
 



Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ 

Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Οι μηδενικοί διορισμοί και η ομηρία χιλιάδων αναπληρωτών και οι κάλπικες εξαγγελίες διορισμών σε βάθος 

νέας 3ετίας συμπληρώνουν την «κανονικότητα» των περικοπών τμημάτων, τα κενά, την αύξηση του αριθμού 

των μαθητών στην τάξη, τις μετακινήσεις μαθητών, τον τεμαχισμό της «παράλληλης στήριξης», την 

κατάργηση του υπεύθυνου ολοημέρου,  τα κλειστά – υπολειτουργούντα ολοήμερα χωρίς υπεύθυνο, τα 

αντιπαιδαγωγικά προγράμματα με εκπαιδευτικούς λάστιχο πρωί – απόγευμα και ακόμα και σε 5 σχολεία, την 

κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας. Η άρνηση της άμεσης δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής/εκπαίδευσης παντού πάει μαζί με τις αντιδραστικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με άμεση 

προετοιμασία των δομών για την επιβολή της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης (Συντονιστές, ΠΕΚΕΣ κλπ) ενώ 

προωθεί το ακόμα πιο ταξικό Νέο Λύκειο, με πολλαπλασιασμό των εξετάσεων και τη μαθητεία από τα 16 

χρόνια.  

Αυτό είναι το σχολείο της αγοράς με το εκπαιδευτικό Μνημόνιο κυβέρνησης -ΕΕ- ΟΟΣΑ.  

Είναι  η συνέχεια των βάρβαρων μνημονιακών  μέτρων που συνεχίζουν τη φτωχοποίηση και τις περικοπές 
(εισοδημάτων – μείωση αφορολόγητου και συντάξεων, γενικό ξεπούλημα λαϊκής κατοικίας και δημόσιας 
περιουσίας κλπ) με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα λαιμητόμο ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ και τις αντιδραστικές 
μεταρρυθμίσεις μέχρι το 2060!  πίσω από τα παραμύθια για «έξοδο από τα μνημόνια».  

Όλα τα μνημονιακά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝ ΑΛ., ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και η φασιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ) 

θέλουν να μας πείσουν ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα όρια της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου. Να 

δεχτούμε τα ψίχουλα. Να παραιτηθούμε από διεκδικήσεις για αποκατάσταση των κλεμμένων για την 

κάλυψη των αναγκών και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. 

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ : Υπάρχει άλλος δρόμος κόντρα στο Χρέος, την ΕΕ, το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. 

Η αδράνεια και η απογοήτευση μας οδηγεί όλο και πιο κάτω. Δεν υπάρχουν σωτήρες αν εμείς παραμείνουμε 

άπραγοι. 

 

Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας - Να κάνουμε την οργή ΑΓΩΝΑ & ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ 

Για αξιοπρεπή και αξιοβίωτη ζωή με πραγματικές αυξήσεις  σε μισθούς και συντάξεις, σταθερή και μόνιμη 

δουλειά για όλους - μαζικούς διορισμούς και μονιμοποίηση των αναπληρωτών, όχι σε προσοντολόγιο για 

διορισμό, ίσα δικαιώματα αναπληρωτών και μονίμων, λιγότερη δουλειά-δουλειά για όλους, κατάργηση όλων 

των Μνημονιακών νόμων και επιστροφή των κλεμμένων από το 2009 και τα Μνημόνια.  

Παιδεία για όλους - Ενιαίο 12χρονο και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή!   

ΟΧΙ στο σχολείο της αγοράς, της ΕΕ & του ΟΟΣΑ του ανταγωνισμού και της αξιολόγησης.  

 

Στις εκλογές των αιρετών πρώτα από όλα δίνουμε μήνυμα Αγώνα και Ανατροπής. 

Συμβάλουμε  στη συλλογική αντίσταση και αποφασιστικό αγώνα, στο σχολείο και στην κοινωνία, απέναντι σε 
κάθε αυθαιρεσία της διοίκησης & του Υπουργείου, την προσπάθεια επιβολής της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης 
και των αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών μέτρων, την αντιφασιστική και την αντιπολεμική δράση, την 
αλληλεγγύη.  

