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Εισαγωγικά

Η 66η Γ.Σ. του Κλάδου

Ανακοίνωση µεταπεργιακή

Συνέδριο ΔΑΚΕ Π.Ε.

Ο κουµπαράς

Την Κυριακή 2/3/97 έγινε στα γραφεία
της Δ.Ο.Ε. συνάντηση της ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΑΣ. Στη συνάντηση πήραν µέρος συνάδελ-
φοι από τους συλλόγους: Α’ Πειραιά,
Καλλιθέας, Ν.Σµύρνης, Αργυρούπολης,
Αγ.Δηµητρίου, Γλυφάδας, Π. Φαλήρου,
Παρθενώνα, Ζωγράφου, Αθηνάς, Αριστοτέ-
λη, Μαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Περιστερίου,
Αιγάλεω, Μενιδίου.
Συζητήθηκαν, η απεργιακή κινητοποίηση

του Κλάδου µας, έγινε µία πρώτη παρουσία-
ση για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό και
τέλος θέµατα που έχουν σχέση µε την οργά-
νωση της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ.
Συγκεκριµένα:
Για την τελευταία απεργιακή κινητοποίη-

ση, εκφράστηκαν πολλές απόψεις και σε
µερικά σηµεία υπήρχαν και διαφορετικές
προσεγγίσεις και για αυτό καθ’ αυτό τον
αγώνα αλλά και για τα αποτελέσµατά του.
Συµφωνήθηκε να ζητηθούν και οι απόψεις
των κινήσεων της επαρχίας και να βγει µία
ολοκληρωµένη εκτίµηση. Σε πρώτη φάση
σας στέλνουµε µία ανακοίνωση για δική σας
χρήση και σας παρακαλούµε να σταλούν
και οι δικοί σας προβληµατισµοί το συντοµότε-
ρο δυνατόν.
Για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό θα

συσταθεί µία επιτροπή στα πλαίσια της
κίνησής µας στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να µελετή-
σει ολοκληρωµένα το πρόβληµα και να
καταλήξει σε κάποιες τεκµηριωµένες θέσεις.
Για την καλύτερη παρέµβαση τέλος της

κίνησής µας αποφασίστηκε η διεύρυνση της
συντονιστικής επιτροπής και η διοργάνωση
µέχρι τον Μάιο µιάς σειράς θεµατικών συναντή-
σεων µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία
της Γ.Σ. του κλάδου µας.
Έτσι στην συντονιστική επιτροπή συµµετέ-

χουν οι συνάδελφοι:
Γκόνης Γιάννης (Ν.Σµύρνη)-9320734,

Καλόγηρος Νίκος (Π.Φάληρο)-9846645,
Καπράνας Ζήσης (Περιστέρι)-2659241,
Λαµπρίδου Μαρία (Ν.Σµύρνη)-9350177,
Ντούλας Ευριπίδης (Μενίδι)-2443796,
Παπαχρήστου Κώστας (Ν.Ιωνία)-2848261,
Ρήγας Παναγιώτης (Περιστέρι)-2286003,
Σαπρίκης Χρίστος (Αγ.Δηµήτριος)-3464932,

mailto:xsap@compulink.gr


Τσάτσης Σπύρος (Αιγάλεω)-5611476,
Φλωράτου Μάρθα (Ειδ. Αγωγή)-3606207.
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Η 66η Γενική Συνέλευση 
του Κλάδου

Σε λίγο καιρό θα γίνουν οι Γενικές Συνελεύ-
σεις των Συλλόγων µας στις όποίες θα
συζητηθούν τόσο τα πεπραγµένα της Δ.Ο-
.Ε. όσο και το νέο πρόγραµµα δράσης.
Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η συζήτηση

να περιστραφεί µόνο γύρω από τον απεργι-
ακό αγώνα και να µείνουν σε δεύτερο επίπε-
δο τα αιτήµατά.
Όµως η τελευταία απεργία απέδειξε πως

δε φτάνει µόνο η µορφή του αγώνα, χρειάζε-
ται και ένα ξεκάθαρο και συγκεκριµένο διεκδικη-
τικό πλαίσιο.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνουν σ’

αυτές τις συνελεύσεις ΚΑΙ ουσιαστική συζήτη-
ση για τα αιτήµατα.
Η εµπειρία των προηγούµενων Γ.Σ.

(Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) έχει δείξει
πως σηµαντικά προβλήµατα που έχουν
σχέση µε την οικονοµική µας κατάσταση, τις
εργασιακές µας σχέσεις και το παιδαγωγικό
µας έργο προσεγγίζονται επιφανειακά και οι
αποφάσεις που παίρνονται έχουν περισσότε-
ρο χαρακτήρα συνθηµάτων και όχι ολοκληρω-
µένων απόψεων.
Μπροστά σ’ αυτή την πραγµατικότητα

πιστεύουµε πως είναι απαραίτητο από
τώρα µέχρι και τις συνελέυσεις να συζητήσου-
µε σαν Κίνηση και να βάλουµε στην κρίση
των συναδέλφων στη βάση προτάσεις όσο
γίνεται περισσότερο επεξεργασµένες.
Τα θέµατα που πρέπει να προβληµατιστού-

µε επιγραµµατικά είναι:
Οικονοµικά: Νέο µισθολόγιο, βασικές

αποδοχές, επιδόµατα, Συλλογικές διαπραγµατεύ-
σεις, Εκπαιδευτικό µισθολόγιο.
Συνταξιοδοτικά:  Ασφαλιστικά: Κατάστα-

ση Ταµείων, χρόνος σύνταξης, εισφορές.
Εργασιακές σχέσεις: Επετηρίδα - διο-

ρισµοί, στελέχη εκπαίδευσης, ωράριο εργασί-
ας, αποσπάσεις, µεταθέσεις.
Οργανωτικά: Ο θεσµός της Ολοµέλειας

των προέδρων και ο κανονισµός λειτουρ-
γίας της.
Εκπα ι δ ε υ τ ι κ ά :  ε κπαι δευτ ι κ ή

αποκέντρωση, διαπολιτισµική εκπαίδευση,
µειονοτικά σχολεία, ειδική αγωγή, αντισταθµιστι-
κή αγωγή, ολοήµερο σχολείο, παιδικά κέν-

τρα.
Είναι κατανοητό πως η θεµατολογία είναι

τεράστια και δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί
πως στα πλαισια µιάς τοπικής Γ.Σ. ή και
στη Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα µπορέσουν να συζητη-
θούν ολοκληρωµένα και ουσιαστικά.
Αξίζει όµως το κόπο να προσπαθήσουµε

σε όσο γίνεται περισσότερα να έχουµε κάποι-
ες «σωστές» θέσεις. Για να γίνει αυτό  είναι
απαραίτητη η συµβολή όλων µας. Ειδικά σε
ορισµένα θέµατα (µειονοτικά, ολιγοθέσια
σχολεία), είναι απαραίτητος ο προβληµα-
τισµός των κινήσεων της επαρχίας.  

Να επισηµάνουµε τέλος πως αυτή η
Γ.Σ. θα εκλέξει και νέο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και
αντιπρόσωπους για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Γι’ αυτό
παρακαλούµε όλους τους φίλους της κίνη-
σής µας να δραστηριοποιήθούν τα µέγιστα,
γιατί εκτός από ιδέες χρειάζονται και
αντιπρόσωποι.



Η Συνδικαλιστική ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εκπαι-
δευτικών χαιρετίζει την αγωνιστική διάθεση
και την πρωτοφανή συµµετοχή των
συναδέλφων στην πρόσφατη απεργιακή
κινητοποίηση του Κλάδου.

Εκφράζουµε ακόµη την αλληλεγγύη µας
και συµπαραστεκόµαστε στον επίπονο αγώ-
να των συναδέλφων της Β’/θµιας Εκπ/σης,
στον πρωτοφανή για τη διάρκεια και αγωνιστικό-
τητα αγώνα τους στα εκπαιδευτικά χρονικά
και ευχόµαστε κάθε επιτυχία.

ΜίΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι αλήθεια ότι κάτι διαφορετικό
υπήρξε σ’ αυτή την κινητοποίηση

του Κλάδου. Η αξιοπρόσεχτη συµµετοχή, ο
ενθουσιασµός που επικράτησε, οι µαζικότε-
ρες από κάθε άλλη φορά Γενικές Συνελεύ-
σεις (όπου υπήρξαν), ένα ρεύµα αυτόνοµου
προσδιορισµού των συναδέλφων και συνδικα-
λιστών της βάσης που αναζήτησε, αµφισβήτη-
σε και έβαλε υποθήκη για το µέλλον. Οι
πρωτοβουλίες για το συντονισµό του αγώνα
µε τους συναδέλφους της β/θµιας, το ξεπέρα-
σµα της ηγεσίας της Δ.Ο.Ε. και των παρατά-
ξεων είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά
του αγώνα, που αµφισβητώντας και ξεφεύγο-
ντας από τον συνήθη έλεγχο, δέχτηκε τα
αναµενόµενα πυρά .

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 

Το 11µελές Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., διεκπεραιω-
τής και διαχειριστής κάκιστος µιας

µίζερης καθηµερινότητας, χωρίς σοβαρό
λόγο, φαντασία και ευελιξία, δεν απέφυγε
την ανυποληψία και χρεοκοπία των γραφειοκρα-
τικών συναλλαγών.

C Φάνηκε πως ούτε πίστευε, ούτε ήθε-
λε να συµβάλλει ουσιαστικά σ’ ένα
αγώνα που αµφισβητούσε την ίδια
την πρωτοκαθεδρία του.

C Με συνεχείς παλινδροµήσεις, ατολ-
µία, έλλειψη ιεράρχησης αιτηµάτων
και στη συνέχεια βέβαια µε τις γνω-
στές από το παρελθόν παρεµβάσεις,
ενός παγιωµένου πια µηχανισµού
διορισµένων κοµµατικών στελεχών,
προσπάθησε να εκφυλίσει και να

κάµψει την όλη προσπάθεια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον αγώνα

τόσων ηµερών, ούτε µια αφίσα, ούτε µια
ανακοίνωση ή κάτι άλλο σε µαζικό επίπεδο
δεν µπόρεσε να κυκλοφορήσει.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔ. ΚΙΝΗΜΑ

Ηαπό τηλεόραση κρατική παρέµβα-
ση του αρµόδιου ΥΠ.Ε.Π.Θ. (κ.

Αρσένη) στα του Συνδικαλιστικού Κινήµα-
τος και η ανακοίνωση της λήξης της απεργί-
ας - χωρίς την παραµικρή έστω αντίδραση
της ηγεσίας του Κλάδου - έδειξε:

C Την έκταση και το βάθος της κρίσης
του Συνδικαλιστικού µας Κινήµατος.

C Την έλλειψη στοιχειώδους προσω-
πικής αξιοπρέπειας και ευθύνης
(τόσο των 6 µελών της Π.Α.Σ.Κ.,
όσο και των άλλων παρατάξεων
ΔΑΚΕ και Δ.Ε.Ε.), άγνοια της ιστορι-
κής θέσης που κατέχουν εκπρο-
σωπώντας 50.000 δασκάλους και
νηπιαγωγούς.

C Τέλος τις ευθύνες όλων µας, όλων
όσων πασχίζουν δεκαετίες τώρα,
για την ΧΙΛΙΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ του Συνδικαλιστικού
µας κινήµατος, η οποία απ’ ότι τα
πράγµατα δείχνουν είναι ακόµη το
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ και θα είναι όσο η
Συνεννόηση των εκπαιδευτικών
αλλά και των άλλων εργαζοµένων
δεν γίνεται πράξη.

Η ενωτική αυτόνοµη συνύπαρξη των
δασκάλων - Νηπιαγωγών πρέπει να είναι
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για την υπέρβαση του
σηµερινού αδιεξόδου στον Κλάδο µας και
απάντηση στην αλαζονική στάση και την
«σοσιαλίζουσα» αυτάρκεια των «ηγετών»
µας αφ’ ενός και  αφ’ ετέρου στη µόνιµη
πλέον συντηρητική οικονοµική - κοινωνική
πολιτική αφαίρεσης πόρων των εργαζοµέ-
νων υπέρ της παλαιάς και νέας τάξης των
µεγαλεµπόρων, µεσαζόντων, εκδοτών,
τραπεζιτών και βιοµηχάνων.

