
Την Τετάρτη 24 Μάη, πραγματοποιείται η τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου μας και οι εκλογές για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων του Συλλόγου στην 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ.  

Στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκλέγεται το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  για 
την επόμενη διετία. Οι διαδικασίες αυτές είναι σημαντικές, γιατί θα 
κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία και την πορεία του 
συνδικαλιστικού κινήματος για τα επόμενα 2 κρίσιμα χρόνια. 

 

 
              Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις Π.Ε. 

 

Να φτιάξουμε ένα κίνημα  

που δεν θα μπορούν να αγνοήσουν  
  

    

  Στο σχολείο                           Στην κοινωνία  

                                                      

                                                  Με τους αγώνες να ανατρέψουμε: 

                                                 Μνημόνια κυβέρνηση - ΕΕ – ΔΝΤ,  

                                                 την αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση  

                                                 του Υπ. Παιδείας ΕΕ–ΟΟΣΑ-ΣΕΒ   

                                                 

     

    Με αγώνες σύγκρουσης  

    και ανατροπής 

    όχι διαμαρτυρίας  

    και υποταγής                        
                              

 
 

 

 

Με συνδικάτο αγωνιστικό, ταξικό,  

ενάντια στη διαχείριση και τη συναίνεση 
 

    

 

 

 
 
 

 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»  



 
Στο σχολείο  
 
Η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας 
ακολουθώντας πιστά την τήρηση του 
Μνημονίου προωθούν το φτηνό, 
ευέλικτο, επιχειρηματικό σχολείο της 
αγοράς, που συμφώνησαν με την ΕΕ 
και τον ΟΟΣΑ.  
 
Συρρικνώνουν τη δημόσια 
εκπαίδευση:  
Με τις νέες ρυθμίσεις για την Ειδική 

Αγωγή  ακυρώνεται η υποστηρικτική της 

λειτουργία και απαξιώνεται ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών της.  

 

 Με την εφαρμογή των  υπουργικών  αποφάσεων  για το νεό ολοήμερο δημοτικό και το 

νηπιαγωγείο συρρικνώνεται το ολοήμερο, ώρες μαθημάτων και τμήματα.  

 Με τον τρόπο πρόσληψης  απαξιώνονται  τα πτυχία και η προϋπηρεσία και εισάγεται 

προσοντολόγιο  στους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής , με σκοπό να επεκταθεί  στη συνέχεια 

και στους αναπληρωτές Γενικής Αγωγής. Επιβάλλεται η ανακύκλωση της ανεργίας στους 

αναπληρωτές χωρίς σταθερή νέα σύμβαση αναπληρωτή κάθε χρόνο. 

 Με την ομολογία ότι ΔΕΝ θα γίνει κανένας διορισμός  τουλάχιστον μέχρι το 2019. 

Με όλα τα παραπάνω καταργούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και κάθε όριο ανάμεσα 

σε ειδικότητες, σε Ειδική και Γενική Αγωγή, σε πρωινή και απογευματινή λειτουργία ώστε να 

"τα κάνουν όλοι όλα". Κατά συνέπεια μειώνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών, στην ουσία  

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ και κατασκευάζονται πλεονάσματα στους μόνιμους. 

 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο κατ’επιταγή της  ΕΕ 

και του ΟΟΣΑ προβλέπει: 

 Υποχρηματοδότηση και "οικονομική αυτονομία" των σχολείων, βλέπε χορηγούς.  

 Αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών  και νέες μειώσεις μισθών. 

 Vouchers και δίδακτρα στα σχολεία. Αύξηση μαθητών ανά τάξη - συγχωνεύσεις  

 Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - κατηγοριοποίηση σχολείων, 

μαθητών, εκπαιδευτικών.  

 

Ο αγώνας για να Μην Περάσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι αγώνας για την 

υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών στη μόρφωση και της εργασίας των 

εκπαιδευτικών.   

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ : 

 Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών– κατάργηση ελαστικής εργασίας– 

μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και κάλυψη όλων των αναγκών- διορισμούς με βάση 

το πτυχίο και την προϋπηρεσία.  

