
 

  

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΠΑK ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Π.Δ. 

Α. Ιζηνξηθή πνξεία - αγώλεο - απνηειέζκαηα 

Η ΠΑΚ Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ην 1983, ιεηηνχξγεζε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ 
θίλεκα σο αλεμάξηεηε δχλακε , πξνζπαζψληαο θάζε θνξά λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο, ηηο 
πξννδεπηηθέο ηδέεο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο βάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Π.Δ. 

Θέηνληαο απφ ηελ αξρή ηηο απαξαίηεηεο θαηαζηαηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπιινγηθέο 
δεκνθξαηηθέο δπκψζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη 
ζπλδηθαιηζηηθή θνπιηνχξα κε ζχγρξνλε πνιηηηθή καρεηηθή ηαπηφηεηα, ζπγθεληξψλνληαο 
ζηηο ηάμεηο ηεο δπλάκεηο θαη πξφζσπα, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαη ηελ εδξαίσζε 
επαγγεικαηηθνχ θαη ζπλδηθαιηζηηθνχ νξάκαηνο θαη πξάμεο γηα ηνλ Έιιελα δάζθαιν, ην 
καζεηή, ην γνληφ θαη ηελ θνηλσλία καο επξχηεξα. 

Ο δάζθαινο κέρξη ηφηε αληηκεησπίδνληαλ σο έλαο κέηξηνο εγγξάκκαηνο δεκφζηνο 
ππάιιεινο -(δαζθαιάθνο ή δαζθαιίηζα) πξσηεχνλ κέινο ηνπ εθάζηνηε πνιηηηθνχ 
κεραληζκνχ ηεο ζπληήξεζεο -κε κηθξά δηαζηήκαηα «αηξεηηθήο» ηδενινγηθήο θαη θνηλσληθήο 
αλάθακςεο - πνπ φκσο δελ έθαλε ηίπνηα άιιν πέξα απφ ην λα αλαπαξάγεη ηελ θπξίαξρε 
ζπληεξεηηθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηδενινγία ζηνπο καζεηέο θαη ηελ θνηλσλία. 

Ο δάζθαινο θαη ε δαζθάια δηέζεηε κελ αθφκα επξεία ιατθή θνηλσληθή απνδνρή - θπξίσο ζε 
κηθξν-θνηλσληθφ επαξρηαθφ επίπεδν- αιιά ηαπηφρξνλα είρε απαμησζεί θαη απηναπαμησζεί 
κέζα απφ ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηνπ απνρή γηα φ,ηη ζπλέβαηλε γχξσ ηνπ θαη ηνλ 
αθνξνχζε σο επαγγεικαηία, σο θνηλσληθφ πξφζσπν θαη σο πνιίηε. 

Η παξαπάλσ δηαπίζησζε ζα κπνξνχζε λα απνηππσζεί ζηα ιφγηα ηνπ Α. 
Παπαδηακάληε: «Καζώο ν ζθύινο, ν δεκέλνο κε πνιύ ζρνηλίνλ εηο ηελ απιήλ ηνπ 
απζέληνπ ηνπ, δελ εκπνξεί λα γαπγίδε νύηε λα δαγθάζε έμσ από ηελ αθηίλα θαη ην 
ηόμνλ ηα νπνία δηαγξάθεη ην θνληόλ ζρνηλίνλ, παξνκνίσο θ' εγώ δελ δύλακαη νύηε 
λα είπσ, νύηε λα πξάμσ ηίπνηε πεξηζζόηεξνλ παξ όζνλ κνπ επηηξέπεη ε ζηελή 
δηθαηνδνζία, ηελ νπνίαλ έρσ εηο ην γξαθείνλ ηνπ πξντζηακέλνπ κνπ...» 

αθψο κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ ζχγρξνλνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 
ζθελήο, ην εθπαηδεπηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα έρεη λα θαηαδείμεη ζεκαληηθέο θσηηζκέλεο 
εμαηξέζεηο -ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ- πνπ κε αγσληζηηθφηεηα βνήζεζαλ ζε κεγάιν 
βαζκφ ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Απηφ φκσο πνπ θπξίσο θαηάθεξε ε ΠΑΚ ζε επνρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ αθφκα θαη κεηά 
απφ ην 1975 λα ραξαθηεξηζηνχλ δχζθνιεο γηα ηνλ θιάδν θαη ηνπο πνιίηεο, ήηαλ ν θάζε 
Έιιελαο δάζθαινο θαη ε θάζε δαζθάια λα έρνπλ ιφγν θαη ζέζε απέλαληη ζηηο εμειίμεηο ηνπ 
θιάδνπ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ κεηαξξπζκίζεηο θαη 
βειηηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ρσξίο λα 
ζηνρνπνηνχληαη θαη λα δηψθνληαη σο πνιηηηθά θαη επαγγεικαηηθά αηξεηηθνί ή αληηδξαζηηθνί. 



