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Η φετινή Γ.Σ. του Κλάδου μας έγινε σε μια περίοδο που

υπήρχαν ανοιχτά σημαντικά θέματα που αφορούσαν τις

εργασιακές μας σχέσεις, την οικονομική μας κατάσταση, το

χώρο της Παιδείας γενικότερα.

Θα περίμενε κανείς η Γ.Σ. να σταθεί στα σημαντικά αυτά

προβλήματα και να τοποθετηθεί με υπευθυνότητα, να

χαράξει
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Αγαπητοί συνάδελφοι

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε πέρσι για μια

σταθερή επικοινωνία σας στέλνουμε το πρώτο φυλλάδιο για

την καινούρια σχολική χρονιά. Αντικειμενικές συνθήκες

(money  γαρ) μας αναγκάζουν να στέλνουμε μόνο ένα αντίτυπο

σε κάθε κίνηση. Αν εκτιμάτε πως μπορεί να συμβάλλει στον

προβληματισμό σας ελεύθερα μπορείτε να το φωτοτυπήσετε

συνολικά ή κομμάτια του και να δοθεί και σε άλλους

συναδέλφους.

Μπροστά μας έχουμε τις εκλογές των συλλόγων,  τις εκλογές

για ΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ και μια χρονιά γεμάτη προβλήματα.

Πιστεύουμε πως η ενίσχυση των απόψεων στις εκλογές αυτές

που βλέπουν το συνδικαλιστικό μας κίνημα όχι μέσα από τα

στενά παραταξιακά - κομματικά  γυαλιά θα συμβάλει

ουσιαστικά στην ενίσχυσή και αποτελεσματικότητά του.

Από τη δική μας την μεριά πέρα από το φυλλάδιο σας

στέλνουμε και ανακοινώσεις, αφίσες που κυκλοφόρησαν κατά

καιρούς στα ψηφοδέλτια συλλόγων της Αθήνας που

συμμετείχαμε για δική σας αξιοποίηση

Παράλληλα σας στέλνουμε και την ανακοίνωση της

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ για τις φετινές εκλογές του ΚΥΣΠΕ  

καθώς και αφίσες για να τις φωτοτυπήσετε και να

μοιραστούν στα σχολεία.

. Περιμένουμε και αντίστοιχη ανταπόκριση από μέρους σας.
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την πορεία μας για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς

για άλλη μια φορά δεν μπορέσαμε να

ανταποκριθούμε σαν Κλάδος στις απαιτήσεις των

καιρών.

Συγκεκριμένα

Η 67η Γ.Σ. κρατώντας τις "παραδόσεις" ξεκίνησε

ψηφίζοντας ένα κανονισμό λειτουργίας κομμένο και

ραμμένο στον παραταξιακό κομματικό λόγο. Ένα

κανονισμό που ψηφίστηκε από την ΠΑΣΚ ΔΑΚΕ

ΔΕΕ και Συσπειρώσεις και που μοίραζε τον χρόνο,

τις προτάσεις και τη γνώμη των αντιπροσώπων

ανάλογα με το μέγεθος της παράταξης που  

"εκπροσωπούσαν", που ζητούσε υπεύθυνες δηλώσεις

ανεξαρτησίας από αντιπροσώπους που δεν ήθελαν να

 μπουν στο παραταξιακό παιχνίδι, αλλά ήθελαν  να

τοποθετηθούν σαν αντιπρόσωποι των συλλόγων που

τους εξέλεξαν.

Πρακτικό αποτέλεσμα τις περισσότερες ημέρες της

Γ.Σ. να είναι γεμάτα τα τραπεζάκια των παρατάξεων,

που αναλάμβαναν να "περάσουν τις θέσεις" και

άδειες οι θέσεις των αντιπροσώπων. Χαρακτηριστική

εικόνα η τελευταία μέρα της Συνέλευσης που ενώ

ήταν να συζητηθούν οι θέσεις που αφορούσαν  είχαν

μείνει στη αίθουσα της Γ.Σ.  30 - 40 αντιπρόσωποι

από τους 400 συνολικά αντιπροσώπους και η Γ.Σ.

διαλύθηκε ύστερα και από δική μας παρέμβαση λόγω

έλλειψης απαρτίας.