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Οαγώνας µπορεί να ξεκίνησε ενάντια
στη φιλοσοφία του «Νέου Μισθολογί-

ου» που συµπυκνώνεται στο τρίπτυχο:
Λιτότητα για σήµερα και για το µέλλον,

διαιώνιση της µισθολογικής αναρχίας, διατήρη-
ση της επιδοµατικής πολιτικής µε ότι αυτό
συνεπάγεται για τις εν ενεργεία και συντάξι-
µες αποδοχές, άµεσα όµως αναγνωρίστηκε
από την κοινωνία αλλά και από την Κυβέρνη-
ση την ίδια η «ιδιαιτερότητα» του εκπαιδευτι-
κού λειτουργήµατος που χρήζει και ανάλο-
γης αντιµετώπισης.

Όσοι συνάδελφοι πήραν µέρος στον
αγώνα, αλλά και αυτοί που δεν συµµετείχαν
έδειξαν ότι ολοένα και περισσότερο συνειδητοποι-
ούν το ρόλο και τη θέση τους στο σηµερινό
Δηµόσιο Σχολείο και απαιτούν αλλαγές
ριζοσπαστικές στη δοµή, το περιεχόµενο και
τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµα-
τος.

Καθηµερινά αντιλαµβανόµαστε ότι η
εκπαίδευση δεν είναι ανεξάρτητη από την
πολιτικοκοινωνικοοικονοµική πραγµατικότη-
τα. Μια πραγµατικότητα που συνεχώς υποβαθ-
µίζει τον εκπαιδευτικό και τη δηµόσια εκπαίδευ-
ση και ευνοεί τις τάσεις ιδιωτικοποίησης.

Ένας προσδιορισµένος εκσυγχρονι-
σµός σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που
παράγει τη φτώχεια, τη στέρηση, τον κοινω-
νικό αποκλεισµό, την ανεργία, τη διερεύνη-
ση ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Ηαπεργιακή κινητοποίηση του κλά-
δου µας ήταν η αρχή των εξελίξε-

ων. Και αυτές θα έρθουν γιατί:
C Η πολιτική των σπασµωδικών και
αποσπασµατικών µέτρων που επιχει-
ρούν χρόνια τώρα και  σήµερα µε
επίφαση µόνου διαλόγου, είναι αδιέξο-
δη.

C Οι εκπαιδευτικοί αρνούνται ένα σχολε-
ίο που τους επιφυλάσσει θέση διεκπεραι-
ωτική και µόνο άνωθεν εντολών.

C Η απαίτηση για αναβάθµιση της
Ποιότητας του Εκπαιδευτικού συστή-
µατος και του εκπαιδευτικού, του
περιεχοµένου και των εκπαιδευτικών
µεθόδων, η δραµατική αύξηση των
δηµοσίων δαπανών για την παιδεία,
η ανανέωση και συνεχής επιµόρφω-
ση, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα τελικά
που να λειτουργεί στο πλαίσιο µιας
έστω σχετικής αυτονοµίας ώστε να
µπορεί να δρα προωθητικά για την
κοινωνία και να έχει στο κέντρο της
προσοχής του τον άνθρωπο γίνεται

σήµερα περισσότερο από ποτέ ανα-
γκαιότητα.

ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

Ηδιαφύλαξη των θετικών του αγώνα,
η διεύρυνση και ενίσχυσή τους θα

πρέπει να είναι οι κύριες προτεραιότητες
όλων των δυνάµεων που αποφασιστικά
θέλουν να αντιπαλέψουν τη σηµερινή πολιτι-
κή που προσπαθεί να πατάξει κάθε κοινωνι-
κή κατηγορία, που δυστυχώς µεµονωµένα
διεκδικεί και αντιστέκεται.

Ο κατακερµατισµός και η πολυδιάσπα-
ση του Συνδικαλιστικού κινήµατος, αποτέλε-
σµα πολύχρονων κυβερνητικών - κοµµα-
τικών παρεµβάσεων δεν πρέπει να συνεχι-
στεί.

