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για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε.
με τον πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξη Τσίπρα

για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με τον πρόεδρο
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνο Καμμένο

δελτίο τύπου

Αθήνα 10/9/2012
Προς: 1. M.M.E.

2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των συναντήσεών του με

τα πολιτικά κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου προκειμέ-
νου να τους γνωστοποιήσει τα μεγάλα προβλήματα της εκ-
παίδευσης και να ζητήσει τις θέσεις τους για αυτά συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Αλέξη Τσίπρα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά σε όλα τα καυτά θέμα-
τα που απασχολούν την εκπαίδευση (υποχρηματοδότηση
σχολικών επιτροπών, μισθοί εξαθλίωσης για τους εκπαιδευτι-
κούς και ιδιαίτερα τους νέους, απαξίωση της Ειδικής Αγωγής
και του νηπιαγωγείου, αξιολόγηση, μετεκπαίδευση, επιμόρφω-
ση, μηδενικό αριθμό διορισμών, εργασιακή εφεδρεία, κατάρ-
γηση εκπαιδευτικών αδειών, εκπαίδευση ελληνοπαίδων εξω-
τερικού).

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έκανε αναφορά στην τραγική
κατάσταση που αγγίζει το σύνολο των εργαζομένων και όχι
μόνο της εκπαίδευσης.

Δήλωσε πως η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό που δεν α-
ποτιμάται με οικονομικούς δείκτες. Χρειάζεται μέτωπο πα-
τριωτικής και κοινωνικής ευθύνης της εκπαίδευσης αλλά και ό-
λης της κοινωνίας.

Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 19/9/2012
Προς: 1. M.M.E.

2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στα πλαίσια των συναντήσεών του με

τα πολιτικά κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου προκειμέ-
νου να τους γνωστοποιήσει τα μεγάλα προβλήματα της εκ-
παίδευσης και να ζητήσει τις θέσεις τους για αυτά συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνο
Καμμένο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά σε όλα τα καυτά θέμα-
τα που απασχολούν την εκπαίδευση (υποχρηματοδότηση
σχολικών επιτροπών, μισθοί εξαθλίωσης για τους εκπαι-
δευτικούς και ιδιαίτερα τους νέους, απαξίωση της Ειδι-
κής Αγωγής και του νηπιαγωγείου, αξιολόγηση, μετεκ-
παίδευση, επιμόρφωση, μηδενικό αριθμό διορισμών, ερ-

γασιακή εφεδρεία, κατάργηση εκπαιδευτικών αδειών, εκ-
παίδευση ελληνοπαίδων εξωτερικού).

Ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων δήλωσε πως στη-
ρίζει τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και πως στο ε-
πόμενο διάστημα θα αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτο-
βουλίες ανάδειξης των ζητημάτων της εκπαίδευσης, α-
παιτώντας ουσιαστικές λύσεις.

Από τη Δ.Ο.Ε.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΟΕ
Ιδιοκτησία: ΔΟΕ
Διεύθυνση:
Ξενοφώντος 15Α, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα

Εκδότης:
Μαντάς Κομνηνός, Τηλ.: 210 3233662

Υπεύθυνος Εκδόσεων:
Φασφαλής Νίκος
Τηλ.: 210 3242171, Κιν.: 6975303105

Παραγωγή:
PRESS LINE - Μάγερ 11, Αθήνα Τ.Κ. 10438
Τηλ.: 210 5225479
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Οι εργαζόμενοι και ολόκληρη η κοινωνία συνεχίζουν να νιώθουν στο
πετσί τους τις συνέπειες των καταστροφικών πολιτικών των μνημονίων
της Τρόικας που πιστά εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις την τε-
λευταία τριετία.

