτο. Ένα συνδικάτο που θα διεκδικεί με δύναμη κι αποφασιστικότητα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, 
προς όφελος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών, πάντα με σοβαρές και υπεύθυνες προτάσεις και όχι με 
«τυχοδιωκτισμούς» και  «καιροσκοπισμούς» που, ναι μεν μπορεί να αποφέρουν πρόσκαιρα οφέλη σ’ αυτούς 
που τους υιοθετούν, τελικά, όμως, κάνουν ζημιά σ’ ολόκληρο τον κλάδο, στην ιστορική του διαδρομή και τους 
αγώνες του για το λαϊκό σχολείο.



Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας είναι αυτοί που βιώνουν καθημερινά τη σκληρότητα των μέτρων με 

την πρωτοφανή μείωση μισθών και συντάξεων, την ουσιαστική κατάργηση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, την ανυπαρξία κοινωνικού κράτους, τα χαράτσια, τους φόρους, τις απολύσεις, την 
ανεργία, κλπ.
Η Παιδεία και η Υγεία είναι τα μεγάλα θύματα των μνημονιακών πολιτικών. Η μείωση των δαπανών για την 
Παιδεία έφερε τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, την απώλεια χιλιάδων μόνιμων θέσεων εργασίας - 
μόνο 5 δάσκαλοι διορίστηκαν πέρυσι!!, την πρωτοφανή μείωση των δαπανών προς τα σχολεία, 
την ουσιαστική απαξίωση θεσμών - όπως το ολοήμερο σχολείο. Και σα να μην έφταναν όλα 
αυτά, τελευταία ζούμε την «τρομοκρατία» των νέων πειθαρχικών διατάξεων και την προσπάθεια 
επαναφοράς του επιθεωρητισμού, με το σχέδιο Π.Δ. που προωθεί το Υπ. Παιδείας.  

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Η παράταξή μας, η Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση– Δημοκρατική Συνεργασία 

εκπαιδευτικών Π.Ε. (Π.Α.Σ.Κ.-ΔΗ./ΣΥ.), αντέδρασε δυναμικά σε αυτή την πολιτική. Την τριετία της 
σκληρής λιτότητας, που κατέστρεψε τις ζωές μας, ήμασταν πάντα μπροστά – πρωτοπόροι στους αγώνες 
του εκπαιδευτικού, του δημοσιοϋπαλληλικού και συνολικά του πανεργατικού κινήματος για την ανατροπή 
της. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα δεν πρέπει να μας οδηγεί 
σε αδράνεια και σε λάθος συμπεράσματα, ούτε να μας κάνει να ξεχνούμε, ό,τι με κόπους και αγώνες 
κερδήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια, άλλωστε τα συνδικάτα είναι ο μοναδικός μοχλός αντίστασης στις 
πολιτικές αυτές και είναι βέβαιο ότι καταφέραμε με τους αγώνες μας να αποτρέψουμε χειρότερες 
επιλογές.

Καταγγείλαμε σ’ όλους τους τόνους την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από τις αρχές εφαρμογής 
αυτής της πολιτικής και διαχωρίσαμε με δημόσια ανακοίνωσή μας, τη θέση μας στις 3 του Σεπτέμβρη 
του 2011, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά στην πράξη ότι δεν διακατεχόμαστε από σύνδρομα 
(φιλοκυβερνητικά ή αντικυβερνητικά), όπως άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις, αλλά πυξίδα της δράσης 
μας ήταν και είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου  και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. 
Καταγγείλαμε και όλες τις επόμενες Κυβερνήσεις (Παπαδήμου, Πικραμένου, Σαμαρά) που 
συνεχίζουν τις ίδιες άθλιες πολιτικές, γιατί στόχος μας δεν είναι ν’ αλλάζουν οι κυβερνήσεις που 
εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές αλλά η ανατροπή αυτών των πολιτικών.

γιατί ΨΗΦΟ στην Π.Α.Σ.Κ./ΔΗ.ΣΥ.
Στη διετία που πέρασε εμείς πήραμε, στη Δ.Ο.Ε., την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αγώνων 
τόσο για γενικότερα ζητήματα (μισθοί, αποδοχές νέων συναδέλφων, συντάξεις, υγειονομική 
περίθαλψη, εφ άπαξ κλπ.) όσο και για ειδικότερα όπως: η Ειδική Αγωγή, οι προσλήψεις των 
αναπληρωτών, η κατάργηση της τριετίας, η μοριοδότηση των αποσπάσεων, τα πειθαρχικά, κλπ.

Αποτρέψαμε την αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου. Δώσαμε και δίνουμε τη μάχη 
για να μην εφαρμοστεί η αξιολόγηση–χειραγώγηση, που καταργεί την παιδαγωγική 
ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα του κλάδου. Δεν είμαστε 
«τυχοδιώκτες» και «καιροσκόποι» στο συνδικαλιστικό κίνημα σαν αυτούς που:
ü	Ζητούσαν την κατάργηση του Ολοήμερου σχολείου και των σχολείων Ε.Α.Ε.Π., 

αδιαφορώντας για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα χάνονταν και ΤΩΡΑ διαμαρτύρονται 
για την επιχειρούμενη απαξίωσή τους!

ü	Υιοθετούν κάθε αίτημα, μόνο και μόνο για να πάρουν την ψήφο σου! 
ü	Καταγγέλλουν τον κομματισμό στο συνδικαλιστικό κίνημα όταν οι ίδιοι είναι Πρόεδροι 

Συλλόγων – αιρετοί, αλλά ταυτόχρονα και υποψήφιοι βουλευτές με συγκεκριμένα κόμματα!
Είμαστε περήφανοι που ΚΑΝΕΝΑ μέλος της ηγεσίας της παράταξης μας (Δ.Ο.Ε. ή αιρετοί) 

όλα αυτά τα χρόνια δε διορίστηκε σε καμιά κυβερνητική θέση, ούτε ήταν υποψήφιος βουλευτής 
κανενός κόμματος. 



Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, 
 ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
   ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!!

την ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ 
 όλοι μαζί ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ για:
ü	Την κατάργηση του μισθολογίου – φτωχολογίου και των 

αντιασφαλιστικών Νόμων

ü	Την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης, για 
όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας.

ü	Την αποτροπή της αξιολόγησης–χειραγώγησης και των 
απολύσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας.

ü	Την υπεράσπιση της παιδαγωγικής ελευθερίας και 
δημοκρατίας στο σχολείο.

ü	Την κατάργηση των διατάξεων για τα πειθαρχικά καθώς και 
την επαναφορά των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια.

ü	Καμιά μείωση των οργανικών θέσεων.

ü	Καμιά μείωση προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών.

ü	Να μην επιτρέψουμε στον φασισμό τον ρατσισμό και την 
ξενοφοβία να εισβάλλουν στα σχολεία μας.