Οφείλουµε να αποδείξουµε ότι µπορού-
µε τις τεχνητές διογκώσεις και αντιπαραθέ-
σεις που υπάρχουν να τις ξεπεράσουµε και
να µην επιτρέπουµε επεµβάσεις - ανοιχτές
ή συγκαλυµµένες - ξένων στα εσωτερικά
του Συνδικαλιστικού Κινήµατος.

Ας αναλάβουµε λοιπόν ΠΡΩΤΟΒΟΥ-
ΛΙΕΣ - χωρίς χρονοτριβή - για τον συντονι-
σµό  σε επίπεδο Συλλόγων και Πρωτοβάθµι-
ων οργανώσεων, για την συγκρότηση ενός
νέου  Κινήµατος που θα προβάλλει το δικό
του Αυτόνοµο λόγο, θα υπάρχει και θα
λειτουργεί  µαζί και για τους συναδέλφους,
θα ερµηνεύει και θα υλοποιεί µε φαντασία
και διορατικότητα τις απόψεις τους.

Οι  κοµµατικές γραφειοκρατίες, οι µικροκοµ-
µατικές σκοπιµότητες, οι βολεµένοι και
άτολµοι κοµµατικοί κάθε απόχρωσης και
κυβερνητικοί εντολοδόχοι που κρατούν
µίζερο, αποδυναµωµένο, ατροφικό, διακοσµη-
τικό, αµήχανο και εξουθενωµένο τα συνδικά-
τα µας πρέπει να παραµεριστούν.

Η συνέχεια (Συνταξιοδοτικό, ασφαλι-
στικό, επετηρίδα, αξιολόγηση...) Θα είναι
δύσκολη. Χρειαζόµαστε ένα αξιόπιστο
Συνδικαλιστικό κίνηµα βασισµένο και ελεγχόµε-
νο µόνο από τους συναδέλφους της Βάσης.
Εκεί θα κριθούµε όλοι...
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Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 1997 έγινε
στην Αθήνα το συνέδριο της ΔΑΚΕ Π.Ε. Στο
συνέδριο προσκλήθηκε και η ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ για ένα χαιρετισµό. Σας στέλνουµε
το κείµενο του χαιρετισµού που διαβάσαµε
προς γνώση και ...κριτική...

Αγαπητοί συνάδελφοι
Από µέρους της Συνδικαλιστικής Πρωτο-

βουλίας Εκπαιδευτικών θέλω να χαιρετίσω
το σηµερινό σας συνέδριο και να ευχηθώ οι
εργασίες του να συµβάλλουν στο δυνάµωµα
του συνδικαλιστικού µας κινήµατος, στην
ενίσχυσή του για την πάλη και λύση των
οξυµένων προβληµάτων που αντιµατωπίζου-
µε σαν εκπαιδευτικοί, προβλήµατα που σε
µεγάλο βαθµό είναι συνδεδεµένα και µε την
κατάσταση της Ελληνικής Παιδείας σήµερα.
Το συνέδριό σας γίνεται σε µια περίοδο

σηµαντική για το συνδικαλιστικό µας κίνηµα,
µια περίοδο δύσκολη κατά την γνώµη µας
και που είναι χρέος όλων µας να σταθούµε
µε προσοχή και και να προτείνουµε λύσεις.
Ο Κλάδος µας βρίσκεται µπροστά σε απεργια-
κές κινητοποιήσεις. Πολύ κουβέντα έχει γίνει
το τελευταίο διάστηµα για τις µορφές, τον
τρόπο που διεκδικούµε τα αιτήµατά µας.
Πιστεύουµε πως όλη αυτή η συζήτηση

πολλές φορές συσκοτίζει την ίδια την φύση
των αιτηµάτων µας, αφήνει στο απυρόβλητο
σηµαντικά θέµατα στρατηγικής του κινή-
µατός µας µε αποτέλεσµα να µην είναι ξεκάθα-
ρο πάντοτε το τι θέλουµε να πετύχουµε. Αν
δεν ξεκαθαρίσουµε και δεν οµοφωνήσουµε
στο περιεχόµενο του κάθε αγώνα πολύ λίγη
σηµασία έχει η όποια οµοφωνία στις µορφές
αυτού του αγώνα.
Σαν Πρωτοβουλία πιστεύουµε πως µια