Η νέα τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) που σχη-
ματίστηκε μετά τις εκλογές του Ιουνίου, για την οποία το πανίσχυρο οι-
κονομικό-χρηματοπιστωτικό σύστημα εξουσίας αναγκάστηκε να επι-
στρατεύσει όλες τις πολιτικές εφεδρείες που διέθετε, έρχεται να υλο-
ποιήσει με μεγαλύτερη ένταση και σφοδρότητα την ίδια καταστροφική
και αδιέξοδη πολιτική των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων
και να δώσει το τελειωτικό κτύπημα στην οριστική διάλυση της χώρας,

Ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι κατανοούν πλέον ότι τα μέ-
τρα της εσωτερικής υποτίμησης που λαμβάνονται εδώ και δυόμισι χρό-
νια δεν οδηγούν στην έξοδο από την κρίση,αλλά την ανατροφοδοτούν
και καταστρέφουν τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας,οδηγούν σε ε-
ξαθλίωση τους εργαζόμενους και την κοινωνία,ξεπουλούν τη χώρα και
επαναφέρουν βίαια τη ζωή μας στις συνθήκες της δεκαετίας του πενή-
ντα και του εξήντα!

Και ενώ αναγνωρίζουν πλέον όλοι,πως με την επιπλέον ύφεση που
θα επιφέρουν τα νέα μέτρα είναι σίγουρο πως δεν θα επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι που τίθενται, η κυβέρνηση αποδέχτηκε τη ρή-
τρα απόκλισης που θα οδηγεί αυτόματα σε νέα επώδυνα μέτρα,σε πε-
ραιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων,αύξηση φόρων και εισφορών,
απολύσεις και αύξηση της ανεργίας, κατάργηση εργασιακών και ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων. Έτσι, όπως και σε προηγούμενες συμφωνίες, ότι
φαίνεται προσωρινά να διασώζεται θα πληγεί ή θα ισοπεδωθεί από την
επόμενη χιονοστιβάδα μέτρων.

Αποκαλύπτεται πλέον πως με αφορμή την κρίση χρέους και στην
προσπάθειά του το κεφάλαιο να ξεπεράσει τα αδιέξοδα των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών και του καπιταλισμού,επιχειρεί την τελική επίθεση
απέναντι στην τάξη των εργαζομένων και στις κατακτήσεις αιώνων. Η
Ελλάδα αποτελεί πλέον,με κοινή επιλογή των μνημονιακών κυβερνήσεων
και της Τρόικας, υπόδειγμα καταστροφής που πραγματοποιείται με ο-
λοκληρωτική και χωρίς προσχήματα επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος
της χώρας και των εργαζομένων. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αποτε-
λούν μέρος ενός σχεδίου για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική κρίση σε
ολόκληρη την ΕΕ και να διασωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου μέσα
από την πιο ληστρική αναδιανομή εισοδήματος και την πιο βάρβαρη ε-
πιδρομή στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το δημόσιο σχολείο υπό διάλυση
Στο χώρο της εκπαίδευσης, οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχο-

λείων, η επιβολή διδάκτρων που βάζει φραγμούς στα φτωχότερα λαϊ-
κά στρώματα,η μείωση δαπανών για την παιδεία και τα άδεια ταμεία των

σχολικών επιτρο-
πών, η αύξηση
των μαθητών κα-
τά τμήμα και η κα-
τάργηση οποιων-
δήποτε υποστη-
ρικτικών-αντι-
σταθμιστικών δο-
μών για την άμ-
βλυνση των ανι-
σοτήτων,οι χαμέ-

νες διδακτικές ώρες κάθε χρόνο, οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπι-
κό, η στοχοπροσήλωση στην παροχή δεξιοτήτων εις βάρος της γνώ-
σης υποβαθμίζουν το μορφωτικό ρόλο του σχολείου, το κάνουν ακό-
μα πιο ταξικό, το μετατρέπουν σε σχολείο της αγοράς και το οδηγούν
βορά στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Συντελείται επίσης η συστηματική δυσφήμιση των εκπαιδευτικών
και η απαξίωση του ρόλου τους, η οικονομική τους εξαθλίωση σε τέ-
τοιο βαθμό που μιλάμε ακόμα και για κουπόνια σίτισης και σίτιση σε
στρατιωτικές λέσχες,η πλήρης αποδιάρθρωση και ελαστικοποίηση των
εργασιακών σχέσεων αλλά και η ιδεολογική και παιδαγωγική τους χει-
ραγώγηση με φόβητρο την αξιολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί ως ερ-
γαλείο για τη μισθολογική καθήλωση και τις απολύσεις.