Να κάνουμε φέτος την αρχή αποφασιστικού αγώνα μέχρι τη ΝΙΚΗ. 

Η θέση μας για το ΠΥΣΠΕ – ο ΑΙΡΕΤΟΣ στο ανεξάρτητο αγωνιστικό ταξικό ρεύμα 



Δεν έχουμε αυταπάτες για τα ΠΥΣΠΕ ότι είναι όργανα του κράτους που με την πλειοψηφία της διοίκησης 

επιβάλουν την αντιεκπαιδευτική πολιτική των περικοπών. Αυτή γεννάει τις αδικίες τις μετακινήσεις, τα 

τμήματα που κλείνουν και κάθε είδους αυθαιρεσία. Η υπεράσπιση δικαιωμάτων και κατακτήσεων μπορεί να 

γίνει μόνο μέσα από ένα καλά οργανωμένο, μαζικό, κίνημα κι όχι αποκλειστικά  από την εκπροσώπηση σε 

ένα υπηρεσιακό συμβούλιο.  

Η συμμετοχή του αιρετού εκεί μπορεί να έχει νόημα και αποτελέσματα αν τοποθετείται απέναντι στην 

αντιεκπαιδευτική πολιτική, στο Υπ. Παιδείας και τη Διοίκηση που την εφαρμόζουν. Αν αποκαλύπτει, 

δημοσιοποιεί και ενημερώνει τους συλλόγους και τους συναδέλφους. Αν έχει προτεραιότητα του να 

συμβάλει στο να αναπτυχθεί κίνημα απέναντι στην αυθαιρεσία, να συγκρουστεί για να επιβάλει το δίκαιο 

των συναδέλφων  και της εκπαίδευσης.  

Αυτό κάναμε ως αιρετοί 6 χρόνια τώρα που οι συνάδελφοι εμπιστεύονται τον αιρετό στην Αν Αττική.  

 

 

Δημιουργήσαμε μια νέα πραγματικότητα και νέα συμπεριφορά ως αιρετοί  - ένα νέο «κατεστημένο» όπως 

καταγγέλλουν ορισμένοι που ενοχλούνται από τη διαφορετική, σε σχέση με το παρελθόν, στάση μας : 

 

 Ήμασταν αιρετοί όλων των συναδέλφων. Στηρίξαμε το δίκαιο αίτημα κάθε συνάδελφου χωρίς ποτέ να 
ζητήσουμε ανταλλάγματα. Δεν κοιτάξουμε την παράταξη ή την τοποθέτηση του.  

 Αρνηθήκαμε το ρόλο της συνδιαχείρισης όπως γινόταν στο παρελθόν από την πλειοψηφία των αιρετών 
των κυρίαρχων τότε, κυβερνητικών ή εν δυνάμει κυβερνητικών παρατάξεων που “τα έβρισκαν” με τη 
διοίκηση και δεν έλεγαν κουβέντα για το Υπουργείο. 

 Αρνηθήκαμε - από την άλλη μεριά - την τακτική  του αποκαλύπτω και καταγγέλλω για «να είμαι εγώ 
καθαρός» αλλά αφήνω τα πράγματα να εξελιχθούν και τη διοίκηση να κάνει την καταστροφική δουλειά 
της. 

 Αποκαλύψαμε τα μέτρα και τη σύνδεσή τους με την επιβολή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και 
μεταφέραμε τις αποφάσεις των συλλόγων και της ΔΟΕ στο ΠΥΣΠΕ 

 Συγκρουστήκαμε και επιδιώξαμε να τροφοδοτήσουμε το κίνημα ώστε ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ με τους 
συναδέλφους να εμποδίσουμε σταματήσουμε τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα και την αυθαιρεσία απέναντι 
τους. Να επιβάλουμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Να υπερασπίσουμε το δημόσιο σχολείο και το 
δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση χωρίς εκπτώσεις. 