τέτοια συζήτηση πρέπει ν’ αρχίσει  µέσα
στον Κλάδο µας, µέσα στε όλη την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα, γενικότερα µε τους άλλους
Δηµοσίου Υπαλληλους.
Υπάρχουν σήµερα προβλήµατα που η

απάντησή τους δεν µπορεί να είναι ευκαιρια-
κή, δεν µπορεί να βλέπονται κάτω από το
άγχος του στενού παραταξιακού κέρδους σε
ψήφους. 
Θέλουµε ένα νέο ενιαίο µισθολόγιο µε

βασικές αρχές;  Αν ναι πως υπηρετούµε
αυτή τη θέση. Αν όχι τι εναλακτική πρόταση
θα βάλουµε στο τραπέζι;
Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις θα

λύσουν το πρόβληµα των ανισοτήτων ανάµε-
σα στους Κλάδους, ή θα δηµιουργήσουν
νέες διαφορές και µέσα στον ίδιο τον κλάδο
µας.
Πως βλέπουµε την εξυγίανση και βιωσιµότη-

τα των ασφαλιστικών µας ταµείων. Θα αυξη-

θούν οι εισφορές, θα διεκδικήσουµε ενίσχυ-
ση από τον Κρατικό προυπολογισµό, θα
αναµορφωθούν οι συντάξεις;
Πως αντιµετωπίζουµε στις σηµερινές

συνθήκες το αίτηµα για Δηµόσια Δωρεάν
εκπ/ση;
Ανισότητες στην παιδεία, λειτουργικός

αναλφαβητισµός, ποιότητα της παρεχόµε-
νης γνώσης, έχουν τεκµηριωµένη απάντηση
από τον Κλάδο µας;
Ποιο είναι το όραµά µας για το µελλοντι-

κό σχολέιο, τη σχέση του µε την Κεντρική
και Τοπική εξουσία;
Η αξιοκρατία στην εκπαίδευση αποτελεί

για όλους µας κοινό στόχο ή διαφοροποιεί-
ται ανάλογα µε τα συµφέροντα συγκεκριµέ-
νων προσώπων ή οµάδων;

Ας κοιτάξουµε γύρω µας συνάδελφοι
έχουµε αξιόλογους συνδικαλιστές, έχου-

µε δυνατές παρατάξεις που παίρνουν πολ-
λούς ψήφους , δεν έχουµε όµως
συνδικαλιστικό κίνηµα µε άποψη και θέληση
να την επιβάλει.
Έχουµε ψηφοφόρους, οπαδούς, βγάζου-

µε έδρες, αντιπροσώπους, µετράµε δυνά-
µεις, γράφουν οι εφηµερίδες ανέβηκε το
ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ., το ΚΚΕ, ο Συν,  οι αίθου-
σες όµως των Γ.Σ. είναι κατά κανόνα άδει-
ες, µιλάµε όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι, όλο και
λιγότεροι βρίσκονται στις κινητοποιήσεις
µας.
Τις περισσότερες φορές οι παρατάξεις

µας καταλήγουν να είναι µηχανισµός αναδιανο-
µής ψήφων σε αξιόλογους κατά τα άλλα
συναδέλφους, ή σκαλοπάτι για την αναρίχη-
ση κάποιων άλλων, όχι αξιόλογων πάντα,
σε θέσεις και µετά να ρίχνουν µαύρη πέτρα
πίσω τους.
Έχουν γίνει το άλλοθι για τη συµµετοχή

ή όχι στις κινητοποιήσεις, για το χώρισµά
µας σε προοδευτικούς και συντηρητικούς,
σε απεργούς και απεργοσπάστες.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχι-

στεί.
Τα επαγγελµατικά µας αδιέξοδα πληθαί-

νουν. Η Παιδεία πάει από το κακό στο χειρό-
τερο. Τα πολιτικά κόµµατα όλο και περισσότε-
ρο συγκλίνουν σε απόψεις που είναι αντίθε

τες µε τα συµ-
φέροντά µας, στους µισθούς, στις συντάξεις
µας, στην επαγγελµατική µας εξέλιξη.
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση πρακτι-

κά 2 λύσεις υπάρχουν. Ή δυναµώνω το
ξεχωριστό, το κοµµατικο, περιµένοντας
στην επόµενη αλλαγή εξουσίας να καρ-
πωθώ και γω προσωπικά κάποια οφέλη, ή
δυναµώνω το συλλογικό.



