
  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
H  Αριστερή Ενωτική ∆ράση , όλο το προηγούµενο διάστηµα, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 
και συµµετείχε ενεργά στο κίνηµα που αντιστάθηκε και διεκδίκησε µια άλλη απελευθερωτική και 
δηµοκρατική εκπαίδευση και µια άλλη πολιτική, χωρίς µνηµόνια, χωρίς «πειθαρχικά», χωρίς 
αξιολόγηση - απολύσεις. Με οδηγό τη θέση µας για την υπεράσπιση της εργασίας, των µισθών, 
των συντάξεων, των εργασιακών δικαιωµάτων, τη διεκδίκηση δηµόσιας δωρεάν παιδείας για ένα 
δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, τον αγώνα για υγεία και δουλειά για όλο το λαό.  
 
Συναδέλφισσες, συνάδερφοι,  
 
Πιστεύουµε βαθιά ότι χαµένοι είναι µόνο οι αγώνες που δε δίνονται.  
Η πολιτική αλλαγή που σηµειώθηκε στην πατρίδα µας έφερε µια νότα αισιοδοξίας στον κόσµο 
της εκπαίδευσης. Το σταµάτηµα της αξιολόγησης, η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης, 
των αυταρχικών προβλέψεων του πειθαρχικού δικαίου, η επανίδρυση των επαγγελµατικών 
λυκείων, η επαναπρόσληψη των απολυµένων καθηγητών, οι ρυθµίσεις για τα πειραµατικά 
σχολεία, η συµµετοχή του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών και η αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση, 
µένουν όµως να γίνουν πολλά περισσότερα. Στεκόµαστε θετικά σε προτάσεις που υλοποιούν και 
προωθούν θέσεις του εκπαιδευτικού κόσµου, είµαστε αρνητικοί σε κάθε προσπάθεια αθέτησης 
υποσχέσεων. 
 

ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ, ΤΑ ΚΕΡ∆ΙΣΑΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ. ∆ΕΝ 
ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ. 

Συνεχίζουµε αποφασισµένοι, δεν κάνουµε βήµα πίσω από τις διεκδικήσεις µας για: 

�  τα µορφωτικά δικαιώµατα όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισµούς σε ένα  ∆ηµοκρατικό , δηµόσιο και δωρεάν σχολείο , για όλα τα 
παιδιά. 

�  µια ριζοσπαστική  εκπαίδευση: 
• Με ενιαία 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. 
• µε νέα αναλυτικά επεξεργασµένα προγράµµατα και βιβλία µε στόχο την  ολόπλευρη 
µόρφωση, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την καλλιέργεια των ιδανικών της 
ειρήνης και της αδελφότητας, της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, της ισότητας, της 
δικαιοσύνης, του αντιρατσισµού και αντιφασισµού, της αλληλεγγύης  για ένα 
ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο  στο οποίο κανείς δεν περισσεύει που θα 
δηµιουργεί τις συνθήκες οι νέοι άνθρωποι να είναι το µέλλον της κοινωνίας σε ένα 
δικαιότερο κόσµο. 
• Νέο δηµοκρατικό  τρόπο οργάνωσης  της εκπαίδευσης µε κυρίαρχο όργανο το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων µε αρµοδιότητα για τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα 



του σχολείου, έχοντας κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή διευθυντή-τριας που θα παίξει το 
ρόλο του συντονιστή. 
• Με τα εργασιακά µας δικαιώµατα, µε ακώλυτη µισθολογική-βαθµολογική εξέλιξη και 
οικονοµική αναβάθµιση µε προτεραιότητα στους νέους συναδέλφους και επαναφορά 
των δώρων.  
• Με γενναία αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση 5% του ΑΕΠ και των κονδυλίων για 
τη λειτουργία των σχολείων . 
•  Με µαζικούς διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών, κατάργηση των ελαστικών σχέσεων 

εργασίας, αναλογία εκπαιδευτικού προς µαθητές 1/20 στα δηµοτικά , 1/15 στα νηπιαγωγεία και 

στην Α και Β δηµοτικού. 

• Με θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και µε πρόγραµµα δηµιουργίας 

κατάλληλων κτηρίων που θα στεγάσουν τα απαραίτητα νέα νηπιαγωγεία.  Με κατοχύρωση 

διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών. 

• Με στήριξη της ειδικής αγωγής και στελέχωση των δοµών της (ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις, 

παράλληλη στήριξη) µε όλο το απαιτούµενο προσωπικό. ∆ιορισµός µονίµων εκπαιδευτικών στις 

δοµές της ειδικής αγωγής. 
• Με περιοδική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα 

µε ευθύνη των ΑΕΙ και µε θέµατα της επιλογής τους. 

Απαιτούµε την άµεση ψήφιση της κατάργηση του νοµοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση και  
όλων των αντιεκπαιδευτικών νόµων . 

            Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
γνωρίζουµε πολύ καλά ότι καµιά εκπαιδευτική δηµοκρατική µεταρρύθµιση δεν µπορεί να γίνει και 
να σταθεί αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι προφανές ότι πρέπει να 
προετοιµαστούµε για τις ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη η δηµόσια εκπαίδευση, το νέο 
καταστατικό χάρτη για την παιδεία. Εκεί θα δοθούν οι τελικές απαντήσεις.  
            Για τα ζητήµατα αυτά η 84η ΓΣ της ∆ΟΕ πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 
χάραξη του διεκδικητικού πλαισίου και στη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη συσπείρωση 
των συναδέλφων και τον προσανατολισµό των αγώνων της νέας περιόδου. 
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆Σ της οµοσπονδίας πρέπει να δώσουν ένα τέλος στο 
γραφειοκρατικό συνδικαλισµό. Οι δυνάµεις που αποτελούσαν τους απολογητές και 
χειροκροτητές των µνηµονιακών πολιτικών πρέπει να µπουν στο περιθώριο. 
 

 

√ Οι ζωές µας πάνω από τις πολιτικές ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ! 

√ Υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατα µαθητών και 

εκπαιδευτικών! 

√ ∆ιασφαλίζουµε την εκπαίδευση ως δηµόσιο και 

κοινωνικό αγαθό! 
√ Ακυρώνουµε µνηµόνια και λιτότητα! 
√ ∆ηµιουργούµε το σχολείο των αναγκών µας! 


