
 
 
 
 
 
 

 
 Με τον καιρό να ναι κόντρα…. 

Η τρίτη μνημονιακή αξιολόγηση φέρνει 113 νέα προαπαιτούμενα. Η «δίκαιη ανάπτυξη» 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει έρθει: μείωση μισθών και εργασιακού κόστους, διεύρυνση 
των πεδίων κερδοφορίας για το κεφάλαιο, ξεπούλημα δημόσιου πλούτου. Η «αντιπολίτευση», 
με πρωτεργάτη τη ΝΔ, υπόσχεται ακόμα «ταχύτερες μεταρρυθμίσεις» δηλαδή ένταση της 
επίθεσης σε βάρος της εργαζόμενης πλειοψηφίας. 

Οι εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και οι επιθυμίες των ΕΕ, ΣΕΒ αποδιαρθρώνουν σταδιακά τη 
δημόσια εκπαίδευση. Διαιώνιση της αδιοριστίας, επέλαση των ελαστικών μορφών εργασίας, 
αξιολόγηση και εντατικοποίηση του ρυθμού εργασίας συνθέτουν το αναγκαίο μίγμα για τη 
μετάβαση στο σχολείο της αγοράς. Διαφημίζεται ήδη η «πλήρης αυτονομία του σχολείου» που 
σημαίνει απολύσεις και συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντί για μόνιμη σταθερή δουλειά, 
χορηγίες αντί για χρηματοδότηση, λειτουργία με όποιο προσωπικό υπάρχει, προγράμματα 
χυλός ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες γονέων και δήμων. 

….είναι τιμή να πετάς!  
Σε δυσκολότερες εποχές υπήρξαν άνθρωποι που δε λύγισαν. Σήμερα που οι αυταπάτες 

μερικών περί «κοινοβουλευτικών δρόμων» ή άλλων περί «διαφορετικών μειγμάτων πολιτικής» 
έχουν τελειώσει είναι καιρός να μιλήσει η κοινωνική πλειοψηφία, είναι πάλι ώρα να 
εκφραστεί το υπόγειο ρεύμα της ανάγκης και της οργής, να βγουν στο προσκήνιο οι κοινωνικές 
οργανώσεις των εργαζόμενων: τα σωματεία, οι σύλλογοι γονέων, οι συλλογικότητες της 
γειτονιάς. Σε αυτή την κίνηση θέλουμε να συμβάλλουμε σαν ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα στην 
εκπαίδευση, σαν ρεύμα μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης που δρούμε στο σύλλογο.  

10 χρόνια  Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση στο Σύλλογο: παρόντες σε κάθε 
αγώνα, με αιχμηρή πολιτική κριτική σε κάθε κυβέρνηση, με συνειδητή επιλογή για παραμονή 
στην τάξη αντί για κυνήγι θέσεων στελεχών εκπαίδευσης και διευθύνσεων σχολείων, 
αταλάντευτη υπεράσπιση των αναγκών και δικαιωμάτων, καταγγελία κάθε αυθαιρεσίας της 
Διοίκησης, καθοριστική συμβολή στην ενημέρωση και τη διαφάνεια. Τα στοιχεία αυτά 
διευρύνουν σταθερά την επιρροή και την αποδοχή μας.  
Δε μας ταίριαξε στιγμή της βολής η σιγή!  
Τον Ιούλη αναλάβαμε το προεδρείο του ΔΣ του Συλλόγου και σε σύντομο χρονικό διάστημα: 
• Αποκαλύψαμε στην τοπική κοινωνία τα επίδικα του ΠΔ 79, και άλλες στοχεύσεις σε 
βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης (κενά, πρόγραμμα ΙΕΠ, ν.4310, κ.τ.λ.). 
• Αποφασίσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και με τη δράση μας πέτυχε η 
απεργία – αποχή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
• Στήσαμε και ήδη λειτουργεί η ιστοσελίδα του συλλόγου, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 
μας η τράπεζα αίματος του συλλόγου. 

Όλα αυτά χωρίς τη στήριξη της ανεπαρκούς ΔΟΕ όπου διατηρεί πλειοψηφία ο παλιός 
και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΕΡΑ-ΑΕΕΚΕ) που βρίσκεται σε κατάσταση 
«συγκοινωνούντων δοχείων» με τη Διοίκηση, που στελέχη του (και στην περιοχή μας) 
υλοποιούν την κυβερνητική πολιτική και αξιολογούν εκπαιδευτικούς.  

Όποιος γονατισμένος είναι, όρθιος να σηκωθεί!; 
Γιατί οι νικημένοι του σήμερα  

είναι οι νικητές του αύριο 
Και το Ποτέ γίνεται: Σήμερα ακόμα!» 
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       Συνεχίζουμε:  2  Νοέμβρη  αποφασίζουμε  και  ψηφίζουμε  για: .                          

