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Το Σάββατο 10 Μαΐου έγινε στα γραφεία
της Δ.Ο.Ε. συνάντηση των κινήσεων της
Πρωτοβουλίας και συζητήθηκαν σκέψεις,
προτάσεις για την 66η Γ.Σ. του Κλάδου. Στην
συνάντηση παραβρέθηκαν και µίλησαν και ο
συνάδελφος Βρεττάκος Ηλίας Από το ψηφο-
δέλτιο "Αυτόνοµη Παρέµβαση" στην Α.Δ-
.Ε.Δ.Υ. και ο συνάδελφος Κωσταράκος
Δηµήτρης από το ψηφοδέλτιο ?Αγωνιστική
Συνεργασία? στην Ο.Λ.Μ.Ε.
Στο ενηµερωτικό σας στέλνουµε τον

προβληµατισµό που αναπτύχθηκε για τα
πεπραγµένα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καθώς και
προτάσεις και σκέψεις πάνω στην Ηµερήσια
Διάταξη.
Κάθε κίνηση ας αξιοποιήσει τα υλικά

αυτά όπως νοµίζει καλύτερα στις τοπικές
Γενικές Συνελεύσεις. Αν χρειαστεί κάποια
βοήθεια ή άλλο υλικό ας επικοινωνήσει µαζί
µας.

Στόχος µας είναι να µπορέσουν οι Γενικές Συνελεύ-
σεις να συζητήσουν ουσιαστικά για τα προβλήµατά
µας, εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά.
Παράλληλα στις εκλογές των τοπικών συλλόγων τα

ψηφοδέλτιά µας να δώσουν την µάχη, εναντια στον
κοµµατισµό και την παραταξικοποίηση, να χτυπηθούν
οι αυτοδυναµίες σε Δ.Ο.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και να
ενισχυθούν οι αντιλήψεις για την αυτονοµία, την
ενωτική δράση  και τον αγωνιστικό προσανατολισµό
του συνδικαλιστικού µας κινήµατος.
Θα παρακαλούσαµε για κάθε σύλλογο που ολο

κληρώνει τη Γενική του Συνέλευση, η αντίστοιχη
κίνηση να επικοινωνήσει µαζί µας για τα αποτελέσµα-
τα. Ιδιαίτερα αν έχει εκλεγεί κάποιος αντιπρόσωπος θα
πρέπει να επικοινωνήσουµε για να κανονίσουµε και
την συνάντηση των αντιπροσώπων που θα γίνει πριν το
Συνέδριο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

mailto:xsap@compulink.gr


Σκέψεις για τον απολογισµό του
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε

Κρίνοντας σήµερα τα πεπραγµένα του ΔΣ
της Δ.Ο.Ε θα πρέπει να πάρουµε υπόψη  τόσο
το γενικότερο πολιτικό κοινωνικό τοπίο, όσο
και την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο
συνδικαλιστικό µας κίνηµα. Το πολιτικό σκη-
νικό στην Eλλάδα αλλάζει. Η νέα Κυβέρνηση
στο όνοµα του εκσυγχρονισµού προωθεί αλλα-
γές σε δοµές της κοινωνίας που βάζουν σε
αµφισβήτηση εργατικές κατακτήσεις χρόνων.
Όλα αυτά ντύνονται µε το "όραµα" της ενωµέ-
νης Ευρώπης και του καλύτερου µέλλοντος που
θα έρθει αν επιτευχθούν οι περιβόητοι στόχοι
σύγκλισης. Η φιλοσοφία της αγοράς εισβάλει
έντονα στο χώρο της εκπαίδευσης, της κοινωνι-
κής ασφάλισης, της απασχόλησης των εργαζο-
µένων.
Αυτή η κατάσταση οδηγεί αναπόφευκτα σε

νέες κοινωνικές συγκρούσεις. Δυστυχώς όµως
τα χρόνια προβλήµατα του Συνδικαλιστικού
µας κινήµατος, (παραταξιοποίηση, κοµµατικο-
ποίηση, ταύτιση µε Κυβερνητικές επιλογές,
αποστράτευση κ.τ.λ.)  τουλάχιστον στην παρού-
σα φάση αδυνατίζουν το εργατικό µέτωπο που
είναι αναγκαίο να υπάρξει. Το σίγουρο είναι
πως η αµφισβήτηση της συλλογικής δράσης και
η ιδιώτευση µερικές φορές ξεπερνιούνται, (ιδέ
και τελευταίες κινητοποιήσεις στο χώρο µας)
δεν µπορούµε όµως να πούµε πως το τοπίο από
την άποψη του συνδικαλιστικού κινήµατος έχει
ξεκαθαρίσει.
Στο χώρο µας συγκεκριµένα:
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. πρέπει να κριθεί από το:
 -Αν κινήθηκε στην κατεύθυνση υλοποίησης

των αποφάσεων του Κλάδου (65η Γ.Σ.) 
- Πώς µεθόδευσε την πάλη για την αναβάθ-

µιση της εκπ/σης και του εκπαιδευτικού.
- Πώς πίεσε την κυβερνητική εξουσία, να

υλοποιήσει όσα υποσχέθηκαν οι εκπρόσωποί
της στην 65η Γ.Σ.

 -Πώς αποκάλυψε την πολιτική των Κυβερ-
νήσεων που έχει σαν στόχο την συρρίκνωση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και την
περιθωριοποίηση του Δηµόσιου Σχολείου. Αν
πέρα από φραστικές διαπιστώσεις προχώρησε
σε συγκεκριµένα µέτρα και στρατηγική στην
κινητοποίηση του Κλάδου και της κοινωνίας
όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική  στο
χώρο της εκπαίδευσης, ανέδειξε την παιδεία ως
κοινωνικό αγαθό.

 - Ενίσχυσε µε την πρακτική και λειτουργία
του την αυτονοµία του σ.κ. από κρατικές -
κοµµατικές εξαρτήσεις και παρεµβάσεις, συ

σπείρωσε τους συναδέλφους πέρα από
τις πολιτικές - κοµµατικές τους προτι-
µήσεις.
Τέλος αν κινήθηκε στην κατεύθυν-

ση δηµιουργίας µετώ-
πων µε άλλες οµάδες
και στρώµατα
εργαζοµένων
για κοινούς
αγώνες για εκπαι-
δευτικά, κοινωνικά επαγ-
γελµατικά προβλήµατα.
Με βάση τα παραπάνω δεν µπορούµε να στηρί-

ξουµε τα πεπραγµένα αυτού του Δ.Σ. γιατί
L  Χρόνια τώρα, αλλά και φέτος λειτούργησε

έχοντας το µάτια στραµµένα προς τις κυβερνητικές
επιλογές και πως θα τις υπηρετεί και αλληθώριζε
µόνο προς τους εκπ/κους, την εκπ/ση και τα προ-
βλήµατά τους.
L  Χρόνια τώρα αλλά και φέτος δεν είχε καµία

ουσιαστική παρέµβαση σ' αυτό που ονοµάζουµε
επιλογές στελεχών της εκπ/σης, γιατί κυριάρχησε η
λογική της τοποθέτησης και εξυπηρέτησης των
"δικών µας" στη θέση των "άλλων".
L  Χρόνια τώρα έβλεπε το πάλαι ποτέ "ενιαίο