 Ανατρέψαμε το καθεστώς της αδιαφάνειας και ενημερώνουμε - ΜΟΝΟΙ ΕΜΕΙΣ - για ότι συμβαίνει στο 
ΠΥΣΠΕ. Σηκώσαμε όλο το βάρος της ενημέρωσης των συναδέλφων και των συλλόγων. Μόνο στην 
τελευταία  2ετία εκδώσαμε  28 ενημερωτικά+10 καταγγελίες, δηλώσεις, καλέσματα & πιο ειδικές 
ενημερώσεις ( π.χ. για τα κενά,  παράλληλη στήριξη κλπ) που στέλναμε σε συλλόγους, σχολεία ακόμα 
και στα προσωπικά mail όλων των μελών των ΔΣ σε όλη την Αν. Αττική ανεξάρτητα από παράταξη. 

 Επιδιώξαμε από τη μεριά μας τη  συνεργασία με  Συλλόγους και σχολεία (συλλογή στοιχείων, κενών, 
αναγκών, προβλημάτων και αιτημάτων σχολείων κλπ)   

 Αποκαλύψαμε το ρόλο και τις όποιες μεθοδεύσεις - αυθαιρεσίες της διοίκησης, συμβάλλαμε στο 
συντονισμό και την οργάνωση της δράσης των συλλόγων και των συναδέλφων (προτείναμε 
κινητοποιήσεις) για να επιβάλουμε το δίκαιο συναδέλφων/σχολείων.  

 Καταγγείλαμε τη διοίκηση και το Υπ Παιδείας για τις μετακινήσεις, περικοπές θέσεων εργασίας, 
κάλυψης των κενών με τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς χωρίς προσλήψεις, επιβολής υπερωριών, 
συγχωνεύσεων – συμπτύξεων και υποβαθμίσεων σχολείων, αποπομπής προνηπίων και κλείσιμο 
τμημάτων νηπιαγωγείων, λειτουργίας υπεράριθμων τμημάτων κλπ.  

 Εμποδίσαμε αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων,  περιορίσαμε τις υπεραριθμίες. Υπερασπίσαμε 
τους αναπληρωτές από την μέρα που παρουσιάστηκαν με την παρουσίαση  όλων των κενών, την 
τήρηση της διαφάνειας. Επιβάλαμε μαζί με τους συναδέλφους να δοθούν τα κενά στην παράλληλη 
στήριξη. Να πληρωθούν οι 111 συνάδελφοι από της 5 Σεπτέμβρη που παρουσιάστηκαν όταν στις 4μμ 



«έκλεισε το σύστημα». Να δοθεί η δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης. 
Καταγγείλαμε απόκρυψη κενών, επιλεκτικές τοποθετήσεις ειδικοτήτων, την εξάντληση και της 
τελευταίας ώρας με μετακίνηση συναδέλφων ακόμα και για λίγες ώρες. Συμβάλαμε  σε ίδρυση νέων 
τμημάτων νηπιαγωγείων. 

 

Ως ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ δεσμευόμαστε ότι : 

 

ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ και ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Με αυτή τη δέσμευση παρακολουθήσαμε τις κρίσεις δ/ντών και ενημερώσαμε για όλη τη διαδικασία.  

Αυτό τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήσαμε – το «καθεστώς» έχουν βάλει στο στόχαστρο. Αυτοί που 

μιλάνε γι “καθεστώς” που πρέπει ν αλλάξει είναι αυτοί που θέλουν να μας επαναφέρουν στην περίοδο που 

οι αιρετοί των καθεστωτικών – κυβερνητικών δυνάμεων αποτελούσαν τη συνέχεια της διοίκησης και της 

πολιτικής του Υπουργείου και αντιμετώπιζαν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων ως 

ρουσφέτια και «χάρες»  

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  

ΓΙΑ ΜΑΣ Οι αιρετοί πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συγκρουστούν όχι μόνο με τα επιμέρους ζητήματα και τις 

διαδικασίες αλλά με την καρδιά της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής και να αμφισβητήσουν και 

να μπλοκάρουν με όρους κινήματος τη συνολική λειτουργία του οργάνου. Δίνουμε αγώνες, όχι για να 

συνδιαχειριστούμε την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, αλλά για να την ανατρέψουμε. Με αγώνες 

στους συλλόγους, στις γενικές συνελεύσεις, στις διαδηλώσεις και στους δρόμους. 

 