Σύλλογο αγωνιστικό  
που απαντά στους καπιταλιστικούς «μονόδρομους» με την αγώνες για την αναζήτηση μιας 
άλλης ζωής και κοινωνίας των όλων, των ίσων, των  διαφορετικών, χωρίς ΕΕ και ΟΟΣΑ, χρέος, 
μνημόνια και εκμετάλλευση όπου ο πλούτος και η εξουσία ανήκουν στους εργαζόμενους. Όπου 
κατοικία, παιδεία, υγεία, ενέργεια, νερό, περιβάλλον θεωρούνται κοινωνικά αγαθά και όχι 
εμπορεύματα. Σύλλογος που δρα και σχεδιάζει αυτοτελώς, σε συντονισμό με άλλα σωματεία 
και την ομοσπονδία δίνοντας τον τόνο των κινητοποιήσεων.  

Σύλλογο μαχητικό στο χώρο εργασίας:  
Σε κάθε σχολειό, ενάντια στο φόβο και την αυθαιρεσία, για να μην περισταλεί κανένα 
δικαίωμα, να μην κλείσει κανένα σχολείο ή τμήμα, να μην αποκρύπτονται τα κενά, για να μη 
χαθεί ούτε μια θέση εργασίας, για να αποτραπεί ξανά η αξιολόγηση, να επιβληθεί τελικά η 
μόνιμη σταθερή εργασία για όλους και οι μαζικοί διορισμοί.  

Σύλλογο που διεκδικεί το σχολείο των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών: 
•  που έχει στόχο τον ενιαίο 14 χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με 12χρονο ενιαίο σχολείο, 
με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή όλα δημόσια και δωρεάν.  Με διευρυμένες τις 
δομές της ειδικής αγωγής αλλά και κάθε άλλη υποστηρικτική και αντισταθμιστική δομή. Με το  
Σύλλογο  Διδασκόντων μοναδικό αποφασιστικό όργανο της λειτουργίας του σχολείου. 
•  που θα υπερασπίζεται την παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία και αποδομεί 
επιστημονικά και παιδαγωγικά τους σχεδιασμούς  κυβερνήσεων και ΟΟΣΑ. 
• που επεξεργάζεται και συγκροτεί  πρόταση για το αναγκαίο περιεχόμενο του σημερινού 
δημόσιου και μειονοτικού σχολείου. Πραγματοποιούμε φέτος (με ή χωρίς τη ΔΟΕ που 
καθυστερεί εξαιρετικά εδώ και δύο χρόνια) συνέδριο για την εκπαίδευση της μειονότητας με 
παιδαγωγική ομάδα του συλλόγου που θα αποτελέσει πυρήνα της προσπάθειας. 

Σύλλογο  της συμμετοχής, της ενότητας, της αλληλεγγύης, της διαφάνειας 
• Με χώρο που θα μπορεί να εκφραστεί κάθε εκπαιδευτικός: με ανοιχτό βήμα – φόρουμ 
τοποθέτησης στην ιστοσελίδα και ενεργές ομάδες εργασίας για ενότητα μέσα από την πράξη, 
στη δημιουργία αλλά και τους αγώνες.  
• Με σύλλογο που θα μπορεί να συνδράμει τα μέλη του στα δύσκολα. Προτείνουμε και 
αποφασίζουμε για πρώτη φορά συγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του απεργιακού ταμείου 
– ταμείου αλληλοβοήθειας, για αυτό ιδρύσαμε την τράπεζα αίματος. Φυσικά τέτοιες δράσεις 
μπορούν να πολλαπλασιαστούν. 
• Με οικονομικά πλήρους διαφάνειας για να ξέρουν όλοι που πηγαίνει η συνδρομή τους 
και να ενταθεί η πίεση στη ΔΟΕ για υιοθέτηση της απόφασης της ΓΣ μας για τα οικονομικά.                   
Για πρώτη φορά θα κατατεθεί στη ΓΣ μας προϋπολογισμός.  

Σύλλογο  για  όλη  την  κοινωνία  
Που θα τον αφορούν τα προβλήματα όλης της εργαζόμενης πλειοψηφίας: Απέναντι στη 
μνημονιακή βαρβαρότητα, πρέπει να απαντήσουμε με την ταξική αλληλεγγύη. Μόνο έτσι θα 
γκρεμίσουμε τους  μηχανισμούς που βάζουν την κοινωνία απέναντι στους εκπαιδευτικούς.  

Συνεπώς θέλουμε σύλλογο που θα  κινητοποιείται  ενάντια στις απολύσεις, στους 
πλειστηριασμούς – εξώσεις από πρώτες κατοικίες, στα διόδια. Κανένας μαθητής μας δεν 
πρέπει να μείνει χωρίς σπίτι, φαγητό, θέρμανση, ρεύμα, νερό, εκδρομή, θέατρο.  