µισθολόγιο" της 10ετίας του '80 να διαλύεται και
να ακολουθείται η επιδοµατική πολιτική )που
απορύθµιζε και το ίδιο το Σ.Κ.) και στην πράξη
σιωπούσε. Κήρυξε απεργία για το "νέο ενιαίο" και
το κύριο που ζητούσε ήταν επίδοµα.
L   Χρόνια τώρα, αλλά και φέτος ακολουθούσε

πολιτική σπασµωδικών, αποσπασµατικών ενερ-
γειών που οδηγούσε στην αποµαζικοποίηση και
απογοήτευση τους εκπαιδευτικούς και στη απεργια-
κή µας κινητοποίηση άφησε τον αγώνα χωρίς µια
αφίσα, χωρίς µια ανακοίνωση, χωρίς ιεράρχηση
των αιτηµάτων να οδηγείται και µε τις υπουργικές,
κρατικές και κοµµατικές παρεµβάσεις σε εκφυ-
λισµό.
L   Χρόνια τώρα αλλά και φέτος εξάντλησε τον

"δυναµισµό" των µελών του και την "ενεργητικό-
τητά τους " στις συνοµιλίες µε τα "κινητά" και το
πέρα δώθε στους διαδρόµους του Υπ. Παιδείας για
την "εξυπηρέτηση" προσωπικών φιλοδοξιών.
L   Χρόνια τώρα αλλά και φέτος δεν λειτούργη-

σε σαν συλλογικό όργανο αλλά σαν 3 διαφορετικά
κοµµάτια στη συσκευασία του ενός που το καθένα
ακολουθούσε αποκλίνοντες διαδροµές για εξυπηρέ-
τηση των κοµµατικών κατευθύνσεων και όχι για το
"κοινό όφελος"



Προβληµατισµοί για τη συζήτηση
στις Γενικές Συνελέυσεις των

συλλόγων.
Η τελευταία απεργιακή κινητοποίηση και τα

αποτελέσµατά της κυρίως στον οικονοµικό
τοµέα το ωράριο και τους διορισµούς, θα είναι
τα σηµεία που θα “σταθεί” η συζήτηση στις
Γ.Σ. των συλλόγων και κατ’ επέκταση στη Γ.Σ.
της Δ.Ο.Ε 
Μέχρι τη στιγµή που γραφόταν αυτά τα

κείµενα δεν είχε κυκλοφορήσει η έκθεση των
πεπραγµένων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε αλλά µια
πρώτη γεύση µπορεί να πάρει κανείς από τις
ανακοινώσεις του την περίοδο της απεργίας
καθώς και από το τελευταίο Διδασκαλικό Βήµα.
Με βάση αυτά σας παρουσιάζουµε µερικά
σηµεία στα οποία  µπορεί να σταθεί  κάποιος

κριτικά καθώς και στοιχεία για να βγάλετε και
τα δικά σας συµπεράσµατα.
ØΤο Ιστορικό του  νέου µισθολογίου... 
Την συνολική κριτική µας την έχουµε δια-

τυπώσει στα προηγούµενα ενηµερωτικά που
σας στείλαµε. (Ιούνιος 1996, Νοέµβριος 1996,
Απρίλιος 1997).  Εδώ παρουσιάζεται ενδεικτικά
η εξέλιξη του σε σχέση και µε τις απεργιακές
κινητοποιήσεις που έγιναν και γι’ αυτό αναφέ-
ρονται µόνο ο εισαγωγικός και καταληκτικός
µισθός. Από τους πίνακες µπορεί να βγουν
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα και για τη στάση
της κυβέρνησης αλλά και του συνδικαλιστικού
µας κινήµατος, καθώς και τα  κέρδη  των κινη-
τοποιήσεών µας.  (Τα ποσά που αναφέρονται
είναι ακαθάριστα και αφορούν µόνο τους
εκπ/κους της  Πρωτοβάθµιας)

Φθινόπωρο 1996 η πρόταση της κυβέρνησης για το  νέο µισθολόγιο 
βασικός χρονοεπίδοµα εξοµάλυνσης εξωδιδακτικής ΣΥΝΟΛΟ

εισαγωγικός 164000 0 35000 80000 279000

καταληκτικός 215000 129000 1000 80000 425000

24ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - 48ωρη απεργία Δ.Ο.Ε (27/11 & 28/11)
24ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - 48ωρη Δ.Ο.Ε (16/12 &17/12)
απεργία Ο.Λ.Μ.Ε. 

Ιανουάριος 1997 επίσηµη παρουσίαση του  νέου µισθολογίου 
βασικός χρονοεπίδοµα εξοµάλυνσης απόδοσης εξωδιδακτικής ΣΥΝΟΛΟ

εισαγωγικός 164000 0 35000 68000 21000 288000

καταληκτικός 215000 129000 1000 68000 21000 434000

31 Ιανουαρίου προσθήκες µετά την συνάντηση Ο.Λ.Μ.Ε. - Κυβέρνησης
βασικός χρονοεπίδοµα εξοµάλυνσης απόδοσης εξωδιδακτικής ΣΥΝΟΛΟ

εισαγωγικός 164000 0 35000 68000 26000 293000

καταληκτικός 215000 129000 1000 68000 26000 439000

48ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - 5ηµερη Δ.Ο.Ε από 3 Φεβρουαρίου
5ηµερη Δ.Ο.Ε από 9 Φεβρουαρίου

10 Φεβρουαρίου τελικές προσθήκες µετά από συνάντηση Δ.Ο.Ε - Κυβέρνησης
βασικός χρονοεπίδοµα εξοµάλυνσης απόδοσης εξωδιδακτικής ΣΥΝΟΛΟ

εισαγωγικός 164000 0 35000 68000 35000 302000

καταληκτικός 215000 129000 1000 68000 35000 448000

5ηµερη Δ.Ο.Ε από 13 Φεβρουαρίου
 Αναστολή απεργίας στις 19 Φεβρουαρίου
24ωρη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 21 Φεβρουαρίου ηµέρα ψήφισης του  νέου µισθολογίου  



Ù ... µια αντίστοιχη ηµερολογιακή ανάλυση της τελευταίας απεργίας µας.

# 25 Ιανουαρίου Ολοµέλεια Προέδρων. Η Δ.Ο.Ε εισηγητικά προτείνει 3ηµερη απεργία. Από
πολλούς συλλόγους προτείνεται απεργία διάρκειας. Δεν πλειοψηφεί καµία πρόταση (1/3 υπέρ
3ηµερης, 1/3 υπέρ διάρκειας, 1/3 λευκό)

# 27 Ιανουαρίου Αποφασίζει   το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε 3ηµερη απεργία.
# 31 Ιανουαρίου Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε αλλάζει την απόφασή του σε 5ηµερη.  Επίσηµη   δικαιολογία

η αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής στους καθηγητές και όχι αντίστοιχα σε µας.
# 8 Φεβρουαρίου Ολοµέλεια Προέδρων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε δεν έχει καµία εισήγηση στις Γ.Σ.