Για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών μ’ αυτές τις ταξικές και κα-
ταστροφικές για την παιδεία πολιτικές φέρουν μεγάλες ευθύνες οι πλει-
οψηφίες (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ) του συνδικαλιστικού κινήματος που αποδέ-
χονται και πολλές φορές βοηθούν στην επιλογή αυτών των πολιτικών.

Αποστρέφονται την προετοιμασία και την οργάνωση ενός συ-
ντονισμένου, γενικού, πολιτικού αγώνα διαρκείας για τη νικηφόρα α-
νατροπή της πολιτικής των μνημονίων. Αρκούνται σε κινητοποιήσεις
«εντός ορίων»με χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας και προβάλλουν ένα
διεκδικητικό πλαίσιο αναντίστοιχο προς τις ανάγκες και τα συμφέρο-
ντα των εκπαιδευτικών. Ένα διεκδικητικό πλαίσιο ήττας που προσχω-
ρεί στις θέσεις της κυβέρνησης και διευκολύνει την υλοποίηση της πο-
λιτικής της

Δεν υπάρχουν περιθώρια για χάσιμο άλλου χρόνου
Ο δήθεν ισχυρισμός τους ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι αναγκαία

για την παραμονή της χώρας στο ευρώ αποτελεί στην πράξη άλλον έ-
ναν απροσχημάτιστο εκβιασμό,ώστε να περάσουν αυτά με το λιγότε-
ρο πολιτικό κόστος.

Για τους εργαζόμενους το τίμημα παραμονής στο ευρώ δεν μπο-
ρεί να μετατραπεί σε εργαλείο τρομοκράτησής τους, ούτε είναι απε-
ριόριστο,γιατί απλούστατα σε λίγο δε θα’ ναι ανεχτό,ούτε από την κοι-
νωνία ούτε από την ίδια τη χώρα, καθώς η χώρα θα είναι πλέον νεκρή
με εξαθλιωμένο το λαό της και χωρίς ελπίδα.

Η εξοικείωση του
λαού μας στη φτώχεια
και η αποδοχή της μοί-
ρας που μας επιφυλάσ-
σει το ντόπιο και ξένο
κεφάλαιο, αποτελούν
τον μεγαλύτερο εχθρό
του λαού μας.

Ξαναπιάνουμε το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων
συνεχίζουμε τον αγώνα για:
• Να μην περάσουν τα εφιαλτικά μέτρα των 20 δις
• Ακύρωση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων
• Αποδέσμευση της χώρας από την Τρόικα και τα επαχθή δάνεια.

Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους
• Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος
• Υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών,επιχειρήσεων και της δημόσιας

περιουσίας
• Παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας με επί-

κεντρο την κοινωνία και τους εργαζόμενους

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στις τελευταίες εκλογές, η εμπιστοσύνη
στην Ριζοσπαστική Αριστερά, συνεχίζεται τώρα και στα συνδικάτα

“Αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη,
που φτασμένος στα έσχατα της απελπισιάς
παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του
Θεού και στους νόμους των Κλεφτών”.

Κ. Βάρναλης



• Υπεράσπιση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, των συντά-
ξεων και των δικαιωμάτων μας

• Προστασία της δημόσιας Δωρεάν παιδείας – υγείας – κοινωνικής
ασφάλισης και πρόνοιας

• Ουσιαστική προστασία για τους ανέργους και τους κοινωνικά α-
ποκλεισμένους

• Να μην περάσουν οι απολύσεις και η εφεδρεία
• Να σταματήσουμε την αξιολόγηση και την αύξηση του ωραρίου
• Απόκρουση του κυβερνητικού αυταρχισμού και της ακροδεξιάς

φασιστικής και ρατσιστικής απειλής

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια όλο και βαθαίνουν τον
αντιδραστικό τους ρόλο

Οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) γίνονται σε μια περίοδο που η εκπαίδευ-
ση, το Δημόσιο, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, αντιμετωπίζουμε τη με-
γαλύτερη επίθεση της μεταπολεμικής περιόδου.