Στιγμιότυπα

Η τοποθέτηση του Υφυπουργού Παιδείας στην

πανηγυρική έναρξη των εργασιών θύμιζε

περισσότερο προεκλογική τοποθέτηση σε κομματική

συγκέντρωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρά τοποθέτηση σε

συνδικαλιστικό όργανο. Κατά τα άλλα ο Υφυπουργός

δεσμεύτηκε μέσα στο καλοκαίρι να περάσει

νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση του ωραρίου μας,

και να λειτουργήσουν τα σχολεία από την καινούρια

σχολική χρονιά με νέα στελέχη της εκπαίδευσης.

Υποσχέσεις από τις οποίες έμεινε μόνο το

χειροκρότημα των συνέδρων της ΠΑΣΚ.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής Γ.Σ. ήταν το

ότι για πρώτη φορά ακούστηκαν προτάσεις με τόσο

ένταση από συναδέλφους ή και παρατάξεις του στυλ  

"να διορίζονται εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα

διοικητική υπάλληλοι στο Υπ. Παιδείας", "να έχουμε

μειωμένο εισιτήριο στα λεωφορεία", "να

σταματήσουν τα Παιδαγωγικά τμήματα να παίρνουν

δασκάλους", "να καταργηθεί ο Β' βαθμός Τοπικής

Αυτοδιοίκησης"... Προτάσεις που δίνουν την εικόνα

του πνιγμένου που πιάνεται από τα μαλλιά για να

σωθεί  θεωρώντας τον άλλοτε περήφανο Κλάδο των

δασκάλων σαν άτομα με ειδικές ανάγκες...

Από τις αποφάσεις της συνέλευσης.

Ψηφίστηκε η Ολομέλεια Προέδρων σαν όργανο με

αποφασιστικό χαρακτήρα κύρια για τις

κινητοποιήσεις, ψηφίστηκε η ίδρυση Ινστιτούτου

Μελετών από την Δ.Ο.Ε. για παιδαγωγικά θέματα,

ενώ το αγωνιστικό πλαίσιο μετατέθηκε για την αρχή

της χρονιάς για να το εισηγηθεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να

συζητηθεί στους συλλόγους να συγκληθεί η

Ολομέλεια Προέδρων για να αποφασιστεί κατά τα

Χριστούγεννα καμία απεργία.

Τι μέλλει γενέσθαι...

Όπως γράφαμε και στις εκτιμήσεις της

προηγούμενης Γ.Σ. το συγκεκριμένο μοντέλο

λειτουργίας αδυνατεί να ανοίξει σήμερα προοπτικές

στο κίνημά μας, μεταμορφώνεται κάθε φορά και

περισσότερο σε ένα στείρο γραφειοκρατικό

συναπάντημα παρατάξεων και όχι μια ζωντανή

Συνέλευση. Δίνει την εικόνα όχι ενός ενιαίου

συνδικάτου που παλεύει για τα προβλήματα των

μελών του αλλά μιας "ομοσπονδίας παρατάξεων" με
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παράλληλους και πολλές φορές αποκλίνοντες

δρόμους. Είναι χαρακτηριστικό πως στη τελευταία

Γ.Σ. υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι και από τα

ψηφοδέλτια της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ που

"αυτονομήθηκαν" από τον παραταξιακό τους λόγο,

που έβλεπαν με σκεπτικισμό την κατάσταση που

δημιουργήθηκε.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι

ανάγκη να δούμε μια νέα μορφή οργάνωσης των Γ.Σ.

του Κλάδου ανοίγοντας μια τέτοια συζήτηση μέσα

στους τοπικούς συλλόγους και με άλλους

συναδέλφους συνδικαλιστές ανεξάρτητα ψηφοδελτίου

που υποστηρίζουν. Είναι ανάγκη να "ελέγχονται"

ουσιαστικά οι αντιπρόσωποι στις Γ.Σ. των τοπικών

συλλόγων για την παρουσία τους και την  συμμετοχή

τους στις εργασίες της Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Υπενθυμίζουμε πάλι κάποιες σκέψεις που είχαμε

και παλιότερα γράψει:

Κανονισμός λειτουργίας της Γ.Σ. με ισότιμη

αντιμετώπιση όλων των αντιπροσώπων, με

δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης κάθε θέματος.