Στην ολοµέλεια προτείνει νέα 5ηµερη απεργία που ψηφίζεται από 83 συλλόγους µε 10
συλλόγους κατά. Δεν ήρθαν - ψήφισαν  πάνω από 44 σύλλογοι.

# 9 Φεβρουαρίου Συνάντηση Δ.Ο.Ε µε Αρσένη, Χριστοδουλάκη. Εκτίµηση του Δ.Σ. για θετικά
αποτελέσµατα σε θεσµικό και οικονοµικό επίπεδο. Δηλώσεις Γενικού Γραµµατέα στην
τηλεόραση ότι θα ψήφιζε αναστολή της απεργίας.

# 12 Φεβρουαρίου Ολοµέλεια Προέδρων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε δεν κατεβάζει καµία πρόταση, αλλά
αφήνει(!!!) τους συλλόγους να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα της συνάντησης µε την
Κυβέρνηση. Στην Ολοµέλεια  καµιά πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. ( 55
σύλλογοι υπέρ της απεργίας 47 σύλλογοι κατά, 11 σύλλογοι δεν ήρθαν.). Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε
αποφασίζει αυτό νέα 5ηµερη απεργία. 

# 19 Φεβρουαρίου Ολοµέλεια Προέδρων. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε πάλι δεν έχει καµία εισήγηση προς
τους συλλόγους.  Αποφασίζεται η αναστολή της κινητοποίησης.

# 21 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε καλεί την ίδια µέρα το πρωί (!!!) τους συναδέλφους να
συµµετέχουν στην 24ωρη απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Ú ...τέλος µερικά σχόλια στα παραπάνω
και όχι µόνο:

1. Η αφορµή για την απεργία µας, σύµφωνα
µε την άποψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε  ήταν η αύξη-
ση του επιδόµατος εξωδιδακτικής στους καθη-
γητές. Ούτε η οικονοµική πολιτική της κυβέρνη-
σης, ούτε η εκπαιδευτική πολιτική της.

2. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, σε όλες τις κρίσιµες
φάσεις του αγώνα δεν κατέβασε ΠΟΤΕ γραπτή
πρόταση για τη συνέχιση ή αναστολή της απερ-
γίας, αφήνοντας τα πράγµατα να κυλήσουν, και
να εκφυλιστούν. Ζητάει στο τέλος και τα  ρέστα
για τον εκφυλισµό αυτό. (Ανακοίνωση µετά το
τέλος της Απεργίας.)

3. Η Ολοµέλεια Προέδρων, παρά την ύπαρξη
συγκεκριµένων καταστατικών ρυθµίσεων που
υπάρχουν, χρησιµοποιήθηκε µε την ανοχή
ΟΛΩΝ των µελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. όχι σαν
όργανο µεταφοράς της θέλησης της βάσης του
Κλάδου αλλά για εξυπηρέτηση παραταξιακών
σκοπιµοτήτων.

4. Η κοινή δράση των εκπαιδευτικών Οµο-
σπονδιών σε επίπεδο κορυφής αλλά και σε
πολλούς τοπικούς συλλόγους παραµένει το
ζητούµενο. Η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Και στην Ο.Λ.Μ.Ε. υπάρ-
χουν δυνάµεις κυρίως στην Π.Α.Σ.Κ. και
Δ.Α.Κ.Ε. που ΔΕΝ θέλουν την κοινή συµπόρευ-
ση ξεκινώντας από µικροσυντεχνιακούς λόγους.
Είναι χαρακτηριστικό πως στη διάρκεια των

απεργιακών κινητοποιήσεων αυτές οι δυνάµεις
ανέτρεψαν κοινές εκδηλώσεις και πορείες,
παρά την προσπάθεια των συναδέλφων του
ψηφοδελτίου µας στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.

5.. Η τελευταία απεργία µας ήταν  σε µεγά-
λο βαθµό ?µη ελεγχόµενη"  τόσο από το Δ.Σ.
της Δ.Ο.Ε., αλλά και από τα τοπικά Δ.Σ., τις
Γ.Σ., τις παρατάξεις, και τους διάφορους ?
λαοπρόβλητους" ηγέτες  των ηµερών εκείνων.
Το γεγονός αυτό, για πρώτη φορά στο χώρο
µας, της έδωσε δυναµική και ένταση, αλλά και
?θολούρα"  για τους στόχους της και τα συγκε-
κριµένα αποτελέσµατά της. Έτσι δικαιολογεί-
ται  και ο  πλούτος και η αντιφατικότητα   των
εκτιµήσεων µε αποτέλεσµα µέχρι και το ίδιο το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να εκτιµά πως νικήσαµε και
δικαιώθηκε η  υπεύθυνη  στάση του. Η αναφο-
ρά στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε γίνεται γιατί το λιγότερο



που θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς
ήταν ως  εξαφανισµένο  τις ηµέρες της απεργί-
ας, ενώ επιφανή στελέχη του (π.χ. ο Γενικός
Γραµµατέας) έπαιξαν ανοιχτό απεργοσπαστικό
ρόλο.

6. Τα αποτελέσµατα της απεργίας. 
α. Οικονοµικά 
Με  µετριοφροσύνη  το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε στο

τελευταίο Διδασκαλικό Βήµα δεν ασχολείται µε
το οικονοµικό αλλά µας παραπέµπει στους
πίνακες  για να κρίνουµε και να αξιολογήσουµε
. Μερικές παρατηρήσεις.
Το ?οικονοµικό  κέρδος"  που πανηγυρίζει το

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αλλά και η Π.Α.Σ.Κ. από την
απεργία µας ήταν 9000 δρχ. Όλες οι άλλες
ρυθµίσεις προϋπήρχαν της  τελευταίας κινητο-
ποίησής µας  µας ή δόθηκαν στη διάρκεια της
απεργίας της Ο.Λ.Μ.Ε. πριν ξεκινήσουµε και
εµείς.
Ποτέ όσο αφορά τα οικονοµικά µας αιτήµα-

τα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν µπήκε στην ουσία του
νέου µισθολογίου, αλλά περιορίστηκε στην
διεκδίκηση του επιδόµατος της εξωδιδακτικής
σε µια λογική αντιπαράθεσης µε την Ο.Λ.Μ.Ε.,
συσκοτίζοντας έτσι την ουσία της οικονοµικής
πολιτικής της Κυβέρνησης που εκφράστηκε µε
την ψήφιση του  Νέου Μισθολογίου . Έχουµε
την γνώµη πως είναι ανάγκη αυτή η φιλοσοφία
του νέου µισθολογίου, η εντελώς αντίθετη µε τα
συµφέροντά µας, να φανερωθεί στις Γ.Σ. και να
µην περιοριστεί η συζήτηση σε µια αντιπαράθε-
ση, ερµηνεία του χρηµατικού ύψους των δια-
φορών των αποδοχών µας. (Αναλυτικά στις 2
τελευταίες ανακοινώσεις που σας στείλαµε,
καθώς και στο ενηµερωτικό του Νοέµβρη)

β. Θεσµικά: 
Στην διάρκεια της κινητοποίησης το Υπ.

