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Διακιρυξθ 
για τισ εκλογζσ αντιπροςϊπων ΔΟΕ 

  

  

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυγκροτικθκε 
από όλα εκείνα τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ, τα μζλθ και τουσ φίλουσ, που από τθν αρχι τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ επιβεβαιϊνουν ςτθν πράξθ τισ αρχζσ τουσ για ζναν ακθδεμόνευτο, 
ανεξάρτθτο από κομματικζσ ι άλλεσ επιρροζσ ςυνδικαλιςμό, ςε προοδευτικι κατεφκυνςθ. Από 
αυτοφσ που ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ επζλεξαν ζμπρακτα να μείνουν όρκιοι, αςυμβίβαςτοι απζναντι 
ςτθ λαίλαπα των μνθμονίων, όποια κυβζρνθςθ κι αν τα ψιφιηε κάκε φορά. Από αυτοφσ που 
επζλεξαν να υπεραςπίηονται ανυποχϊρθτα τα εργαςιακά, τα μιςκολογικά και τα αςφαλιςτικά 
δικαιϊματα των ςυναδζλφων. Από αυτοφσ που δεν ακολοφκθςαν τον εφκολο δρόμο του 
λαϊκιςμοφ, τθσ ςτείρασ άρνθςθσ, τθσ μθ κατάκεςθσ πρόταςθσ για κανζνα κζμα, τθσ εξαλλοςφνθσ, 
τθσ ςυνδικαλιςτικισ και πολιτικισ ανκρωποφαγίασ. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, αποτελεί ςυνζχεια τθσ ΠΑΚ, θ οποία λειτοφργθςε επί 
τριάντα χρόνια ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν ΠΕ και θ οποία ζβαλε ανεξίτθλα τθ ςφραγίδα τθσ 
ςτισ μεγαλφτερεσ και τισ πλζον ιςτορικζσ κατακτιςεισ του κλάδου μασ (κατάργθςθ των 
Παιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν και ίδρυςθ των Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων (1982), κατάργθςθ του 
κεςμοφ του επικεωρθτι (1982), ειςαγωγι των ειδικοτιτων ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
(1985), νζα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία (1984,2002), κακιζρωςθ του ολοιμερου 
δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου (1997), εξίςωςθ μιςκϊν δαςκάλων-κακθγθτϊν (1997), 
μαηικοί μόνιμοι διοριςμοί εκπαιδευτικϊν και εξάλειψθ τθσ ανεργίασ ςτο χϊρο των δαςκάλων 
(2002-2010), κακιζρωςθ των ςχολείων ΕΑΕΠ και δθμιουργία 15000 κζςεων ειδικοτιτων ςτθν ΠΕ 
(2010), κακιζρωςθ -μετά τθ μεγάλθ απεργία του 2006- του ενόσ ζτουσ υποχρεωτικισ προςχολικισ 
αγωγισ, μοριοδότθςθ των αποςπάςεων (2010) και κατάργθςθ του πελατειακοφ κράτουσ). 

 Σο Πανελλαδικό υμβοφλιο τθσ ΠΑΚ το 2011 με ομόφωνθ ενυπόγραφθ απόφαςι του 
που κοινοποιικθκε ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και ςτα ΜΜΕ, διαχϊριςε πλιρωσ τθ 
κζςθ του από τισ μνθμονιακζσ πολιτικζσ που αςκοφςε θ τότε κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ και 
προχϊρθςε ςε υνζδριο μζςα από το οποίο ιδρφκθκε θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, θ μεγάλθ 
Δθμοκρατικι Προοδευτικι Παράταξθ ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν τθσ ΠΕ. 