Περιορισμός των πανηγυρικών συνεδριάσεων που

καταντούν κομματικές συγκεντρώσεις των πολιτικών

κομμάτων.

Θεματικές Γενικές Συνελεύσεις με ολοκληρωμένη

συζήτηση συγκεκριμένων προβλημάτων κάθε φορά.

Για τις  εκλογές στους  συλλόγους.

Πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό σε πολλούς

συλλόγους οι Γεν. Συνελεύσεις και οι εκλογές για την

ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων.

Σε πολλές Γ.Σ. η συζήτησε τις περισσότερες φορές

περιστρέφεται γύρω από γενικότερα πολιτικά και

συνδικαλιστικά προβλήματα και πολύ μικρή

συζήτηση γίνεται πάνω στο διεκδικητικό πλαίσιο που

θα κινηθεί το νέο Δ.Σ. στις συγκεκριμένες τοπικές  

συνθήκες του κάθε συλλόγου. Πρακτικό αποτέλεσμα

τα νέα Δ.Σ. να μην έχουν μπροστά τους πάντοτε ένα

συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και να λειτουργούν

ανάλογα με τις πλειοψηφίες που διαμορφώνονται.

Πιστεύοντας πως η στροφή ειδικά σ' αυτές τις Γ.Σ.

στη συζήτηση συγκεκριμένων τοπικών προβλημάτων

μπορεί να βοηθήσει και στην μεγαλύτερη συμμετοχή

των συναδέλφων σ' αυτές αλλά και την μετέπειτα

ενεργοποίησή τους σας στέλνουμε κάποιες σκέψεις

από την εμπειρία συλλόγων. Περιμένουμε και από

άλλους συναδέλφους την δική  τους εμπειρία.

w Σύλλογος Δ/Ν Αγ. Δημητρίου 

w   (Ενωτικό ψηφοδέλτιο)

Εδώ και 15 χρόνια περίπου με πρωτοβουλία του

συνάδελφου Έξαρχου ξεκίνησε στο σύλλογο του Αγ.

Δημητρίου μια προσπάθεια για το ξεπέρασμα τω

τεχνητών παραταξιακών γραμμών και η δημιουργία

ενός ψηφοδελτίου όπου ο κάθε συνάδελφος θα

μπορούσε να συμμετάσχει χωρίς κανένα όρο,

ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές πολιτικές απόψεις

που είχε. Βασική του αρχή  ήταν οι διαφορετικές

απόψεις που μπορεί να υπήρχαν ανάμεσα στους

υποψήφιους να μην κουκουλώνονταν μέσα σε μια

"κοινή γραμμή" αλλά να εκφράζονται ελεύθερα στις

Γ.Σ. και εκεί να κρίνονται  αλλά  και το κάθε Δ.Σ.

που εκλεγόταν να δεσμεύεται ουσιαστικά και να

εκτελεί τις αποφάσεις αυτών των Γεν. Συνελεύσεων.

Για χρόνια το ψηφοδέλτιο αυτό (ΕΝΩΤΙΚΟ)

ψηφιζόταν από ένα ευρύ φάσμα συναδέλφων και

έπαιρνε και την απόλυτη πλειοψηφία στο Δ.Σ. Το

1991 συνάδελφοι από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚ  δεν

ξανακατέβασαν ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο σύλλογο

και συμμετείχαν στο ΕΝΩΤΙΚΟ με αποτέλεσμα να

κερδίζει μόνιμα το 80% των ψήφων και να εκλέγει

τις 6 από τις 7 έδρες στο Δ.Σ. Το κλίμα που έχει

δημιουργηθεί στον σύλλογο είχε σαν αποτέλεσμα

όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. μέχρι σήμερα να

παίρνονται ομόφωνα, η κατανομή των αξιωμάτων

στο Δ.Σ. να γίνεται έξω από παρατάξεις, ανάλογα με

την διάθεση του καθένα να προσφέρει, στις

απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου να

συμμετέχουν ενεργά, ανεξάρτητα από τις κεντρικές
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κατευθύνσεις των παρατάξεων όλα τα μέλη του Δ.Σ.,

ενώ υπάρχει ανεβασμένη και ουσιαστική συμμετοχή

των συναδέλφων στις διαδικασίες και τους αγώνες

του συλλόγου.