Παιδείας θέλοντας να ?κλείσει" τα µέτωπα στο
χώρο της εκπαίδευσης αναγκάστηκε να ανα-
κοινώσει µια σειρά µέτρα που είχαν σχέση µε
το ωράριο, τους διορισµούς, την επιµόρφωση,
το ολοήµερο σχολείο. Η λέξη  αναγκάστηκε
δεν µπαίνει από καµιά αντιπολιτευτική διάθεση
αλλά γιατί το αµέσως προηγούµενο διάστηµα
για τα ίδια αιτήµατα η απάντηση ήταν  πρέπει
να τα ξαναδούµε   Είναι χαρακτηριστικό πως
πριν την απεργία µας ο Υπ. Παιδείας στο θέµα
του ωραρίου για παράδειγµα τόνιζε πως  δεν
ήταν πεισµένος για την αναγκαιότητα µείωσής
του στους δασκάλους  για ν’ αλλάξει γνώµη
µετά από 2 µήνες.
Οι δεσµεύσεις αυτές συζητήθηκαν και σε νέα

συνάντηση της Δ.Ο.Ε µε το ΥΠ.Ε.Π.Θ.  τον
Μάιο και το αποτέλεσµα τους έχει ήδη σταλεί
στους συλλόγους.
Μερικές παρατηρήσεις. 

Ωράριο: Το αίτηµα ήταν  η σταδιακή µείω-
σή του στα επίπεδα του ωραρίου της Μέσης
Εκπαίδευσης. Το αποτέλεσµα ήταν 24 ώρες για
τους έχοντες µέχρι 10 χρόνια, 23 ώρες από 10
- 15, 22 ώρες από 15 - 20 και 21 ώρες από 21
και πάνω, µε αντίστοιχες ρυθµίσεις και για
τους Διευθυντές των σχολείων. Να τονίσουµε
εδώ πως για ένα µεγάλο κοµµάτι συναδέλφων
ειδικά στα πολυθέσια σχολεία το ωράριο την
προηγούµενη χρονιά είχε διαµορφωθεί στις 23
µε 21 ώρες και για αρκετούς αυτό θ΄ αλλάξει
προς το χειρότερο. 
Διορισµοί: Οι παραπάνω διορισµοί που θα

γίνουν αφορούν κυρίως τις νέες οργανικές
θέσεις που δηµιουργούνται στα 6θέσια - 10θέ-
σια µε τη νέα ρύθµιση του ωραρίου. Στο θέµα
των διορισµών παραµένει η ανάγκη κάλυψης
νέων αναγκών στην εκπαίδευση (µείωση αριθ-
µού µαθητών ανά τµήµα, ολοήµερο σχολείο,
εκπαίδευση µειονοτήτων, ενισχυτική διδασκα-
λία). Είναι δε χαρακτηριστικό πως οι διορισµοί
των Νηπιαγωγών κινούνται χρόνια τώρα σε
χαµηλά επίπεδα, υπονοµεύοντας έτσι την
γενίκευση της προσχολικής αγωγής και  διώχ-
νοντας  µαθητές σε ιδιωτικά σχολεία 
Εξοµοίωση: Δεν ανακοινώθηκαν κάποια

συγκεκριµένα µέτρα ώστε να µπορεί κάποιος
να τα κρίνει. Ίδωµεν.
Ολοήµερο Σχολείο: Ουσιαστικά οι ρυθµί-

σεις καλύπτουν τα προγράµµατα Δηµιουργικής
απασχόλησης που λειτουργούν και σήµερα µε
ευθύνη των γονέων ή του Δηµοσίου. Η ουσια-
στική εφαρµογή παραπέµπεται σε επιτροπή
ειδικών και πειραµατικά του χρόνου...
Όλα τα παραπάνω, πέρα από τις ενστάσεις

που µπορεί να έχει κανείς, δείχνουν µια κινη-
τικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης. Ειδικά το
ωράριο και οι διορισµοί θα γίνουν και αντικεί-
µενο εκµετάλλευσης από την Π.Α.Σ.Κ. για να
δικαιολογηθεί κυρίως η στάση που κράτησαν
τα κεντρικά της στελέχη στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
στη διάρκεια της τελευταίας απεργίας. Είναι
απαραίτητο να τονίσουµε εδώ πως δεν πρέπει
να µείνουµε στη συζήτηση στο αν είναι προς
θετική κατεύθυνση, σε αρνητική, σε µεσαία και
πάει λέγοντας, αλλά να σταθούµε στις ψηφι-
σµένες από παλιότερα θέσεις του Κλάδου για
7000 διορισµούς, για 21 ώρες ωράριο και να
εκτιµήσουν οι συνάδελφοι αν η µέχρι τώρα
πολιτική του Υπουργείου και της Κυβέρνησης
µας δίνει την αισιοδοξία ότι πρόκειται να
συνεχιστούν ή αποτελούν απλώς κινήσεις
εντυπωσιασµού.



Μερικά σηµεία που για το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε φαίνεται πως δεν υπάρχουν.

# Στελέχη εκπαίδευσης. 
Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε η απαράδεκτη κατά-

σταση που έχει δηµιουργηθεί µε τους προϊστα-
µένους, και ο  αντισυνταγµατικός νόµος των
φατσικών επιλογών, φαίνεται πως δεν υφίστα-
ται. Δεν δικαιολογείται αλλιώς το λαλίστατο
παλιότερα για αντίστοιχα φαινόµενα Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε., σήµερα να µη βγάζει τσιµουδιά. Στην
πράξη έχει αποδεχτεί και τους  προσωρινούς
προϊσταµένους  και τις ρυθµίσεις του Π.Δ. για
την επιλογή των στελεχών. Να θυµίσουµε πως
για δεύτερη συνεχή Γ.Σ. δεν µπαίνει τέτοιο
θέµα. Είναι ανάγκη να το κουβεντιάσουµε και
να ζητήσουµε σαν Κλάδος την απόσυρση του
Π.Δ. την άµεση ψήφιση νέου, σύµφωνα µε τις
παλιότερες αποφάσεις των Γ.Σ.