 Χρήματα για την Παιδεία. 

 Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία. Ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για όλα 

  Όχι στην  αξιολόγηση- αυτοαξιολόγηση. Απεργία - αποχή. 

 Αλλαγή στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης – μείωση του αριθμού μαθητών στην τάξη. Ενιαίο 

12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο – Δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή. 

 



 
 

 Στην κοινωνία 
 
Το μνημονιακό καθεστώς κοινωνικής 

λεηλασίας και επιτροπείας που έχουν 

επιβάλει εφτά χρόνια τώρα όλες οι 

κυβερνήσεις, ΕΕ και ΔΝΤ ισοπεδώνει 

μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση, υγεία, 

παιδεία, κοινωνικά δικαιώματα και ξεπουλά 

τη δημόσια περιουσία και την κατοικία 

(ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) . 

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 

και όλη η συστημική αντιπολίτευση μας 

καλούν να γίνουμε ξανά θυσία, για τα αντικοινωνικά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% που θα 

σημάνουν νέα σκληρά μέτρα, 7δις κάθε χρόνο,  για την "ανάπτυξη" των κερδών του 

κεφαλαίου. Ταυτόχρονα εμπλέκει τη χώρα ακόμα και στις πολεμικές επιχειρήσεις των 

ιμπεριαλιστικών δυνάμεων με την παροχή βάσεων και πολιτικής στήριξης στις πολεμικές 

επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Συρία και τη Μέση Ανατολή. 

Με το νέο 4ο μνημόνιο, τα αντιλαϊκά μέτρα και τον λογαριασμό των 3,6 δις που προβλέπει, 

μειώνονται  οι συντάξεις μέχρι 330 ευρώ αλλά και οι μισθοί μέσα από τη πρωτοφανή μείωση 

του αφορολόγητου και την κλοπή 650 ευρώ από τον καθένα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους 

πιο χαμηλόμισθους.  Περικόπτονται 500 εκατομμύρια ευρώ από τα προνοιακά επιδόματα και 

εκχωρείται  δημόσια (ΔΕΗ, νερό κ.ά.) και ιδιωτική (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) περιουσία. 

Ελαστικοποιούνται  οι εργασιακές σχέσεις και βάλλονται  τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.  

Μετά από 7 χρόνια Μνημονίων αποδεικνύεται ότι η αποδοχή του μονόδρομου της 

ΕΕ, του Χρέους και των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς σημαίνει Μνημόνια 

και θυσίες  χωρίς ΤΕΛΟΣ! 

 

Δεν υπάρχουν σωτήρες  

Η λύση στους αγώνες μας -Όχι σε σωματεία θεατές  
 

Ξέρουμε ότι μόνο όπου κάναμε αγώνα κερδίσαμε κάτι. Εμείς σταματήσαμε την αξιολόγηση, 

τις απολύσεις, τις καταργήσεις σχολείων. Οι  αντιδράσεις των συλλόγων διδασκόντων και των 

συναδέλφων υποχρέωσαν στην αναγνώριση της ώρας σίτισης για όλους, τη λειτουργία των 

Νηπιαγωγείων με τα ωρολόγια προγράμματα που συνέταξαν οι σύλλογοι διδασκόντων.  Οι 

κινητοποιήσεις και το μπλοκάρισμα των ΠΥΣΠΕ απέτρεψαν τις μετακινήσεις συναδέλφων 

εκτός Δ/νσης. 

Η απογοήτευση, η παραίτηση, η αδράνεια, ο συμβιβασμός και η παραδοχή ότι “δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα”  - “Όλα θα περάσουν”  διευκολύνει τους κυβερνώντες να 

συνεχίζουν την καταστροφή. 
 

  Να ξαναβγούμε στο δρόμο! ΕΝΩΜΕΝΟΙ στον ΑΓΩΝΑ και όχι στην αναμονή , την 

αδράνεια και τη μιζέρια. Να γενικεύσουμε και να συντονίσουμε τους αγώνες από τα κάτω. 