τθ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ζχουν κζςθ όλοι οι δθμοκράτεσ-προοδευτικοί 
εκπαιδευτικοί που ςζβονται τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ανεξαρτιτωσ κομματικισ 
τοποκζτθςθσ, που αγωνίηονται για μια υψθλοφ επιπζδου δθμόςια εκπαίδευςθ, με ευρωπαϊκό 
προςανατολιςμό, ςτθν υπθρεςία του λαοφ και του τόπου. Όλοι όςοι πιςτεφουν ότι θ 
ςταςιμότθτα είναι ουςιαςτικά οπιςκοδρόμθςθ, όλοι όςοι πιςτεφουν ότι μζςα από ςυλλογικοφσ 
αγϊνεσ και διεκδικιςεισ υπάρχει δυνατότθτα ουςιαςτικισ παρζμβαςθσ ςτα εκπαιδευτικά 
δρϊμενα. Όλοι όςοι πιςτεφουν ςτον δθμοκρατικό διάλογο ςεβόμενοι τισ διαφορετικζσ 
απόψεισ των άλλων. Όςοι δεν πιςτεφουν ότι κατζχουν τθ μοναδικι αλικεια ι ότι μόνο οι ίδιοι 



ζχουν ςωςτζσ απόψεισ. Όλοι όςοι δεν διακατζχονται από ξενοφοβικά και ρατςιςτικά 
ςφνδρομα. Όλοι όςοι αντιλαμβάνονται τθν αλλθλεγγφθ ωσ μια ουςιαςτικι υποχρζωςθ όλων 
και όχι ωσ ζνα μζςο ικανοποίθςθσ μικροπαραταξιακϊν και μικροπολιτικϊν ςυμφερόντων. 

Η δράςθ τθσ παράταξθσ μασ αντιςτρατεφεται κάκε πολιτικι που υπθρετεί τον 
νεοφιλελευκεριςμό, τον ςυντθρθτιςμό, τον αριςτερίςτικο λαϊκιςμό, τον αναχρονιςμό, τθν 
αναβίωςθ κάκε μορφισ αυταρχικοφ εκπαιδευτικοφ διοικθτιςμοφ, τον ςταλινιςμό και τον 
εγκλωβιςμό ςε πρακτικζσ μικροςυνδικαλιςτικισ περιχαράκωςθσ. 

Κάκε ςφγκριςθ με τθ ςθμερινι ςτάςθ των κυβερνθτικϊν παρατάξεων που είτε φανερά 
είτε κρυφά με μανδφα ψευτο-ανεξαρτθςίασ ςτθρίηουν απροκάλυπτα το κυβερνθτικό ζργο, είναι 
ςυντριπτικι και δείχνει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μεγάλθ δθμοκρατικι παράταξθ χαίρει τθσ 
εμπιςτοςφνθσ των εκπαιδευτικϊν. Αυτοί που ςικωναν κάποτε τα λάβαρα κατά των μνθμονίων 
τϊρα δεν βρίςκουν, οφτε για τα προςχιματα, κάτι μεμπτό ςτθν πολιτικι τθσ ςυγκυβζρνθςθσ των 
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

τθ δεδομζνθ ςυγκυρία ςτα ιδεολογικά μασ προτάγματα βρίςκονται θ ανάδειξθ των 
αλλαγϊν που απαιτοφνται ςτθν πολιτειακι, κοινωνικι, οικονομικι και παραγωγικι οργάνωςθ 
τθσ χϊρασ και θ διαχρονικά επιβεβαιωμζνθ πολιτικι κεϊρθςθ, ότι θ παιδεία, ο πολιτιςμόσ, το 
φυςικό περιβάλλον, θ υγεία, θ κοινωνικι αςφάλιςθ αποτελοφν δθμόςια κοινωνικά αγακά τα 
οποία οφείλει να εγγυάται το κράτοσ, το οποίο ςυνάμα ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαςφάλιςθ 
τόςο τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ όςο και τθσ ιςότθτασ των μορφωτικϊν ευκαιριϊν. 

