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Από ηελ Σξόηθα ζηνπο… Θεζκνύο! 
 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 
 
   Σηηο 3 ηνπ Ηνύλε πξαγκαηνπνηείηαη ε Β' ηαθηηθή Γ.. ηνπ Σπιιόγνπ καο θαη ηελ ίδηα 
κέξα ζα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Αληηπξνζώπσλ, ελόςεη ηεο 84εο Γ.. 
ηεο ΓΟΔ.  

Βξηζθόκαζηε, αηζίσο, έλα ηεηξάκελν κεηά ηελ πξόζθαηε εηπκεγνξία ηεο 
θάιπεο (ζηηο 25 ηνπ Γελάξε) κε ηε ιατθή εληνιή λα θαηαςεθίδεη, ζαθέζηαηα, ηηο βάξβαξεο 
πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ. Τελ ίδηα ρξνληθή ζπγθπξία, νη (ππαξθηέο) δηαπξαγκαηεύζεηο κε 
ηνπο ζεζκνύο θαη ηνπο δαλεηζηέο βξίζθνληαη ζηελ θόςε ηνπ μπξαθηνύ, δείρλνληαο 
εληέιεη, αλ ππάξρεη ειπίδα... λα δνζεί ε πνιππόζεηε ξήμε ζε πνιηηηθέο αθξαίαο ιηηόηεηαο, 
πιήξνπο ππνηαγήο ηεο ρώξαο, νη νπνίεο καο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζπλζήθεο πξσηόγλσξεο 
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αζθπμίαο. 
   Βεβαίσο, από ηηο κεγάιεο ζε εύξνο πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο ηεο ζεκεξηλήο 
(ζπγ)θπβέξλεζεο, ππήξμε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κεηεθινγηθά έλα απόηνκα μεθόξησκα 
πξνζδνθηώλ, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα πνιπεπίπεδεο ...“δεκηνπξγηθέο αζάθεηεο” ζηελ 
θνηλσλία! 
   Ζ λέα πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. είηε αζέηεζε δεζκεύζεηο ηεο γηα 
δηαθαλείο δηαδηθαζίεο (π.ρ. ζηελ επηινγή ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο) είηε 
πξνρώξεζε ζε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε ηε κνξθή ηνπ θαηεπείγνληνο (π.ρ. επηινγέο 
ζηειερώλ εθπαίδεπζεο), ελώ όθεηιε κε βάζε (θαη) ηνλ πξνεθινγηθό ηεο ιόγν λα δώζεη 
ρξόλν ζηε δηαβνύιεπζε θαη ην δηάινγν ηόζν γηα ην ζύζηεκα επηινγήο όζν θαη - θπξίσο - 
γηα ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ζα αζθνύλ απηά ηα ζηειέρε. 
 

      Αλακθίβνια, απνηεινύλ ζεηηθά δείγκαηα: 
 Τν πάγσκα ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλακέλνληαο θαη ηελ 

πιήξε θαηάξγεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηηκσξεηηθήο αμηνιόγεζεο (Ν. 4024/11, Ν. 
3848/10, Π.Γ. 152/2013, θ.ά.) 

 Οη αιιαγέο - επί ηνπ επλντθόηεξνπ - δηαηάμεσλ ζην πεηζαξρηθό. 
 Η επαλαθνξά ησλ Αηξεηώλ ζηα Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα. 
 Η επαλαπξόζιεςε όζσλ ζπλαδέιθσλ είραλ ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα. 
 Η ζπκκεηνρή ηεο βάζεο ζηα εθιεθηνξηθά ζώκαηα επηινγήο ησλ Σηειερώλ 

Δθπαίδεπζεο. 
 

Δθεί, όκσο, πνπ ζα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Πνιηηηθήο Ηγεζίαο ηνπ 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. είλαη ε αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αλ 
θξίλνπκε από ηηο κέρξη ηώξα ελδείμεηο (δειώζεηο ησλ Υπνπξγώλ, κηθξόο αξηζκόο κόληκσλ 
δηνξηζκώλ, κεησκέλνο αξηζκόο πηζηώζεσλ ΔΣΠΑ, θ.ά.), ε λέα ζρνιηθή ρξνληά πξνκελύεηαη 
ηδηαίηεξα δύζθνιε. Δπηπιένλ λα αλαθέξνπκε θαη ηελ θσιπζηεξγία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 
αιπζίδα ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, γεγνλόο πνπ όρη κόλν επηθέξεη δπζιεηηνπξγίεο ζηηο 
ζρνιηθέο κνλάδεο, αιιά θξαηά ζε νκεξία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, αθπξώλνληαο θάζε 
νηθνγελεηαθό ηνπο πξνγξακκαηηζκό. 
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Σπλάδειθε, 

 

  Σε ιίγεο εκέξεο ζα δηεμαρζεί ε 84ε Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 
ζπδεηεζνύλ ηα θιέγνληα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ 
εθπαηδεπηηθό. Σ’ απηή ινηπόλ ηε ζπγθπξία, ε Θίλεζή καο, θαιεί ηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζεκηά 
από εζάο  
 λα πάξεη ελεξγά κέξνο ζηελ πξνζερή Γ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ καο (3 Ινπλίνπ), ώζηε ΟΙΟΗ 

ΚΑΕΗ λα ζπλδηακνξθώζνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ ζηε λέα πνιηηηθν-θνηλσληθή 
πξαγκαηηθόηεηα, 

 λα ζηεξίμεη ην αλεμάξηεην θαη αθεδεκόλεπην ςεθνδέιηην ηεο «Δλσηηθήο 
Ρηδνζπαζηηθήο Θίλεζεο», ώζηε κε ηε ζπκπόξεπζε θαη άιισλ δπλάκεσλ λα 
«ρηίζνπκε» ην λέν ζπλδηθάην, αλαηξέπνληαο ηνπο κέρξη ζήκεξα ζπζρεηηζκνύο! 

 
( Οη πξνηάζεηο καο ζα θαηαηεζνύλ ζηε Γ.Σ.) 

 
 

Τπνςήθηνη Αληηπξόζσπνη γηα ηελ 84ε Γ.. ηεο ΓΟΔ 
 

  Βαζηιεηάδνπ Λαηαιία  

     Βνπξιησηάθε Θαηεξίλα     

                                                      Γεσξγνύιε Γήκεηξα 

                                                      Γθόιγθαξε Θαηεξίλα 

                                                      Γθνιθηλνπνύινπ Θαηεξίλα 

                                                      Γεκεηξαθόπνπινο Γηώξγνο 

                                                      Ενπκπνύινγινπ Καξία 

                                                      Ιαδαξίδνπ Διέλε 

                                                      Ιηαθόπνπινο Παλαγηώηεο 

                                                      Ινπξηδάο Εώεο 

                                                      Καξηόιεο Γηώξγνο 

                                                      Κειά Γέζπνηλα 

                                                      Κέμεο Υξήζηνο                                                

                                                      Παληνιέσλ Παληειήο 

                                                      Πνπιήο Γηάλλεο 

                                                      Πξηνλάο Αλδξέαο 

                                                      αξηκνύηζνπ  Αξγπξώ (Ζξώ) 

                                                      θόλδξα Ησάλλα 

                                                      Σειηαθνύ Άλλα 

                                                      Υαηδεθσηάθε Όιγα 

                                                      Υξπζνζηνκίδεο Πέηξνο 

                                                      Φύιιαο Παλαγηώηεο 

 