Η αξιολόγηση θα αποτελέσει το νέο εργαλείο για το σφαγιασμό
σχολείων και εκπαιδευτικών αλλά και θα προωθήσει ένα νέο αυταρχι-
κό θεσμικό πλαίσιο στην εκπαίδευση. Είναι μια αξιολόγηση που δεν ε-
ξυπηρετεί τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της κοινωνίας και την αναβάθ-
μιση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά τους μνημονιακούς στόχους κα-
τάργησης σχολείων και υπηρεσιών, απολύσεων και μισθολογικής κα-
θήλωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια υπο-
βαθμίζονται, η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά καταργείται. Στα
πλαίσια των παραπάνω εξελίξεων τα Υ.Σ. και οι εκπρόσωποι των εργα-
ζομένων ακυρώνονται και υποβαθμίζονται.

Το Ριζοσπαστικό ρεύμα στην εκπαίδευση
Οι κινήσεις της Εκπαιδευτικής αριστεράς, που συμμετέχουμε στο

ψηφοδέλτιο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
βρισκόμαστε μαζί με τους συναδέλφους στους πολύμορφους κοινωνι-
κούς και εκπαιδευτικούς αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή και αντιεκ-
παιδευτική πολιτική. Αντιπαλεύουμε τις αντιδραστικές αναδιαρθρώ-
σεις στην εκπαίδευση,την απαξίωση του δημόσιου σχολείου και τη χει-
ραγώγηση του εκπαιδευτικού.

Εντείνουμε τον αγώνα μας για να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πο-
λιτικές που, εκτός των άλλων, οδηγούν σε κατάρρευση της Δημόσιας
Παιδείας και μας οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση.Αγωνιζόμα-
στε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την υπεράσπιση των κοινωνικών
αγαθών.Παλεύουμε για την αναβάθμιση του ρόλου των Υ.Σ., για τη θε-
σμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων που θα κατοχυρώνει τη σύνδεσή τους με το συνδικαλιστι-
κό κίνημα, τη λογοδοσία και την ανακλητότητά τους.Με βάση αυτό το
κριτήριο καλούμαστε να εκλέξουμε τους εκπροσώπους στα Υ.Σ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Θα επιλέξουμε εκπροσώπους που με τη συμμετοχή τους στα Υ.Σ.

θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των μνημονιακών πολιτικών; της αξιο-
λόγησης, των μισθολογικών καθηλώσεων, των απολύσεων, των πελα-

τειακών σχέσεων ή θα αξιοποιήσουμε τους εκπροσώπους μας για να
αποτρέψουμε αυτές τις πολιτικές:

Θα επιλέξουμε εκπροσώπους που θα διαχειρίζονται απλά τους α-
ντιλαϊκούς Νόμους ή εκπροσώπους που θα αγωνίζονται για την κα-
τάργησή τους;Θα επιλέξουμε εκπροσώπους που θα βρίσκονται με την
πλευρά των εργαζομένων και της κοινωνίας και με τη συμμετοχή και τη
στάση τους, με τη συνεργασία τους με το συνδικαλιστικό κίνημα, θα
συμβάλλουν στην ανατροπή αυτών των πολιτικών ή κομματικούς το-
ποτηρητές δέσμιους των πελατειακών σχέσεων και του κυβερνητικού
συνδικαλισμού;

Παρεμβαίνουμε στα ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΠΕ με
αντιδιαχειριστική λογική και αγωνιστική κατεύθυνση

Λέμε ΝΑΙ
• Στη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, τη

συλλογικότητα.
• στην αυτοδιοίκηση της εκπαίδευσης.

Αγωνιζόμαστε και Διεκδικούμε :
• Τη συγκρότηση και λειτουργία πραγματικά ανεξάρτητων και μη ε-

λεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Αξιοκρατία- διαφάνεια- αντικειμενικότητα- δικαιοσύνη-άμεση δη-
μοκρατία-αυτοδιαχείριση.