 Όλθ τθν περίοδο των μνθμονιακϊν πολιτικϊν είμαςτε ςτθν πρϊτθ γραμμι των αγϊνων. Η 
ατηζντα και οι κζςεισ τθσ ΔΟΕ ζχουν ςε ςθμαντικό βακμό και τθ δικι μασ αντίλθψθ και πρακτικι. 
Αγωνιςτικαμε και αγωνιηόμαςτε για τθν προαγωγι τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ, ωσ 
ςυλλογικϊν αξιϊν, ωσ ςτάςθ ηωισ. Κινθκικαμε και κινοφμαςτε με πνεφμα ςφνκεςθσ απόψεων 
και ςυνεργαςίασ με μια κεϊρθςθ υπεφκυνθσ ςτάςθσ, και ςφνκεςθσ των απόψεων για να ζχουμε 
μια Ομοςπονδία ςοβαρι και με κφροσ. 

υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ με τθ ςυντεταγμζνθ δθμοκρατικι ςυμμετοχικι λειτουργία 
των οργάνων και των ςτελεχϊν τθσ, τθν αξιοποίθςθ και τθ δυναμικι ςυςτράτευςθ νζων 
εκπαιδευτικϊν μζςα από ςυνδιαςκζψεισ νζων ςτελεχϊν που οργάνωςε (2016, 2017, 2019), τθν 
αντίλθψθ μιασ νζασ ςυλλογικότθτασ που καλλιεργικθκε και ενιςχφκθκε ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, κατάφερε: 

 να πετφχει ιςχυρι πολιτικι και ςυνδικαλιςτικι εκπροςϊπθςθ τόςο ςτο επίπεδο τθσ 
ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ (Δ ΔΟΕ), όςο και ςτο αντίςτοιχο των υπθρεςιακϊν 
ςυμβουλίων του υπουργείου παιδείασ (ΚΤΠΕ-ΑΠΤΠΕ-ΠΤΠΕ). 

 να αποδείξει με τουσ αγϊνεσ τθσ ότι ζχει πολιτικι αυτονομία, δεν είναι «κεραπαινίδα» και 
κυματοκραφςτθσ κανενόσ κόμματοσ και ότι παραμζνει θ παράταξθ των διαχρονικϊν αξιϊν 
τθσ ελπίδασ και τθσ προοπτικισ, αλλά και θ παράταξθ των αποφάςεων, που δεν φοβάται 
να αναλάβει κανζνα κόςτοσ όταν χρειαςτεί. 

 με τεκμθριωμζνεσ και εξειδικευμζνεσ κζςεισ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, τα 
εργαςιακά δικαιϊματα των αναπλθρωτϊν, τουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ ςτθν εκπαίδευςθ, 
τθν ειδικι αγωγι, τθν προςχολικι εκπαίδευςθ, τθ μετεκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν, τθ 
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθν εκπαιδευτικι αποκζντρωςθ και διοικθτικι αυτοτζλεια 
των ςχολικϊν μονάδων, τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ του μακθτι, να κζςει προσ όλεσ τισ 
ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ του κλάδου και τισ εκάςτοτε θγεςίεσ, όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ 
πραγματικισ ατηζντασ των προβλθμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και το ξεκάκαρο 



πλαίςιο και το περιεχόμενο, μιασ ουςιαςτικισ και εμπεριςτατωμζνθσ προςζγγιςθσ 
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν των κεμάτων. 

 να αποκαλφψει τον εκπαιδευτικό φαριςαϊςμό, τον παραπλανθτικό εμπαιγμό χιλιάδων 
νζων εκπαιδευτικϊν, τθν ανακολουκία, τθν προχειρότθτα, αλλά και τθν παλαιομοδίτικθ 
πρακτικι των θγεςιϊν του υπουργείου παιδείασ, οι οποίεσ διαχειρίςτθκαν τα προβλιματα 
τθσ Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αυταπάτεσ, ιδεολθπτικζσ μονομζρειεσ, 
ρουςφετολογικι διάκεςθ και ζλλειψθ ςοβαροφ ςχεδιαςμοφ. 