# Μειονοτικά σχολεία.
Είναι κοινό µυστικό πως στο χώρο της

µειονοτικής εκπαίδευσης τα προβλήµατα, τόσο
των συναδέλφων που δουλεύουν εκεί αλλά και
των παιδιών είναι τεράστια. Το Δ.Σ. της Οµο-
σπονδίας, παρά την δέσµευση που είχε αναλάβει
για την διοργάνωση ηµερίδας στην Κοµοτινή µε
αυτό το θέµα δεν έκανε τίποτε, ενώ αγνόησε
προκλητικά τους τοπικούς συλλόγους.
Ταυτόχρονα ψηφίστηκε ένα Π.Δ. που αφορά το
εκπαιδευτικό προσωπικό των µειονοτικών
σχολείων για το οποίο υπάρχουν  πολλές ενστά-
σεις για τις ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε  τις
εργασικές σχέσεις των συναδέλφων που δουλε-
ύουν σ’ αυτά. Αφορά αυτό τον διορισµό τους
(Ουσιαστικά καταργεί την επετηρίδα), την
υποχρεωτική διαµονή τους χωρίς την εξασφάλι-
ση καµµιάς υποδοµής στα χωριά που διδά-
σκουν, την δηµιουργία και σύνθεση ξεχωριστού
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, τη δυνατότητα του
συγκεκριµένιυ συµβουλίου να κρίνει την ?ακα-
ταλληλότητα" των εκπαι/κων των µειονοτικών
σχολείων και την τοπόθέτησή τους σε άλλα
σχολεία τις επικράτειας κ.τ.λ.
Οι τοπικοί σύλλογοι έχουν ήδη καταθέσει

συγκεκριµένες απόψεις. Η Γ.Σ. του Ιούνη θα
πρέπει να δεσµεύσει το νέο Δ.Σ. για συγκεκρι-
µένες ενέργειες και όσο αφορά την οργάνωση
της συγκεκριµένης ηµερίδας και όσο αφορά την
παρέµβασή του προς το ΥΠΕΠΕΘ για τα προ-
βλήµατα που δηµιουργούνται.
Ταυτόχρονα µε ιδιαίτερη προσοχή και σο-

βαρότητα είναι αναγκάιο να δούµε και την
συµµετοχή των συναδέλφων µας µουσουλµά-
νων εκπαιδευτικών στους τοπικούς συλλόγους
και στα συνέδρια της Οµοσπονδίας µας. Είναι

απαράδεκτο σε µια εκπαιδευτική Οµοσπονδία  που
θέλει να λέγεται προοδευτική να υπάρχουν  διακρί-
σεις µε βάση το θρήσκευµα. Η µόνη υπηρεσία που
?προσφέρει" αυτή η λογική είναι η γκετοποίηση των
συγκεκριµένων συναδέλφων και καθόλου δεν προω-
θεί τα κοινά συµφέροντα των χριστιανών και των
µουσουλµάνων της περιοχής. Στα πλαίσια δε της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης η Οµοσπονδία µας θα
πρέπι να είναι πρωτοπόρα στην πράξη και όχι στα
µεγάλα λογια των ηµερίδων και των συνεδρίων.

ÈÈÈ

Προτάσεις και όχι µόνο...
Αναφέρουµε εδώ µερικές βασικές προτάσεις που

διαφοροποιούνται από τη λογική των εισηγήσεων
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ή άλλες που τις συµπληρώνουν.

Οικονοµικά: 
Σηµεία αιχµής να είναι:
# Η διεκδίκηση της εφαρµογής των συλλο-

γικών διαπραγµατεύσεων για το δηµόσιο.
# Μη αποδοχή των ρυθµίσεων του νέου µι-

σθολογίου. Το µισθολογικό µας καθεστώς
δεν έχει κλείσει µε την ψήφισή του. Η διάρθ-
ρωση των αποδοχών µας (βασικοί µισθοί,
επιδόµατα, κοινωνικά επιδόµατα, οικογενει-
ακό κ.τ.λ.) Συνεχίζουν να αποτελούν σηµεία
για κινητοποιήσεις και πανδηµοσιοϋπαλλη-
λικές και κλαδικές.

#  Διάλογος στο εσωτερικό του συνδικαλιστι-
κού κινήµατος (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και ιδιαίτερα µε
την Ο.Λ.Μ.Ε. για  κοινούς  οικονοµικούς
στόχους και διεκδικήσεις.

Οργανωτικά:
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προτείνει έναν αναλυτικότατο

κανονισµό της λειτουργίας της Ολοµέλειας των
Προέδρων που ρυθµίζει από την σειρά που θα µιλάει
κάποιος µέχρι και την αποβολή εκείνων που λοιδο-
ρούν και χλευάζουν (!!!), ενώ προτείνει και ρυθµί-
σεις για το πως θα εξασφαλίζεται η απαρτία στους
τοπικούς συλλόγους.
Τι έχουµε να παρατηρήσουµε:
T  Το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει και σήµερα

είναι ικανό να περιφρουρήσει την ουσιαστική βούλη-
ση της βάσης. Τα αρνητικά φαινόµενα που παρουσι-
άστηκαν στις τελευταίες ολοµέλειες (Γ.Σ. χωρίς
απαρτία, µη παρουσίαση πρακτικών Γ.Σ. από προέ-
δρους, ψήφος προέδρων που είχαν απόφαση Δ.Σ. ή
δηµοψηφίσµατος)  ήταν αποτέλεσµα όχι έλλειψης
θεσµικού πλαισίου αλλά καταστρατήγησής τους από
τις κοµµατικές παρατάξεις. 



T Η τυπική απαρτία της κάθε Γ.Σ. ορίζεται
από το καταστατικό του τοπικού συλλόγου και
δεν µπορεί να επεµβαίνει το κάθε  Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. Για την ουσιαστική απαρτία αυτό είναι
µεγάλη κουβέντα... και εκτός καταστατικών
ρυθµίσεων...
T Η πρόταση του Δ.Σ. για τοποθέτηση

εκπροσώπων των παρατάξεων στην Ολοµέλεια
υπονοµεύει την ίδια την λειτουργία αυτού του
οργάνου. Όποιες παρατάξεις θέλουν ας τοποθε-
τηθούν στις Γ.Σ. των συλλόγων, όπου παίρνο-
νται και οι τελικές αποφάσεις. 
T  Δηµιουργία Απεργιακού    Ταµείου (δεν

έχει σχέση µε το Ταµείο Αλληλοβοήθειας που
προτείνει η Δ.Ο.Ε. ) µε την κατάθεση ποσοστού
της κάθε συνδροµής σε χωριστό λογαριασµό
και την κάλυψη αναγκών συναδέλφων στη
διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων. Μπορεί
αυτό να γίνει και άµεσα σε επίπεδο τοπικών
συλλόγων µε αντίστοιχη παρακράτηση του
ποσοστού της συνδροµής από το κάθε Δ.Σ. 

Το πρόβληµα της ανεργίας.
Διαφωνούµε µε την πρόταση της εισήγησης

του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη µείωση των εισακτέ-
ων στα παιδαγωγικά τµήµατα σαν  λύση  στην
αδιοριστία. Είναι η λογική του ?αν πονάει το
κεφάλι, ας το κόψουµε να ησυχάσουµε."  
Να διοριστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που

ασχολούνται µε τα προγράµµατα δηµιουργικής
απασχόλησης και σήµερα προσλαµβάνονται
από τους Δήµους και τους Συλλόγους Γονέων.

Εργασιακά:
Κανονική άδεια 2 ετών µε αποδοχές στις

συναδέλφισσες µητέρες µε ανήλικα παιδιά.
 