 Να δημιουργήσουμε ξανά ένα μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι που αυτή τη φορά θα είναι 

αποφασισμένο να πάει πιο μακριά,  ενάντια  στην εκπαιδευτική και εργασιακή βαρβαρότητα, 

την αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έχουν ετοιμάσει, κόντρα στα Μνημόνια, κόντρα στο 

Χρέος και στην ίδια την ΕΕ και τις κυβερνήσεις που τα επιβάλουν.  

 Να δυναμώσουμε τον αγώνα για ανάγκες και δικαιώματα, για τον κλεμμένο πλούτο 

που εμείς παράγουμε. για αξιοπρεπή ζωή, για το σχολείο των όλων, των ίσων, των 

διαφορετικών, το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας.  



 

 

 
 Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας με τα σωματεία μας, ως ελεύθερες, 

ανεξάρτητες, ταξικές συλλογικότητες, τους Συλλόγους Διδασκόντων  ως το αποφασιστικό 

όργανο στο σχολείο. 

Για ένα τέτοιο κίνημα χρειαζόμαστε συνδικάτα αγωνιστικά - ταξικά. 

Λέμε όχι στον παλιό και νέο κυβερνητικό και γραφειοκρατικό 

συνδικαλισμό.    
         

  Δεν  θέλουμε μια ΔΟΕ  
 που εξαντλείται στις υπεύθυνες προτάσεις και τη συμμετοχή στους «διαλόγους» που δίνουν 

χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας και ετοιμάζουν την καρατόμηση των δικαιωμάτων μας,   

 που αποδέχεται το πλαίσιο των Μνημονίων των διαπραγματεύσεων, των θεσμών και της ΕΕ 

ως μονόδρομο, 

 που εκχωρεί την οργάνωση των αγώνων και της απεργίας στη ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ,  

 που ακόμα και τώρα δεν αρνείται ούτε καταγγέλλει το πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,  

 που δεν αποκαλύπτει και δεν οργανώνει και δεν γενικεύει τον αγώνα ενάντια στα 

αντιεκπαιδευτικά μέτρα του Υπουργείου,   

 που παραμένει στο ρόλο του παρατηρητή απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των 

αναπληρωτών, νηπιαγωγών κλπ. ,που στέκεται εχθρικά απέναντι στα  Συντονιστικά τους 

και στην κίνηση από τα κάτω.   

Λέμε όχι και στον συνδικαλισμό της κομματικής περιχαράκωσης που υψώνει τείχη 

ανάμεσα στους αγωνιζόμενους και από την άλλη  αρνείται την οργάνωση του αγώνα με 

συντονισμό  από τη βάση  αλλά περιμένει τη ΓΣΕΕ να ορίσει απεργία, όπως κάνει το ΠΑΜΕ. 

 

Η Διέξοδος Αγωνιστική Συσπείρωση είναι ένα ανεξάρτητο αγωνιστικό σχήμα που 

συμμετέχει στο δίκτυο των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων. Υπηρετούμε ένα 

διαφορετικό μοντέλο συνδικαλιστικής δράσης: την ανάγκη ενότητας πάνω σε ένα αγωνιστικό 

ριζοσπαστικό ανατρεπτικό περιεχόμενο για το σχολείο και την κοινωνία, σε αντιπαράθεση με 

τις αντιλαϊκές πολιτικές και την κυρίαρχη παιδαγωγική. Ένα περιεχόμενο που διαμορφώνει 

το δυναμικό των συλλογικοτήτων των Παρεμβάσεων. Την ανάγκη για ένα συνδικαλιστικό 

κίνημα ταξικό, ανεξάρτητο από κράτος, κυβέρνηση, κόμματα, τη διοίκηση και τις 

εντολές τους που θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του 

δημόσιου σχολείου των όλων και των ίσων.   

 
… με τη συμμετοχή και την ψήφο μας  

για κίνημα ανεξάρτητο αγωνιστικό 
 

 