• Την κατάργηση και ανατροπή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.
• Τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με εκλεγμένους αιρε-

τούς συμβούλους τουλάχιστον κατά την πλειοψηφία τους.
• Το δεύτερο βαθμό κρίσης.Είναι αδιανόητο η μόνη δυνατότητα των

συναδέλφων σήμερα να είναι τα διοικητικά δικαστήρια.
• Τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών και των κριτηρίων, ώστε οι υπη-

ρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις εσωτερικού,εξωτερικού,στα πα-
νεπιστήμια, εκπαιδευτικές άδειες, κλπ.) να είναι αξιοκρατικές και α-
διάβλητες.

• Την κατάργηση του αντιδημοκρατικού και αυταρχικού δημοσιοϋ-
παλληλικού κώδικα.

• Τη σθεναρή υποστήριξη κάθε συναδέλφου και ιδιαίτερα των νεο-
διόριστων, των αναπληρωτών, και ωρομισθίων.

• Την κάθετη αποστασιοποίηση των εκπροσωπήσεων από τους μη-
χανισμούς της εξουσίας.

• Τη λογοδοσία στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων,δημοκρατι-
κό έλεγχο και ανακλητότητα όλων των αιρετών.

• Την τακτική ενημέρωση για τις αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμ-
βουλίων.

Διεκδικούμε τον αιρετό στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και
αγωνιζόμαστε για
� Εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας, λειτουργίας και δράσης των αι-

ρετών εκπροσώπων μας. Γι’ αυτό το σκοπό προτείνουμε τη δημι-
ουργία ομάδων υποστήριξης και ελέγχου τους στην οποία μπορούν
να συμμετέχουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι μέλη των αντίστοιχων
πρωτοβάθμιων συλλόγων χωρίς αποκλεισμούς.

� Συμμετοχή τους αντίστοιχα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, όταν συ-
ζητούνται θέματα μείζονος σημασίας για τον κλάδο.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ
Αθανασιάδης Ιωάννης Κιλκίς
Αναστασιάδης Χρήστος Β' Θεσσαλονίκης
Ανδρώνης Κωνσταντίνος Γ' Αθήνας
Αντωνιάδου Κυράνα Α' Θεσσαλονίκης
Αντωνόπουλος Απόστολος Β' Αθήνας
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Κυκλάδες
Αποστόλου Νικόλαος Πειραιάς
Αρβανίτης Αναστάσιος Εύβοια
Αργύρη Ευαγγελούλα Λευκάδα
Αρελάκη Χρυσούλα Ικαρία
Βαγενά Αλεξάνδρα Β' Αθήνας
Βαλής Γεώργιος Μαγνησία
Βασιλείου Κατερίνα Ρόδος
Βενέτη Ζωή Γ' Αθήνας
Βενέτη Χριστίνα Γ' Αθήνας
Βενέτης Κωνσταντίνος Ιωάννινα
Βέρμπης Κωνσταντίνος Θεσπρωτία
Βλαχόπουλος Σπυρίδων Κέρκυρα
Βόλτσης Σωκράτης Πέλλα
Βρεττού Αγγελική Πρέβεζα
Γαλάνη Αικατερίνη Μαγνησία
Γαλάνης Γρηγόριος Γ' Αθήνας
Γεννάδιος Γεώργιος Κυκλάδες
Γεωργιάδη Σοφία Ικαρία
Γεωργίου Λαμπρινή (Λίντα) Πειραιάς
Γεωργούλας Γεώργιος Ιωάννινα
Γιαννόπουλος Θεόδωρος Ηλεία
Γιάντσου Σταματία Πιερία
Γκιλφέση Αικατερίνη Λασίθι
Γκόνης Ιωάννης Μεσσηνία
Γούλα Μαρία Μαγνησία
Γούσιας Δαμιανός Δ' Αθήνας
Δαλακούρας Κωνσταντίνος Α' Θεσσαλονίκης
Δελαπόρτας Σταύρος Λευκάδα
Δεληγιάννης Δημήτριος Β' Θεσσαλονίκης
Δέλλας Ιωάννης Καστοριά
Δεμερτζή Μαρία Πειραιάς
Δουνιάς Ιωάννης Α' Θεσσαλονίκης
Εμμανουηλίδου Σταματίνα