Αναλυτικά Προγράµµατα.
Η εισήγηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποτελεί µια

φιλολογική αναφορά στο τι είναι και το πώς
λειτουργούν τα αναλυτικά προγράµµατα. Επει-
δή έχει ξεκινήσει µια συζήτηση µε την ανάγκη
αλλαγής ή όχι των αναλυτικών προγραµµάτων
και κατ’ επέκταση των βιβλίων προτείνουµε να
προχωρήσουµε άµεσα (Πολιτεία, Συνδικαλι-
στικό Κίνηµα, Εκπαιδευτικοί φορείς) στην
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των ήδη υπαρχόντων προγραµ-
µάτων και βιβλίων και µε βάση τα αποτελέσµα-
τα να δούµε αλλαγές και αναπροσαρµογές που
µπορεί να χρειαστούν. (Νέα προγράµµατα,
πολλαπλά βιβλία, τοπικές ιδιαιτερότητες...)
Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει

σε επίπεδο σχολικής µονάδας, µε τη συµµετοχή
όλων των συναδέλφων και να µην περιοριστεί
σε κάποιες οµάδες σοφών που θα βγάλουν τα
πορίσµατα. Η συζήτηση να παίρνει υπόψη της

και το θεωρητικό υπόβαθρο,
αλλά και την πραγµα-
τικότητα των σχολεί-
ων, το ωρολόγιο
πρόγραµµα ,  την
επιµόρφωση των εκ-
παιδευτικών κ.τ.λ.
Δεν µπορούµε να

υποστηρίξουµε αλλαγές
των αναλυτικών προ-
γραµµάτων, χωρίς να
υπάρξουν οι παραπάνω
προϋποθέσεις, µόνο µε βά-
ση τις προτάσεις κάποιων
?ειδικών"  και των
πιέσεων των εκδο-
τικών οίκων.

 Αποκέντρωση -
Τοπική αυτοδιοίκηση.

Με την  καθιέρωση της Νοµαρχιακής Αυτο-
διοίκησης, και τις κινήσεις της Κυβέρνησης
τότε για αλλαγή των εργασιακών µας σχέσεων
είχε αναπτυχθεί στον κλάδο µας ένα αντίστοιχο
κίνηµα που είχε βάλει φραγµό σ’ αυτές τις
επιδιώξεις. Από τότε πέρασε καιρός και σήµερα
βρισκόµαστε σε µια ιδιότυπη κατάσταση. Το
θέµα της Αποκέντρωσης της Εκπαίδευσης
καίει, όποιος πάει να µιλήσει γι’ αυτό θεωρείται
ότι ?χάνει"  ψήφους  ενώ στη καθηµερινή ζωή
συνεχίζεται µια απαράδεκτη κατάσταση. Το
υπερτροφικό Υπ. Παιδείας ελέγχει ασφυκτικά
τις σχολικές µονάδες, οι δυνάµεις της αγοράς,
µε την ανοχή και τη δική µας, των δασκάλων,
πολλές φορές, εισβάλλουν µέ χίλιους τρόπους
µέσα στα σχολεία, οι  τοπικές  κοινωνίες
παρεµβαίνουν ανεξέλεγκτα σε θέµατα που
αφορούν τη λειτουργία των σχολείων, αλλά και
το διδακτικό µας έργο.
Η Οµοσπονδία µας µε τις αποφάσεις του

προηγούµενου συνεδρίου της και το Δ.Σ. της
πιο συγκεκριµένα µε τις φετινές εισηγήσεις του
στα λόγια εναντιώνεται στην αλλαγή των εργα-
σιακών µας σχέσεων και τάσσεται υπέρ µιας
ευρείας εκπαιδευτικής αποκέντρωσης µε τη
δηµιουργία οργάνων εκπαιδευτικού σχεδιασµού
σε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα
προβλήµατα όµως ξεκινάνε, από την πράξη.
Εκεί υπάρχει πλήρη απουσία πολλές φορές,
προτάσεων και θέσεων, αντιδράσεων για τα
χιλιάδες εκείνα µικρά που στο τέλος καταλή-
γουν να δηµιουργούν και τα µεγάλα προβλήµα-
τα. Συγκεκριµένα: 
Καµία αντίδραση δεν υπήρξε µε την επανα-

φορά του διορισµένου εκπροσώπου του Νοµάρ-
χη στα ΠΥΣΠΕ ύστερα από πίεση του Υπ.



Παιδείας. Το ίδιο αδιάφορα στέκεται και µε τα
απαράδεκτα φαινόµενα των διορισµών των
εκπροσώπων των Δ.Σ. από τον Νοµάρχη.
Τα Προεδρικά Διατάγµατα που έχουν σχέση

µε τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων
έχουν ξεχαστεί απ’ όλους και το Υπουργεία
εξακολουθεί να ρυθµίζει κεντρικά θέµατα της
καθηµερινής σχολικής µας ζωής, (ποιος και πώς
θα βγει σηµαιοφόρος, πώς θα γίνεται η εφηµε-
ρία, τι βιβλία θα διαβάζουµε, τι θέατρα θα
βλέπουµε, πότε θα πηγαίνουµε εκκλησία και
µύρια όσα) χωρίς κανένας να ενοχλείται και να
αντιδρά.
Τα Σχολικά Συµβούλια, όργανα λαϊκής

συµµετοχής έχουν καταντήσει διακοσµητικά
στοιχεία. Η λειτουργία τους έχει γίνει τυπική
και  Σύλλογοι Γονέων ανεξέλεγκτα πολλές
φορές µετατρέπουν τους σχολικούς χώρους σε
µικρές και µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
(γυµναστήρια, φροντιστήρια ξένων γλωσσών
και ότι άλλο µπορεί κανείς να φανταστεί). Το
διδακτικό προσωπικό και οι σύλλογόι µας
στέκονται αδιάφοροι ή σχολιάζουµε στα διαλε-
ίµµατα τους  κακούς  γονείς που µπαίνουν στα
πόδια µας.
Στις περισσότερες Σχολικές Επιτροπές οι

διευθυντές παίζουν το ρόλο του ?χαµάλη".  
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση δεν µπο-

ρούµε να κλείνουµε άλλο τα µάτια και να
αδιαφορούµε. Το σχολείο σήµερα δεν µπορεί να
κλείσει τις πόρτες του στην κοινωνία, όπως
κάποιοι ονειρεύονται, ούτε όµως µπορεί να
λειτουργήσει  σαν ?ξέφραγο αµπέλι"  Πριν πάµε
στη δηµιουργία νέων οργάνων είναι απαραίτητο
να ξεκαθαρίσουµε το ρόλο των σηµερινών. Κι
αυτό δεν είναι πάντα υπόθεση νοµικών πλαισί-
ων αλλά και βούλησης δικιάς µας σε τοπικό και
κεντρικό επίπεδο. Προτείνουµε για άµεση
διεκδίκηση:
Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις

ώστε να γίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων το
κυρίαρχο όργανο διοίκησης και παιδαγωγικού
έργου σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Σ' αυτή την
κατεύθυνση να ψηφιστεί άµεσα το αντίστοιχο
Π.Δ.
Η παραχώρηση των σχολικών χώρων για

χρήσεις εκτός λειτουργίας του σχολείου να
γίνεται µόνο µε απόφαση του Σχολικού Συµ-
βουλίου.
Στις Σχολικές Επιτροπές την πλειοψηφία να

την έχουν οι εκπαιδευτικοί.
Οι αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ που αφορούν

εργασιακά µας θέµατα να είναι δεσµευτικές για
τον νοµάρχη.
Οι πιστώσεις για λειτουργικές δαπάνες, που

τις διαχειρίζονται σήµερα τα Νοµαρχιακά και

Δηµοτικά Συµβούλια,  πέρα από την αυτονόητη
αύξησή τους, να δίνονται αποκλειστικά στα
σχολεία και όχι για κάλυψη άλλων αναγκών.
Να ενισχυθούν οικονοµικά οι Δήµοι για την

πρόσληψη προσωπικού, απαραίτητου για την
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

ÈÈÈ

Επειδή η Ελλάδα δεν είναι µόνο η
Αθήνα...