 να καταγγείλει τα «κροκοδείλια δάκρυα», τθ γφμνια του ςυνδικαλιςτικοφ πολιτικοφ 
λόγου, τθν ανευκυνότθτα ςυνδικαλιςτικϊν δυνάμεων που αρζςκονται να διακρίνονται 
ςτθν ανάπτυξθ ενόσ κεωρθτικοφ λόγου που βαςίηεται ςτον ανορκολογιςμό, τθν 
ψθφοκθρία, τθ δικεν αντιςυμβατικότθτα, τθν αοριςτία, τθν ιδεολογικι κακαρότθτα, τον 
αντιευρωπαϊςμό, επιβάλλοντασ ςτθ ςυνδικαλιςτικι ηωι, το όχι ςε όλα! κζτο ΟΧΙ, χωρίσ 
αντιπρόταςθ, χωρίσ εναλλακτικι λφςθ, χωρίσ πολλι ςκζψθ! 

 να προτάξει ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ δράςθσ τθσ, τθν αναβάκμιςθ του δθμόςιου 
νθπιαγωγείου και να κζςει ωσ βαςικό ςτόχο τθν κακιζρωςθ τθσ δίχρονθσ προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ, τθν αποκατάςταςθ του ρόλου και τθσ φυςιογνωμίασ του ολοιμερου 
δθμοτικοφ ςχολείου και νθπιαγωγείου που να λειτουργεί υπθρετϊντασ κοινωνικζσ και 
παιδαγωγικζσ ανάγκεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατοχφρωςθ και ενίςχυςθ των δικαιωμάτων 
και αρμοδιοτιτων του ςυλλόγου διδαςκόντων, ωσ βαςικοφ οργάνου παιδαγωγικισ 
εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ, ζκφραςθσ τθσ ςυλλογικότθτασ και τθσ ςυμμετοχικισ 
λειτουργίασ του ςχολείου. 

 να αναδείξει το τεράςτιο κζμα αλλαγισ τθσ φυςιογνωμίασ των Παιδαγωγικϊν τμθμάτων 
των Πανεπιςτθμίων που βάηει ςε κίνδυνο τα εργαςιακά δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν. 
Να ςυγκρουςτεί δθμόςια με όλεσ τισ δυνάμεισ που για ιδιοτελείσ προςωπικοφσ, 
ςυντεχνιακοφσ και πολιτικοφσ λόγουσ, υλοποιοφν ακαδθμαϊκό και επιςτθμονικό ζγκλθμα 
κατά τθσ εκπαίδευςθσ. Όταν κάποιοι κρφβονταν, απείχαν, είχαν χλιαρό λόγο ι «ςφφριηαν 
αδιάφορα» δεν διςτάςαμε να ςυγκρουςτοφμε και μπικαμε για άλλθ μια φορά ςτθν 
πρϊτθ γραμμι τθσ υπεράςπιςθσ των κατακτιςεων του κλάδου. 

 
υναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι 

 Με τθ ςυμμετοχι και τθν ψιφο ςασ κα κακορίςετε τθ μορφι και τθ φυςιογνωμία τθσ 
εκπροςϊπθςθσ του κλάδου για τθν επόμενθ διετία. Επιλζξτε αυτοφσ που διατυπϊνουν 
προτάςεισ χωρίσ να αρκοφνται ςτα εφκολα ςυνκιματα. Επιλζξτε αυτοφσ που δεν βλζπουν όλα 
τα κυβερνθτικά νομοκετιματα ωραία. Επιλζξτε αυτοφσ που δεν κα κρυφτοφν ςτα δφςκολα. 
Επιλζξτε αυτοφσ που ςτάκθκαν πάντα ςτο πλευρό ςασ. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ κα βρίςκεται πάντα ςτθν πρϊτθ γραμμι των αγϊνων 
υποςτιριξθσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και του κλάδου. 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


