
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, πραγματοποιείται η τακτική Γενική 
Συνέλευση του Συλλόγου μας και οι εκλογές για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων του Συλλόγου στην 84

η
 Γενική Συνέλευση της 

ΔΟΕ.  
Εκεί θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για όλη την επόμενη 

σχολική χρονιά. Επίσης, θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για 
την επόμενη διετία. Επομένως, οι διαδικασίες αυτές είναι 
σημαντικές, γιατί θα κρίνουν τη φυσιογνωμία της Ομοσπονδίας  
και την πορεία του κλάδου για όλη την επόμενη κρίσιμη περίοδο. 



Γυρίζουμε σελίδα στην εκπαίδευση 
 

Το προηγούμενο διάστημα, δώσαμε τη μάχη της αξιολόγησης. 
Πετύχαμε μια ιστορική νίκη, αφού μπορέσαμε με σκληρούς, 
πολυετείς αγώνες να μπλοκάρουμε την αξιολόγηση, την 
υποδούλωση της ζωντανής εκπαίδευσης και του σχολείου στο 
μηχανισμό των αξιολογητών και των δυνάμεων της αγοράς. Σήμερα, 
προβάλλουμε ένα συνολικό πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων, για 
την ανάταξη του δημόσιου σχολείου, για την αποκατάσταση των 
εργασιακών μας δικαιωμάτων, για το δημοκρατικό σχολείο των όλων 
και των ίσων.  
Οι  αιχμές που πρέπει να βάλει το κίνημα την επόμενη περίοδο κατά 
τη γνώμη μας είναι: 

- Η ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. 
- Οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. 
- Ενιαίο δημόσιο δωρεάν 14χρονο Σχολείο με δημοκρατία και 

παιδαγωγική ελευθερία που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη                                   
          και την ολόπλευρη μόρφωση. 

 
Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Η μοναδική διέξοδος σε αυτά τα προβλήματα, βρίσκεται έξω από τα 
μνημονιακά μέτρα που διέλυσαν το δημόσιο σχολείο. Προϋποθέτει ένα κίνημα που θα διεκδικεί 
σχολείο, δουλειά και ζωή στα μέτρα των αναγκών των εργαζόμενων, των άνεργων, των 
συνταξιούχων, των παιδιών και των νέων και όχι στα μέτρα της κρίσης τους.  

 

Σπάμε τα δεσμά χρέους, Ε.Ε., ΔΝΤ και μνημονίων… 
Κάθε μέρα που περνάει, οι «δανειστές», η Ε.Ε. και το 
ΔΝΤ, σε κάθε κυβερνητική υποχώρηση, ορθώνουν 
νέους εκβιασμούς, διατυπώνουν νέες απαιτήσεις. Τα 
θέλουν όλα! Απέναντι σε ένα λαό που μάτωσε και πάλεψε 
για την ανατροπή αυτών των πολιτικών, που με την ψήφο 
του στις 25 Γενάρη, ανέτρεψε τις κυβερνήσεις των 
μνημονίων και καταδίκασε τα κόμματα που εδώ και χρόνια 
καταδυναστεύουν τις ζωές μας και τον τόπο μας, υψώνουν 
τον εφιάλτη ενός νέου κοινωνικού αφανισμού. Απαιτούν 
εδώ και τώρα, νέα μνημόνια, νέα μέτρα κοινωνικής 
καταστροφής, μειώσεις συντάξεων και μισθών, απολύσεις, 
ιδιωτικοποιήσεις. 