Στην πρώτη περίπτωση το ξέρετε, το
ζήσατε και σεις, λίγοι θα οφεληθούν, άντε
κανένας προϊστάµενος και σχολικός σύµβου-
λος
Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει η ελπί-

δα, όχι η βεβαιότητα, για µια συνολική βελτίω-
ση της θέσης µας.
Νοµίζουµε συνάδελφοι ότι σήµερα πρέ-

πει να κάνουµε όλοι µας το µεγάλο βήµα 
Να τολµήσουµε και να φτιάξουµε ένα

συνδικάτο
που θα µιλάω στη Γ.Σ. και δεν θα λέω

εγώ σαν ΔΑΚΕ εγώ σαν Π.Α.Σ.Κ. σαν Πρωτο-
βουλια λέω αυτά, αλλά τα λέω σαν δάσκα-
λος, κρίνω και τα άλλα που ακούγονται και
δε δεσµεύοµαι από καµµιά γραµµή, που τις
περισσότερες φορές άλλοι αποφασίζουν για
µας, για το τι θα αποφασίσω.
που θα ψηφίζω κάποια πρόταση χωρίς

να κοιτάω τι ψήφισε ο µπροστινός µου, ο
επικεφαλής και  να φοβάµαι µη µε
χαρακτηρίσουν σαν προβληµατικό αν κάνω
κάτι διαφορετικό.
που θα γίνονονται ψηφοδέλτια όπου θα

συµµετέχουν συνάδελφοι που ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΚΚΕ, Συν και ότι άλλο θέλουν
αλλά που συµφωνούν σε συγκεκριµένες
θέσεις και θεωρήσεις των προβληµάτων και
όχι ψηφοδέλτια πολιτικά υποτίθεται οµοιογε-
νή αλλά µε χίλια δυό προβλήµατα και αντιφά-
σεις στο  εσωτερικό τους  και  η
αλληλοϋπονόµευση να πάει σύννεφο.
που η κατανοµή των αξιωµάτων δεν θα

γίνεται µε βάση το ποιο ψηφοδέλτιο πήρε
κάποιους ψήφους, αναλογικά όπως τα λένε,
αλλά µε το ποιός είναι ικανός να προσφέρει
στην συγκεκριµένη θέση και αν δεν ανταποκρί-
νεται να φεύγει.
που στα διοικητικά συµβούλια δεν θα

ψηφίζουν ή όλοι ή κανένας κάποια πρόταση
αλλά θα διαµορφώνονται πλειοψηφίες και
µειοψηφίες ανάλογα µε το πρόβληµα της
στιγµής.
που αν κάποιος συνδικαλιστής δεν δρα

σωστά δεν θα οχυρώνεται πίσω από την
παράταξή του και οι άλλοι να είναι αναγκασµέ-
νοι να τον υπερασπίζονται γιατί είναι «δικός
τους».
που θα διεκδικώ την επαγγελµατική µου

εξέλιξη σαν αποτέλεσµα των προσόντων
µου και όχι των κοµµατικών µου πεποιθήσε-
ων.
που η θεώρηση τέλος των προβληµάτων

δεν θα είναι αποτέλεσµα του ποιός κυβερνά-
ει αλλά του τι µε συµφέρει.
Γι’ αυτό το συνδικάτο συνάδελφοί µου,

όχι της ΔΑΚΕ, αλλά συνάδελφοί µου
εργαζόµενοι, εµείς σήµερα µε χίλιες δυο
αντιφάσεις και προβλήµατα, µε πολλά κατά-
λοιπα του παρελθόντος προσπαθούµε να
κάνουµε πράξη.
Και ΙΣΩΣ πάµε καλύτερα... ΙΣΩΣ...
ευχαριστώ.
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