(Μάτα) Β' Αθήνας
Ζερβού Μαγδαληνή Γ' Αθήνας
Ζήνδρος Βασίλειος Ιωάννινα
Θαλασσινού Μαρία Γ' Αθήνας
Θανόπουλος Γεώργιος Δυτ. Αττική
Θανόπουλος Ιωάννης Δ' Αθήνας
Θεοδοσίου Ιωάννης Γ' Αθήνας
Θεοδωρίδης Ευστάθιος Πειραιάς
Θεοδώρου Ευαγγελία Πιερία
Θεοφιλάτου Αγγελική Αιτωλοακαρνανία
Ιωακειμίδης Κωνσταντίνος Πειραιάς
Καβαδάκης Εμμανουήλ Κως
Καζάντη Μαρία Α' Αθήνας
Καϊτσώτης Δημήτριος Εύβοια
Καλαφέρη Μαγδαληνή Εύβοια
Καλόγηρος Νικόλαος Δ' Αθήνας
Καλτσούνης Θεόδωρος Πειραιάς
Καμπούρης Δημήτριος Α' Θεσσαλονίκης
Καπετανάκης Δημήτριος Ημαθία
Καππές Νικόλαος Αιτωλοακαρνανία
Καπράνας Ζήσης Γ' Αθήνας
Καραϊσκάκης Ευάγγελος Πειραιάς
Καρακαλπάκης-Καρράς

Κωνσταντίνος Α' Αθήνας
Καραμουσουλής Γεώργιος Δ' Αθήνας
Καραντζή Σταματική

(Μαριτίνα) Πειραιάς
Καραχρήστου Μαρία Έβρος
Καρβούνης Δημήτριος Δράμα

Καρλάφτης Βασίλειος Α' Αθήνας
Καρναβά Ειρήνη Ικαρία
Κατσικάτσος Δημήτριος Αν. Αττική
Κέντρος Γεώργιος Δ' Αθήνας
Κεσίδης Αναστάσιος Κιλκίς
Κεσόγλου Μαριάνθη

(Μαριάννα) Καβάλα
Κεφαλά Δήμητρα Λευκάδα
Κικίδου Δροσιά Γ' Αθήνας
Κιρμινιώτη Ευαγγελία Ημαθία
Κληρονόμου Κωνσταντίνα Χανιά
Κοκκινομηλιώτης Γεώργιος Β' Αθήνας
Κόκκοτα Ναυσικά Γ' Αθήνας
Κολίνη Καλλιόπη Πέλλα
Κολιοβέτα Κωνσταντίνα Α' Αθήνας
Κόλλιας Χρήστος Αργολίδα
Κόλλιας Κωνσταντίνος Γ' Αθήνας
Κοσμόπουλος Βασίλειος Γ' Αθήνας
Κουντούρης Γεώργιος Ηράκλειο
Κουράση Ευτυχία(Έφη) Δυτ. Αττική
Κουρκούνης Χρήστος Δ' Αθήνας
Κουρσάρης Αντώνιος Ζάκυνθος
Κουταλοπούλου Ελένη Α' Θεσσαλονίκης
Κουτάντος Γεώργιος Β' Αθήνας
Κουτίδης Αθανάσιος Μαγνησία
Κουτρούμπας Νικόλαος Γ' Αθήνας
Κουτσογιαννάκη Αγγελική Δ' Αθήνας
Κουτσούκου Μαρία Β' Αθήνας
Κρατημένος Δημήτριος Πειραιάς
Κυμηνάς Ανδρέας Α' Θεσσαλονίκης
Κωνσταντής Κωνσταντίνος Ιωάννινα
Κωνσταντόπουλος Περικλής Δυτ. Αττική
Κωστανάσιος Λάζαρος Ιωάννινα
Κωστοπούλου Δήμητρα Εύβοια
Κωστούδη Φωτεινή Δ' Αθήνας
Κωτίνας Δημήτριος Φωκίδα
Λάζαρη Αικατερίνη Δ' Αθήνας
Λάζος Φώτιος Καβάλα
Λαμπρίδης Σάββας Πέλλα
Λασκαρίδου Ειρήνη Δ' Αθήνας
Λαχουρή Κωνσταντίνα Λέσβος
Λέκκας Δημήτριος Αργολίδα
Λέφα Ανδρονίκη Αχαΐα
Λιανέας Γεώργιος Πειραιάς
Λιάπη Βασιλική Πειραιάς
Λιάτσου Χριστοφορούλα Αιτωλοακαρνανία
Λίπκοβιτς Μαρία Δ' Αθήνας
Λουκίδης Παναγιώτης Γ' Αθήνας
Λουκοπούλου Ελένη Εύβοια
Λυσίκατος Νικόλαος Β' Αθήνας
Μάγγου Βαρβάρα Άρτα
Μαγκούτη Ζωή Γ' Αθήνας
Μανδώρας Δημήτριος Χαλκιδική
Μανίκας Γεώργιος Φθιώτιδα
Μάνταλος Αθανάσιος Καρδίτσα
Μαντζαβράκου Ανθή Δ' Αθήνας
Μανωλάκος Πέτρος Πειραιάς
Μανώλης-Πατσούρης