Η ΠΑΚ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ, δηα κέζνπ ηεο αμηνπηζηίαο ηεο, ηεο ππεπζπλφηεηαο, ηεο 
αγσληζηηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηηο ηδέεο θαη ηηο πξσηνπφξεο ζέζεηο αιιά θαη 
ηελ νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηεο, θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, θαη λα 
δηαηεξεζεί κέρξη θαη ζήκεξα πξψηε δχλακε ζην ρψξν ηεο Π.Δ. θαη σο ε κεγαιχηεξε 
παξάηαμε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα. 

πλέδεζε ην φλνκά ηεο κε ηηο κεγαιχηεξεο θαηαθηήζεηο ηνπ θηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
φπσο π.ρ. : 

 Η θαηάξγεζε ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ε ίδξπζε ησλ Παηδαγσγηθψλ 
ηκεκάησλ 

 Η θαηάξγεζε ηνπ δαζθαινκίζεηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή 
 Η θαζηέξσζε λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη βηβιίσλ 
 Η ιεηηνπξγία ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ 
 Η κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ θαη ε εμάιεηςε (κέρξη θέηνο ) ηεο αλεξγίαο ζην 

ρψξν ησλ δαζθάισλ 
 Πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο Γ.Τ. 
 Πάλσ απ΄ φια, φκσο, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ θαζηέξσζε , εδψ θαη 30 ρξφληα , 

ελφο θιίκαηνο πξσηνθαλνχο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο ζην 
ζρνιείν , ην νπνίν νπδείο ηνικά λα ακθηζβεηήζεη. 

Όια απηά ηα ρξφληα, έρνληαο ηδενινγηθή αλαθνξά ζην ΠΑΟΚ, έδσζε κάρεο θαη 
πξσηνζηαηνχζε ζηνπο αγψλεο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηα πνιηηηθή δχλακε ήηαλ ζηελ 
θπβέξλεζε. Ο γεληθφο απνινγηζκφο απηψλ ησλ αγψλσλ φια απηά ηα ρξφληα ήηαλ ζεηηθφο 
θαη πνιχηηκνο γηα ηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Η ζέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο Π.Δ., 
θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαβαζκίζηεθε θαη ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 
εθπαίδεπζεο βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Η αιήζεηα είλαη όηη ε ζπκβνιή ησλ ηόηε 
θπβεξλήζεσλ ηνπ θνκκαηηθνύ καο θνξέα ζηελ πινπνίεζε όισλ απηώλ ησλ 
θαηαθηήζεσλ ήηαλ ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο θνπιηνχξαο 

ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη δεκνθξαηηθήο «αιιαγήο», ρσξίο κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα 
θαη ζπληεξεηηζκνχο γηα ηελ Διιάδα πνπ πξνζπαζνχζε λα θαηαθηήζεη πξνο φθεινο ησλ 
πνιηηψλ ηεο φ,ηη είρε απνιεζζεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηεο ζπληήξεζεο, ηνπ 
απφιπηνπ εθπαηδεπηηθνχ παηεξλαιηζκνχ, ηεο νπηζζνρψξεζεο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
ειιείκκαηνο . 

Ο δάζθαινο ινηπφλ βξέζεθε, φρη κφλν ζην άξκα ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ εμειίμεσλ, αιιά 
ηνπ δφζεθε γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην ιεηηνχξγεκά 
ηνπ σο κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αιιαγήο αιιά 
ηαπηφρξνλα λα αλαβαζκίζεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ 
αμηνπξέπεηα, ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπ νληφηεηα. 

Η αλαβάζκηζε ηνπ δαζθάινπ είρε σο απνηέιεζκα λα δηαδξακαηηζηνχλ ζεκαληηθέο ζεηηθέο 
αιιαγέο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο δσληαλνί νξγαληζκνί παξνρήο θαη 
αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ θαηαγξάθεθε ζε έλα επξχ θάζκα 
ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θη επηηεπγκάησλ κε φινπο ηνπο πφινπο ηεο 
θνηλσλίαο. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή, ε ΠΑΚ, φρη κφλν δελ αιιάδεη φλνκα θαη 
ζχκβνια, αιιά ζα ζπλερίζεη κε κεγαιχηεξε έληαζε ηνλ αγψλα γηα ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο 
ηεο. ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑ, ΣΑ ΤΜΒΟΛΑ ΜΑ απνηεινχλ ηελ ηζηνξία καο, ηελ ηδενινγηθή καο 
ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ γηα ηελ θνηλσλία, ην ζρνιείν, ηνλ Έιιελα δάζθαιν γηα ηα νπνία αηζζαλφκαζηε 
πεξήθαλνη θαη ΓΔΝ ΣΑ ΠΑΡΑΥΩΡΟΤΜΔ ζε ΚΑΝΔΝΑΝ, φζν θη αλ θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα 
ηα ινηδνξήζνπλ. 