Όπως είχαµε γράψει και στο προηγούµενο
φυλλάδιο από την κίνηση της Ελασσόνας µας
είχε σταλεί ένα κείµενο για την τελευταία κινητο-
ποίηση του Κλάδου µε την εµπειρία τους και τις
εκτιµήσεις τους. 

Από το κέντρο της Ελλάδας, τη Λάρισα και
την επαρχία Ελασσόνας σας καταγράφουµε
κάπο ιες  εκτ ιµήσε ι ς ,  σκέψε ις  και
προβληµατισµούς για τα προβλήµατα του
κλάδου µας, της εκπ/σης µε ιδιαίτερο τοπικό
χρώµα.

Κατάσταση Συνδικαλιστικού Κινήµατος.
Παρ’ ότι εδώ και 2 χρόνια λειτούργησε το

αντιπροσωπευτικό προεδρείο στον τοπικό
Σύλλογο Ελασσόνας, δεν απέδωσε τα αναµενό-
µενα, ούτε απλή διαχείριση δεν έκανε. Οι
παρατάξεις ευκαιρικά δραστηριοποιούνταν και
µόνο µετά από πίεση κεντρική φαινόταν π.χ.
εκλογές για ψήφους. Ο σύλλογος λειτούργησε
κυρίως και λειτουργεί ατοµικά συγκεντρωτικά,
µε αδιαφάνεια, συναλλαγές και ετερόκλητες
συµµαχίες για προσωπικές κοµµατικές σκο-
πιµότητες.

Απεργιακός αγώνας.
Κατά την διάρκεια της απεργίας το Δ.Σ. δεν

στάθηκε στο ύψος της θέσης του. Υπήρχε
ελλιπέστατη ενηµέρωση, ατολµία, αδιαφορία
και από µέλη της Π.Α.Σ.Κ. υπονόµευση του
αγώνα (πρόεδρος) αλλά και της Δ.Α.Κ.Ε. απερ-
γοσπασία  (αντιπρόεδρος). Μόνο µια φορά
επισκεφτήκαµε τα σχολεία και το ποσοστό
συµµετοχής ανέβηκε 100%. Στην κρίσιµη Γ.Σ.
έκαναν το παν και έφεραν µε την βοήθεια του
3ου Γραφείου Π.Ε. όλους τους απεργοσπάστες
για να ψηφίσουν αναστολή, όπως και έγινε, µε
2 ώρες άδεια απουσίας από το σχολείο.
Στη διάρκεια του αγώνα διαµορφώθηκε κι

ένα κλίµα αλληλεγγύης και κοινής δράσης,
µικρό, αλλά ενδεικτικό της διάθεσης των συνα-
δέλφων πέρα από κοµµατικές και παραταξιακές
εξαρτήσεις και δεσµεύσεις να πορευτούν αλ-
λιώς. Είναι εµφανής πλέον η αδιαφορία και η
συµµετοχή των συναδέλφων µε τις παρούσες



µεθόδους και πρακτικές.
Υπάρχει έντονη αµφισβήτηση των ηγεσιών

αλλά και αδυναµία στην εξέυρεση λύσεων γι’
αυτή την κατάσταση.
Δυστυχώς ο Κλάδος µας ενηµερώνεται και

διαµορφώνει γνώµη µόνο από τα κανάλια,
άµεση και εύπεπτη πληροφόρηση χωρίς να
φαίνεται εύκολα  η θέση του Κλάδου, οι παρεµ-
βάσεις του.
Η ηγεσία της Δ.Ο.Ε. είναι ανεπαρκής να

καθοδηγήσει τον Κλάδο µας. Τα τελευταία
τραύµατα δύσκολα θα επουλωθούν στο µέλλον.
Συνδικαλισµός για κοµµατιικές και παραταξια-
κές σκοπιµότητες µε προσωπικά συµφέροντα,
όλα αυτά µαζί είναι καταστροφή για τον Κλάδο.
Κι είναι πραγµατικότητα.

Η γνώµη µας για παραπέρα.
-Κατ’ αρχήν ειλικρινής αποτίµηση της

κατάστασης µε επισήµανση συνδικαλιστικά
αυστηρή των αρνητικών αποφάσεων και πρα-
κτικών, καθώς και επιµέριση ευθυνών σε
πρόσωπα που έχουν υπεύθυνες θέσεις.  Π.χ.
Δ.Σ. Δ.Ο.Ε. , Συλλόγων, παρατάξεων.

- Περισσότερη δηµοκρατία στη λήψη τψν
αποφάσεων, εξαντλητικά να αποφασίζει η βάση
κάθε φορά. Π.χ. Ο.Λ.Μ.Ε. - Ε.Λ.Μ.Ε.

- Οι ηγεσίες Δ.Ο.Ε. τοπικών συλλόγων να
είναι συνεχώς στη βάση για υπέυθυνη ενηµέρω-
ση, σε συγκεντρώσεις, συσκέψεις, σχολεία  Γ.Σ.
κ.τ.λ.
Να αναθεωρήσουν το ρόλο τους οι ίδιες οι

συνδ. Παρατάξεις διότι αλλιώς όπως
υπολειτουργούν αρνητικό έργο προσφέρουν.

- Τα αιτήµατα λίγα απλά και κατανοητά µε
επιχειρηµατολογία πειστική, εφικτά και υλοποι-
ήσιµα. Να υπάρχει σχεδιασµός όταν διαπραγµα-
τευόµαστε µέχρι πού φτάνουµε και τί τελικά
ζητάµε.
Η επεξεργασία των προβληµάτων, η ενηµέ-

ρωση και ο κοινός αγώνας χρειάζεται και για το
ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό που πλεον θα τα
βρούµε µπροστά µας.
Σας στέλνουµε όχι αγωνιστικούς αλλά

απλούς ανθρώπινους ζεστούς χαιρετισµούς για
ότι το καλύτερο σε όλους σας.