Εκλογές για ΚΥΣΠΕ 1996

Στις 2 Νοεμβρίου γίνονται οι εκλογές για τα

ΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ. Κάναμε μια προσπάθεια το

φετινό ψηφοδέλτιό μας να περιλαμβάνει υποψηφίους

απ' τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας ώστε να

δοθεί η δυνατότητα να φτάσουν οι απόψεις μας και ο

προβληματισμός μας σε περισσότερους συναδέλφους.

Η όσο γίνεται μεγαλύτερη ενίσχυση του ψηφοδελτίου

της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ πιστεύουμε πως θα ενισχύσει

συνολικά τις αντιλήψεις στον Κλάδο μας για

αξιοκρατία στα Υπηρεσιακά συμβούλια για

αιρετούς, εκπροσώπους των συμφερόντων όλων

των συναδέλφων και όχι των κομμάτων .

Όπως γνωρίζετε οι υποψήφιοι για το ΚΥΣΠΕ και

ΠΥΣΠΕ δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια που

μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να επισκεφτούμε

τα σχολεία της περιοχής μας.

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα μια ομάδα

συναδέλφων από την Αθήνα να επισκεφτεί κάποιες

επαρχιακές πόλεις. Αν εκτιμάει κάποια τοπική

κίνηση πως θα βοηθήσει κάτι τέτοια ας

επικοινωνήσει μαζί μας.

Τέλος σας στέλνουμε τους ψήφους της του

ψηφοδελτίου μας ανά νομό των 2 τελευταίων  

εκλογών για το ΚΥΣΠΕ (1992, 1994), καθώς και τα

ονόματα των υποψηφίων.
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Κείμενα παιδείας

Στο ενημερωτικό του Μαΐου 1996 είχαμε γράψει μια σειρά

κείμενα που αφορούσαν πλευρές της εκπαίδευσης όπως τι

βλέπουν σήμερα διεθνείς οργανισμοί, Κυβερνήσεις ή

ανεξάρτητοι ερευνητές. Συγκεκριμένα είχαμε εκτενή

αποσπάσματα από την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ελληνική

εκπαίδευση, αποσπάσματα από την εισήγηση του Υπ. Παιδείας

για την ίδρυση Ιδιωτικών ΑΕΙ και κείμενα του Ανδρέου για την

επετηρίδα και την επιμόρφωση.

Πιστεύοντας πως τέτοια κείμενα μπορούν να αποτελέσουν

αφορμή για προβληματισμό συνεχίζουμε σήμερα με τις απόψεις

τεχνοκρατών για το σχολείο και την εκπαίδευση του μέλλοντος.

Είναι αποσπάσματα από κείμενα του γνωστού Ζακ Ντελόρ

προέδρου σήμερα της διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση

του 21ου αιώνα της UNESCO, του Ρομπέρ Μπισαγιόν

Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου για την Παιδεία του

Κεμπέκ και του Μπιλ Ράτερι μέλους της γραμματείας της
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Ζακ Ντελόρ
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Ρόμπερτ Μπισαγιόν
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Μπιλ Ράτερι
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2.700Έξοδα για ανακοινώσεις

57.000ΣΥΝΟΛΟ

12.000Από ολομέλεια Οκτ. 96

2.000Υπόλοιπο από τσιμπούσι 

5.000Σέρρες

5.000Πειραιάς

5.000Αγ. Δημήτριος

5.000Κοζάνη

5.000Αιγάλεω 

3.000Καρδίτσα 

5.000Γιάννενα 

5.000Λιόσια 

5.000Ξάνθη 
Ο Κουμπαράς

Στην 65η Γ.Σ. από συναδέλφους αντιπροσώπους

συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα για την κίνησή

μας. Όποιος, συνάδελφος συναδέλφισσα θέλει να

βοηθήσει μπορεί να στείλει ταχυδρομικά τον οβολό

του σε κάποια από τις διευθύνσεις της 1ης σελίδας

παίρνοντας ταυτόχρονα  και ένα τηλέφωνο. 