Όμως, μετά από πέντε χρόνια καπιταλιστικής κρίσης, είναι πια φανερό ότι, το χρέος και το 
ευρώ, αξιοποιούνται ως αποτελεσματικά εργαλεία για την επιβολή της ισοπέδωσης των 
λαϊκών δικαιωμάτων. Μετά από μια ατελείωτη σειρά μνημονίων και δανειακών συμβάσεων και 
ενώ 

 η ανεργία στις νέες ηλικίες έφτασε το ασύλληπτο 60%,  
 οι μισθοί μας εξανεμίστηκαν,  
 τα λαϊκά εισοδήματα καταληστεύτηκαν με τις συνεχείς φοροεπιδρομές,  
 διαλύθηκε η δημόσια υγεία και ασφάλιση,  
 καταργήθηκαν εργασιακά δικαιώματα – κατακτήσεις αιώνων 

παρ’ όλες τις εξαναγκαστικές «θυσίες» στο βωμό της ιερής αγελάδας του ευρώ και στο όνομα 
της μείωσης του χρέους, αυτό εκτοξεύτηκε στα 324 δις ευρώ, δηλ. στο 180% του ΑΕΠ!  
Απέναντι στους νέους εκβιασμούς, στα νέα δεσμά που ετοιμάζονται για τον κόσμο της εργασίας, 
πρέπει να συγκροτηθεί ένα ευρύ κοινωνικό πολιτικό μέτωπο που θα διεκδικεί το χαμένο 
πλούτο, θα απαιτεί τη διαγραφή του χρέους και θα επιβάλει την παύση πληρωμής του. 



Αλλάζουμε το συνδικάτο 
 

 
Από τη στάση και την ψήφο του καθένα μας θα κριθούν πολλά: 
 

 
 Αν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η Ομοσπονδία θα αποκτήσει θέσεις και αιτήματα 

που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. 
 

 Αν η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ(ΠΑΣΚ), θα συνεχίσουν να έχουν την πλειοψηφία και να 
ελέγχουν απόλυτα το ΔΣ της ΔΟΕ και τα επόμενα δύο χρόνια. 

 
 Αν το εκπαιδευτικό κίνημα, θα συμβάλλει στην άνθιση των λαϊκών αγώνων για τις 

ανάγκες και τα δικαιώματά μας. 
 
Η Εκπαιδευτική Συσπείρωση είναι ένα ανεξάρτητο αγωνιστικό σχήμα. Υπηρετούμε ένα 
διαφορετικό μοντέλο συνδικαλιστικής δράσης: την ανάγκη ενότητας πάνω σε ένα αγωνιστικό 
ριζοσπαστικό περιεχόμενο για το σχολείο και την κοινωνία, σε αντιπαράθεση με τις αντιλαϊκές 
πολιτικές και την κυρίαρχη παιδαγωγική. Την ανάγκη για ένα συνδικαλιστικό κίνημα ταξικό, 
ανεξάρτητο από κράτος, κυβέρνηση και κόμματα, που θα υπηρετεί τις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των εκπαιδευτικών και του δημόσιου σχολείου των όλων και των ίσων.  
 
Ήμασταν και είμαστε αμετανόητοι αντίπαλοι του κομματικού κατεστημένου 
γραφειοκρατικού συνδικαλισμού και ιδιαίτερα, του κυβερνητικού συνδικαλισμού που, όχι 
λίγες φορές, έσυρε τον κλάδο σε εξευτελιστική υποταγή στο εκάστοτε κυβερνητικό κόμμα. Που 
διαμόρφωσε μια κλειστή κάστα κομματικών επαγγελματιών συνδικαλιστών μακριά και ενάντια 
στις αγωνίες της ζωντανής εκπαίδευσης και ευνόησε τις πελατειακές σχέσεις. Που υπηρέτησε 
τις κυρίαρχες πολιτικές για την κοινωνία και το σχολείο.  
 

 

Πέρα απ' τ' άστρα  

είν' η δικιά μας γειτονιά, 

κατεβήκαμε με γέλια  

και τα όργανα στον ώμο. 

Έλα κάντε μας  

λιγάκι συντροφιά 

όπου να 'ναι ξαναβγαίνουμε  

στο δρόμο… 
 

 

 

Γιάννης Αγγελάκας 
 



 
 
 

 
 

Τετάρτη 3 Ιουνίου  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 
ΤHN 84η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕ 

 
 

 

 

 

 
 

 


