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Θέµα: Παραπέρα πορεία του κλάδου  

Συνάδελφοι, 
 Ο δρόµος των διαρκών ανάλγητων πολιτικών που στο όνοµα της οικονοµικής 
συγκυρίας συνθλίβει τους αδύναµους, τους µη έχοντες, τον κόσµο της εργασίας, τη 
νέα γενιά, δηµιουργώντας οικονοµικό και εργασιακό µεσαίωνα, σαρώνει κάθε µορφή 
κοινωνικού κράτους και στερεί το µέλλον στους νέους, δεν είναι δυνατό να µείνει 
χωρίς απάντηση. 
 Το ασφυκτικό πλαίσιο χειραγώγησης της κοινής γνώµης µέσω της 
αποδοχής της λογικής ότι για όλα πρέπει να πληρώσει, όποιος δεν έχει τη 
δυνατότητα να κάνει αλλιώς, γιατί σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει η κρατική 
υπόσταση και ύπαρξη, έχει ως στόχο να στερήσει από κάθε φωνή ή σκέψη 
αντίστασης τη δυνατότητα να συσπειρώσει αγωνιστικά τις µάζες που 
πλήττονται.  
 Η ισοπεδωτική, κατευθυνόµενη πολιτική της υπόδειξης, ουσιαστικά της 
µαζικής συνδικαλιστικής δράσης, ως υπεύθυνης για µεγάλο µέρος από τα δεινά της 
ελληνικής κοινωνίας και η στοχοποίηση των δρώντων στους χώρους των 
κοινωνικών αγώνων, δηµιουργούν το υπόβαθρο της µελλοντικής  υποθήκευσης 
κάθε µορφής αγώνα ο οποίος θα µπορεί να αποτελέσει ανάχωµα στα σχέδια των 
ισχυρών, για όσο το δυνατό µεγαλύτερο κέρδος.  

Το φαινόµενο παίρνει περισσότερο ανησυχητικές διαστάσεις από το γεγονός, 
ότι στο βωµό µικροπαραταξιακών σκοπιµοτήτων που δεν έπρεπε να έχουν καµιά 
απολύτως θέση στη σηµερινή συγκυρία που τα πάντα είναι στο στόχαστρο και τα 
πάντα ανατρέπονται, υπάρχουν φωνές «εντός των τειχών» που διαδίδουν, 
αναπαράγουν την ίδια επιχειρηµατολογία µε τους πολέµιους των εργαζόµενων. Η 
συγκεκριµένη παραδοξότητα, το συνδικαλιστικό κίνηµα να δέχεται βολές τόσο από 
τους κυβερνητικούς εκφραστές των ανάλγητων αντιλαϊκών πολιτικών όσο και από 
οργανωµένες ή και ανοργάνωτες φωνές της πληττόµενης βάσης, είναι ένα νοσηρό 
φαινόµενο που δυναµιτίζει εκ των έσω την αναγκαία ενότητα που πρέπει να υπάρχει 
για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί η σφοδρή επίθεση στη ζωή των εργαζόµενων και 
ρίχνει νερό στο µύλο όσων αποφασίζουν και υλοποιούν αντικοινωνικές αποφάσεις.  
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Συνάδελφοι, 
 Η εφαρµογή του νέου µισθολογίου – φτωχολογίου που σε συνάρτηση µε όλα 
τα προηγούµενα ανάλγητα µέτρα του µνηµονίου και του µεσοπρόθεσµου έχουν ήδη 
εφαρµοστεί, αλλά και τα κάθε είδους χαράτσια που έχουν επιβληθεί, είναι γεγονός 
πως έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσµου 
αλλά και όλων των εργαζόµενων της χώρας.  
 Η χωρίς όρια και λογική πολιτική απαράδεκτης λιτότητας, έχει φέρει τους 
µισθούς µας πολύ κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Ιδιαίτερα για τους 
νέους συναδέλφους τα µέτρα είναι τόσο δυσβάστακτα που µετατρέπουν τους 
υποτιθέµενους µισθούς σε προνοιακά επιδόµατα.  
 Όλη αυτή η αντιµετώπιση ενός κλάδου εργαζόµενων που εκτός από τα τυπικά 
προσόντα που διαθέτουν τα µέλη του, έχει και την τεράστια ευθύνη να προετοιµάσει 
τη γενιά του αύριο, υποδηλώνει ότι είναι επιλογή η υποβάθµιση της εκπαίδευσης 
ώστε να περνούν ευκολότερα οι αντικοινωνικές πολιτικές, όχι µόνο στο παρόν αλλά 
και στο µέλλον. 
 Μέσα σε αυτή τη δραµατική κατάσταση στόχος του κινήµατος πρέπει να 
είναι η καλύτερη δυνατή εκτίµηση της πραγµατικότητας, η οποία στη συνέχεια µε 
βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, θα φέρει την καταλληλότερη αντιµετώπιση της 
βίαιης επίθεσης που δεχόµαστε ως εργαζόµενοι.  
 Η εξαλλότητα, οι κραυγές χωρίς ταυτόχρονη διατύπωση πρότασης, αλλά 
και η παραίτηση, η µη συµµετοχή, η αδράνεια, η λογική του «τίποτα δεν αλλάζει 
άρα γιατί να αγωνιστώ», είναι το ίδιο αναποτελεσµατικές λογικές που δεν 
βοηθούν κανένα. 
 Με ενότητα στη βάση αλλά και στην ηγεσία, αλλά και ενότητα στους στόχους 
της δράσης, µπορούµε να διεκδικήσουµε µε ελπίδα αυτό που µας στερούν, την 
αξιοπρέπεια και το δικαίωµα στο αύριο εµάς και τα παιδιά του ελληνικού λαού.  
 
 Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. το διάστηµα των τελευταίων κρίσιµων µηνών 
προσπάθησε να δηµιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις συµπόρευσης 
όλου του κόσµου της εργασίας. Μέσα από πολύµορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες 
και δράσεις (5 ηµέρες απεργία, συλλαλητήρια, συµβολικές καταλήψεις, µουσικές 
εκδηλώσεις, παρεµβάσεις στα Μ.Μ.Ε.) προσπάθησε να αναδείξει το τεράστιο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί – οι χειρότερα 
αµειβόµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι.  
 Ταυτόχρονα, αφουγκραζόµενο την αγωνία της βάσης του κλάδου, η οποία 
είναι αντίθετη σε όλες τις πολιτικές που εφαρµόζονται, αλλά δυσκολεύεται απίστευτα 
από τις οικονοµικές συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί προχώρησε σε τέτοια 
διαχείριση που από τη µια να µην επιτρέπει σε κανέναν να υπαινίσσεται πως ο 
κλάδος συµφωνεί µε όλα αυτά που γίνονται και από την άλλη να µην εξοντώνει 
οικονοµικά τα µέλη του.  
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 Σε αυτό το πλαίσιο και µε στόχο τη διατήρηση των ζητηµάτων της Παιδείας 
στην πρώτη γραµµή της επικαιρότητας, σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, το 
∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. αποφάσισε αγωνιστικές δράσεις µε παρεµβάσεις σε πρώτο 
χρόνο, στις πόλεις της περιφέρειας όπου λειτουργούν παιδαγωγικά τµήµατα 
αλλά και στις έδρες των Περιφερειών. Εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τα 
προβλήµατα και τα δίκαια αιτήµατά µας (συνεντεύξεις τύπου, συλλαλητήρια, 
ανοιχτές συζητήσεις, συναυλίες). 

Οι νέοι συνάδελφοι που φοιτούν στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, τα µεγαλύτερα 
ίσως θύµατα των ανάλγητων περικοπών στην εκπαίδευση, η Πανεπιστηµιακή 
κοινότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθµών, το γονεϊκό κίνηµα µέσω των 
θεσµικών του εκφράσεων, ο κόσµος της εργασίας (Εργατικά Κέντρα, Νοµαρχιακά 
Τµήµατα Α∆Ε∆Υ) θα αποτελέσουν τους φυσικούς συµµάχους στην προσπάθεια 
ανάδειξης των ζητηµάτων της εκπαίδευσης.  

Η δραστηριοποίηση των Πρωτοβάθµιων Συλλόγων Εκπαιδευτικών και η 
στήριξη των δράσεων, θα δώσει τη δυνατότητα στο µαχόµενο κοµµάτι της 
εκπαίδευσης να εκφραστεί, να συµµετέχει, να οργανώσει, να δράσει. 
 Ταυτόχρονα το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. σε επικοινωνία και επαφή µε την Α∆Ε∆Υ, 
την ΟΛΜΕ και άλλες Οµοσπονδίες, στα πλαίσια της διεύρυνσης του 
αγωνιστικού µετώπου αντίδρασης, θα προσπαθήσει να δώσει έκφραση στην 
οργή και τη δικαιολογηµένη αγανάκτηση του κόσµου της εργασίας.  
 Σε δεύτερο χρόνο και αφού θα έχουν κορυφωθεί οι διαδικασίες βάσης, θα 
συγκληθεί Ολοµέλεια των Προέδρων των Συλλόγων όλης της χώρας η οποία θα 
µεταφέρει τον προβληµατισµό που θα αναπτυχθεί και θα συνδιαµορφώσει την 
αγωνιστική πρόταση του επόµενου διαστήµατος.  
 

 
 

Μην τους βοηθάς να θάψουν το φως 
Μην παραδίνεσαι χωρίς να αγωνιστείς 

Μη µου λες ότι δεν υπάρχει καµιά ελπίδα 
Ενωµένοι στεκόµαστε όρθιοι 

∆ιαιρεµένοι πέφτουµε 
 

 