ÈÈÈ

Κοινωνική ασφάλιση και Τσόµσκι
Παράδειγµα για το τι µπορεί να γίνει ακόµη

και µέσα από το κράτος, ο Τσόµσκι φέρνει το
θέµα της κοινωνικής ασφάλισης και τη διαδικα-
σία που έχει αρχίσει από τις Η.Π.Α. και τώρα
προωθείται σε όλες τις άλλες "προηγµένες"
χώρες (άρα και στην Ελλάδα!!!), σύµφωνα µε

την οποία διαδικασία οι πολίτες πρέπει να είναι
υπεύθυνοι ο ίδιοι ως άτοµα  για την κοινωνική
τους ασφάλιση. Λέει ο Τσόµσκι: "αυτή η υπό-
θεση δεν έχει να κάνει µε το αν (η κοινωνική
ασφάλιση) είναι δηµόσια - ιδιωτική,
Νοµίζω ότι ο στόχος είναι πραγµατικά η

εξατοµίκευση της κοινωνικές ασφάλισης,
(δηλαδή) να εξαναγκάσουν τους ανθρώπους να
µην έχουν την άλλη αλληλεγγύη που προκύπτει
από την προσπάθεια που κάνουν όλοι µαζί. Η
κοινωνική ασφάλιση ήταν κάτι που έφερνε τους
ανθρώπους τον έναν κοντά στον άλλον. Είπαν
(οι άνθρωποι): θα είµαστε όλοι συνυπεύθυνοι
για να εξασφαλίσουµε ένα ελάχιστο επίπεδο
διαβίωσης. Αυτή είναι µια συλλογική δράση
που στην περίπτωση αυτή επιτελείται µέσω του
κράτους... Έτσι, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για
την άρχουσα ελίτ να διασπάσει αυτή την αίσθη-
ση, που δέχεται ότι έχω για το διπλανό µου.
Υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις ευθύνη µόνο για
τον εαυτό σου.
Ιδεώδης κοινωνία (για τους ελίτ) είναι µια

κοινωνία η οποία βασίζεται σε µια κοινωνική
µονάδα, που αποτελείται από εσένα και τη
συσκευή τηλεόρασης σου, και δεν έχει να κάνει
τίποτα µε τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, εάν το
παιδί στο διπλανό σπίτι πεινάει, δεν είναι δικό
σου πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι δικό του.
Εάν ο διπλανός σου έχει επενδύσει άσχηµα
τους ατοµικούς του πόρους για κοινωνική
ασφάλιση και τώρα πεθαίνει από την πείνα στα
γεράµατά του... Και λοιπόν: αυτό είναι δική του
υπόθεση" .
Αυτός, κατά τον Τσόµσκι, είναι ο στόχος

όλης αυτής της προπαγάνδας για την εξατοµί-
κευση των κοινωνικών ασφαλίσεων. Και προ-
σθέτει: "Μια ελαφρώς πιο προοδευτική φορο-
λογία θα να διατηρήσει σε λειτουργία την
κοινωνική λύση όπως λειτουργεί τώρα, και στο
διηνεκές". (Eλευθεροτυπία 13/5/97)

Επίλογος ή µια νέα αρχή;
Η Δ.Ο.Ε. έτσι όπως είναι σήµερα, ούτε

µπορεί αλλά ούτε και θέλει να συµβάλλει στην
κατεύθυνση µιας άλλης λειτουργίας του σ.κ.



Ο κουµπαράς

που θα απελευθερώνει δυνάµεις, που θα ενι-
σχύει την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη,
που θα σπαει τις εξαρτησιακές δοµές και τους
µηχανισµούς που οδηγούν στην υποδούλωση
του εκπ/κού, που θα διαλύει την κοινοβουλευτι-
κού τύπου δοµή του σ.κ., που θα αποκαλύπτει
στην κοινωνία τους στόχους και τους σκοπούς
της κυβερνητικής πολιτικής που αντάµα µε τις
δυνάµεις του χρήµατος και της αγοράς οδηγεί
στην αποδυνάµωση του Δηµόσιου Σχολείου και
του εκπ/κού µε την υποχρηµατοδότηση της
Παιδείας.
Χρειάζεται - χρειαζόµαστε µια άλλη

Δ.Ο.Ε., που στις σηµερινές δύσκολες για τους
εργαζόµενους και το σ.κ. συνθήκες ρευστότητας
και µεταβατικότητας, να εµπνέει, να συσπειρώ-
νει και να αναναζητεί για τους εκπ/κους και µε
τους εκπ/κούς της Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης µια
άλλη πορεία για τον Κλάδο.
Αυτή η Δ.Ο.Ε., που είναι κύρια υπέυθυνη για

τη σηµερινή κατάσταση του κλάδου µας και που
µε τη στάση της τη χρονιά πoυ πέρασε πρόσθε-
σε µια ακόµη αρνητική εµπειρία σ’ όλους µας,
δεν µπορεί να λύσει προβλήµατα, µπορεί να
διογκώσει..
Η συνταγή του διαπιστώνουµε φραστικά,

αλλά σιωπούµε, παραβλέπουµε, ταυριζόµαστε,
λειτουργούµε διασπαστικα... συµβάλλει αν µη
τι άλλο στην υπονόµευση κάθε προσπάθειας,
όσο καλή και αν είναι.
Χρειάζεται ν’ αλλάξουν τα δεδοµένα, χρειά-

ζεται ν’ αλλάξουν οι πολιτικές στην κοινωνία,
την οικονοµία, στους θεσµούς. Δεν µπορούµε
να πορευτούµε στο αύριο µε τις ίδιες αναφορές
και µ’ αυτούς που έχουν τις κύριες ευθύνες.
Αυτό το διαφορετικό που ξεπήδησε στην

απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, που
ξέφυγε από τα ?όρια", που ξεπέρασε ηγεσίες,
που αµφισβήτησε πρέπει να εκφραστεί.

Οι δυνάµεις του κλάδου που πιστεύουν ότι
πρέπει να ξεπεράσουν δηµιουργικά τις τεχνητές
διογκώσεις και αντιπαραθέσεις, τον κατακερµα-
τισµό και την πολυδιάσπαση του σ.κ. και να
αναλάβουν ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ για τον συντο-
νισµό και την ανάκαµψη του σ.κ., πρέπει τώρα
να το κάνουν. Οφείλουν να το κάνουν.
Η συγκρότηση ενός ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

που θα προβάλλει το δικό του ΑΥΤΟΝΟΜΟ
λόγο, ενάντια στις κοµµατικές και συνδικαλιστι-
κές γραφειοκρατίες είναι αναγκαιότητα για τον
Κλάδο.
Μόνο µε φερέγγυο σ.κ. και αποφασισµένους

εκπ/κους οι όποιες Κυβερνητικές θέσεις για
συναίνεση ?άνευ όρων" σε πολιτικές και πρακτι-
κές που άλλοι αποφασίζουν για µας,θα βρουν
ισότιµο συζητητή και αποφασισµένο συνοµιλη-

τή.
Και αυτή η φερεγγυότητα και αγωνιστικότη-

τα του σ.κ. µας δεν µπορεί παρά να είναι δικιά
µας υπόθεση, υπόθεση ΟΛΩΝ των εκπαιδευ-
τικών.... 

ÈÈÈ

Υπόλοιπο 41800

από συγκέντρωση Απριλίου 16000

από κίνηση Λασιθίου

7500

από συγκέντρωση Μαϊου 23000

ΣΥΝΟΛΟ 88300

-σε φυλλάδια Μαρτίου 10000

-σε φυλλάδια Απριλίου 20000

-σε συγκέντρωση Μαϊου 5000

ΣΥΝΟΛΟ 35000

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 53300


