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Ο ΒΗΧΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ ΔΕΝ… ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ 

ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Όταν ο υπουργός παιδείας ανακοινώνει μηδενικούς διορισμούς, χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών και σύστημα 

προσλήψεων τέτοιο, ώστε η πλειοψηφία τους να μην ξαναδουλέψει στην εκπαίδευση, ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ 

βγάζουν καταγγελία και στοχοποιούν τις Παρεμβάσεις, γιατί αρνήθηκαν να κουκουλώσουν ότι η πλειοψηφία 

ΣΥΝΕΚ - ΔΑΚΕ στην ΟΛΜΕ, παζαρεύει πίσω από την πλάτη των αναπληρωτών, το κόψιμο της προϋπηρεσίας, 

αποδεχόμενη ουσιαστικά το πλαίσιο του ν. 3848 και του υπουργείου. Στις κάμερες υπερασπίζονται τάχα τα 

συμφέροντα του κλάδου και την ίδια στιγμή στέλνουν πρόταση του νομικού Συμβούλου για πλαφόν 84 μήνες 

προϋπηρεσία και όλη τη νομική επιχειρηματολογία του Υπ. Παιδείας. 

Τι ειρωνεία … Οι ίδιες παρατάξεις είχαν καταγγείλει ξανά τις Παρεμβάσεις στην αρχή της χρονιάς. Όταν τα 

κενά στα σχολεία ήταν τραγικά και η δυναμική παρέμβαση των αναπληρωτών στην επίσκεψη Φίλη στα γραφεία 

της ΟΛΜΕ, με την αστυνομία στην είσοδο, απαίτησε διορισμούς και προσλήψεις. Η στάση των Παρεμβάσεων 

τότε ενόχλησε το προφίλ του υπουργού και της κυβέρνησής του ότι συνδιαλέγονται με τις Ομοσπονδίες των 

εκπαιδευτικών. Υπάρχει όμως και παρελθόν… 

Όταν η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, το Μάιο του 2013 κινδύνευε, οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ έτειναν χείρα 

βοηθείας, ακυρώνοντας μαζί με τη ΔΑΚΕ, την αποφασισμένη με συντριπτική πλειοψηφία απεργία, από 

μαζικότατες Γενικές Συνελεύσεις, ανοίγοντας το δρόμο για τις απολύσεις – διαθεσιμότητες. 

Όταν το καλοκαίρι του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ απειλήθηκε από ένα συντριπτικό, λαϊκό «όχι» 

στην συνέχιση της εφαρμογής των μνημονίων, της ΕΕ και του ΔΝΤ, η ΝΔ μαζί με ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, έτειναν 

χείρα βοηθείας για την μετατροπή του σε ένα άθλιο «ναι» και την υπογραφή του 3
ου

 μνημονίου. 

Φέτος που η προσπάθεια των ΣΥΝΕΚ για συγκάλυψη- δικαιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής ασθμαίνει, η 

ΔΑΚΕ συνεπικουρεί πάλι. Συμβάλλοντας στη «διάσωση» της παρωδίας του κυβερνητικού, εθνικού διαλόγου, 

κάνει σαφές ότι ο κυβερνητικός συνδικαλισμός και η υποταγή στην εξουσία είναι εγγεγραμένη στα παραταξιακά 

της γονίδια, ανεξάρτητα του ονόματος της κυβέρνησης. 

Η άθλια αυτή παράσταση παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, παίζεται και τώρα πάνω στις πλάτες 

των συναδέλφων αναπληρωτών. Τους δηλώνουμε απερίφραστα. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους! Είναι 

γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα κάνουμε πίσω και θα τους αφήσουμε να μετατρέπουν ανενόχλητοι την 

Ομοσπονδία και τα συνδικάτα σε νομικό παράρτημα του υπουργείου. Ότι θα αφήνουμε να περνά η κυβερνητική 

πολιτική των απολύσεων, της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης, του ασφαλιστικού και φορολογικού 

Αρμαγεδώνα, μένοντας στην ασφάλεια πολιτικών εκτιμήσεων και συμπερασμάτων, μόνο.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές, να συμμετάσχουν αποφασιστικά στην 

κινητοποίηση αύριο Πέμπτη 21/4, στο υπουργείο παιδείας στις 12.00 και στις κινητοποιήσεις που θα 

αποφασιστούν για το ασφαλιστικό. Συγκρουόμαστε με την κυβέρνηση και την πολιτική μνημονίων, ΕΕ, ΔΝΤ.  

Ανατρέπουμε τις επιλογές τους και τους «νόμους» των μνημονίων. Δεν παζαρεύουμε. Να αποσυρθεί τώρα 

ολόκληρη η διάταξη Φίλη για τις «προσλήψεις» αναπληρωτών. Κανείς αναπληρωτής απολυμένος. Κατάργηση 

του ν. 3848 κι όχι της προϋπηρεσίας. Μόνιμοι, μαζικοί διορισμοί! Κάλυψη των πραγματικών κενών. Όχι στα 

σχέδια διάλυσης της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης, που ξεκινούν από την ΤΕΕ, την ειδική αγωγή και τα 

νηπιαγωγεία και μέχρι το Σεπτέμβρη θα αφορούν όλους. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! ΟΛΟΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 

ΔΕ ΝΙΚΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΙΑ! 
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