Β. Η ζεκεξηλή πνιηηηθή ζπγθπξία θαη ν μεθάζαξνο δηαρσξηζκόο ηεο παξάηαμεο από 



ηελ αζθνύκελε αληηιατθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο. 

ήκεξα νη εξγαδφκελνη θαη εηδηθφηεξα ε εθπαίδεπζε δέρνληαη ηε ζπζηεκαηηθή θαη 
κεζνδεπκέλε επίζεζε ηεο ζθιεξήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Καηαλννχκε ηε δχζθνιε δηεζλή 
νηθνλνκηθή ζπγθπξία , φκσο απηή ε ζπγθπξία δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ζε θακηά 
πεξίπησζε ηελ άδηθε ιεειαζία ησλ πεληρξψλ κηζζψλ καο θαη ηελ θαζεκεξηλή ππνβάζκηζε 
ηεο Γεκφζηαο θαη Γσξεάλ παηδείαο. Απηφ πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά ηφζν ζε ζεζκηθφ φζν 
θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν δελ έρεη πξνεγνχκελν. Κάζε θαηλνχξγηα κέξα πνπ μεκεξψλεη 
είλαη ρεηξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη πξαθηηθή δελ έρεη θακία 
ζρέζε κε ηελ ηδενινγία ηνπ ΠΑΟΚ πνπ εκείο δεκηνπξγήζακε, πηζηέςακε , 
ζηεξίμακε ,αγσληζηήθακε θαη αγαπήζακε. 

Οη ΠΑΚΙΣΔ δάζθαινη έρνπλ κάζεη λα έρνπλ ην θεθάιη ςειά θαη λα θνηηνχλ ζηα κάηηα ηνπο 
καζεηέο ηνπο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ήκεξα εμαηηίαο ηεο«ππνηηζέκελεο 
ηαύηηζεο» ησλ κειψλ ηεο ΠΑΚ κε ηελ θπβέξλεζε, πνπ κεξηθνί θχθινη εληέρλσο 

θαιιηεξγνχλ, γηα ηηο δηθέο ηνπο ζθνπηκφηεηεο ηνπο απαληάκε φηη θακηά ζρέζε δελ έρνπκε κε 
ηελ εθαξκνδφκελε αληηιατθή θαη αληηεθπαηδεπηηθή ιατθή πνιηηηθή. 

Απνδεηθλχνληαο ηε ζπλέπεηα κεηαμχ ιφγσλ θαη έξγσλ καο (ε παξάηαμε καο έγθαηξα είρε 
βάιεη ηηο θφθθηλεο γξακκέο κε δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο ηεο ) ην παλειιαδηθφ πκβνχιην ηεο 
ΠΑΚ Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ από ηηο 31-08-2011,νκόθσλα, 
απνθάζηζε ηνλ πιήξε δηαρσξηζκό ηεο παξάηαμεο από ηελ αζθνύκελε θπβεξλεηηθή 
πνιηηηθή ε νπνία έρεη νδεγήζεη ηα ρακειόηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηεο παηξίδαο 
καο , κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζηε θηώρεηα θαη ζηελ εμαζιίσζε. 

Η ζημεπινή πολιηική ηηρ κςβέπνηζηρ 

καμία ζσέζη δεν έσει με ηιρ απσέρ ηηρ 

διακήπςξηρ ηηρ 3ηρ ηος Σεπηέμβπη και 

είναι ανηίθεηη με ηην ιζηοπική ποπεία ηος 

κινήμαηορ και ηιρ απσέρ ηος για πολιηική, 

οικονομική, κοινωνική δημοκπαηία και 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 

Τινπνηώληαο ηελ παξαπάλσ απόθαζε δε ιάβακε κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο 
ζπλδηάζθεςεο ζηηο 3 ηνπ επηέκβξε, θαη δε ζπκκεηέρνπκε πιένλ ζε νπνηαδήπνηε 
θνκκαηηθή δηαδηθαζία , κέρξηο όηνπ ε πνιηηηθή απηή αιιάμεη πξνο όθεινο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηηο αλάγθεο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ. 

Σα ρηιηάδεο κέιε θαη θίινη ηεο παξάηαμεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, πηζηνί ζηηο αξρέο, ζηηο 
αμίεο θαη ζηνπο αγψλεο πνπ φια απηά ηα ρξφληα έδσζαλ, δίλνπλ θαη ηώξα θαζεκεξηλά 
ηνλ αγώλα, κέζα από ηα ζπλδηθάηα, γηα ηελ αλαηξνπή ηεο άδηθεο θαη αληηιατθήο 
πνιηηηθήο ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ κεζνπξόζεζκνπ θαη ησλ άιισλ πεξηθνπώλ. 

ΔΙΜΑΣΔ ΠΔΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ ΜΑ , ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΜΑ , ΣΙ ΑΡΥΔ ΜΑ 
ΚΑΙ ΣΙ ΑΞΙΔ ΜΑ.    

Από ηελ ΠΑΚ 

 