Γεώργιος Δ' Αθήνας
Μαρινάκου Ελένη Γ' Αθήνας
Μαρούλη Ερασμία Έμη Δ' Αθήνας
Μαύρος Μιχαήλ Φλώρινα
Μηλιώνη Δέσποινα Γ' Αθήνας
Μητράκος Ιωάννης Λακωνία
Μικροπούλου Ιωάννα(Νανά) Βοιωτία
Μίτσης Σπυρίδων Α' Αθήνας
Μιχαηλίδης Αναστάσιος Β' Αθήνας
Μιχαλακόπουλος Παναγιώτης Μεσσηνία

Μοβσεσιάν Λούση Δ' Αθήνας
Μοσχίδου Μαρία Ιωάννινα
Μοσχονά Χρυσούλα Πειραιάς
Μουντούρης Παναγιώτης Μαγνησία
Μουρτζάκης Αθανάσιος Εύβοια
Μουστάκας-Βρεττός

Θεόφιλος Γ' Αθήνας
Μπαγιόκας Γρηγόριος Πειραιάς
Μπάδας Ανδρέας Αιτωλοακαρνανία
Μπακατσής Κωνσταντίνος Β' Θεσσαλονίκης
Μπαλαμάτσια Μαρίνα Ιωάννινα
Μπαλτάς Θεόδωρος Β' Θεσσαλονίκης
Μπαλωμένου Πολυκρήτη Αιτωλοακαρνανία
Μπαρτζώκα Ευαγγελία Α' Αθήνας
Μπεκυρά Ιωάννα Αρκαδία
Μπελιά Ελένη Δ' Αθήνας
Μπέσσας Ανδρέας Α' Αθήνας
Μπιλάλη Σοφία Χίος
Μπίλλη Σεβαστή Κως
Μπίτσης Χρήστος Πιερία
Μπλατσούκα Ευαγγελία Δ' Αθήνας
Μπούζιος Σπυρίδων Αρκαδία
Μπούκικας Κωνσταντίνος Σέρρες
Μπουργκάνης Γεώργιος Τρίκαλα
Μωραΐτη Ελένη Δ' Αθήνας
Νάνη Κωνσταντινιά Τρίκαλα
Νίκας Λεωνίδας Πειραιάς
Νικολάου Αλεξάνδρα Γ' Αθήνας
Νικολάου Ηλίας Πειραιάς
Νικολουδάκος Ευάγγελος Γ' Αθήνας
Νούτσου Βασιλική Αν. Αττική
Ντάφης Βασίλειος Ιωάννινα
Ντελής Αντώνιος Πειραιάς
Οικονόμου Βασίλειος Β' Αθήνας
Οικονόμου Μιλτιάδης Β' Θεσσαλονίκης
Παναγάκη Μαριαλένα Κυκλάδες
Παναγιωτακόπουλος

Δημήτριος Δυτ. Αττική
Πανάγου Αθανάσιος Φωκίδα
Παντελίδης Ζαχαρίας Πιερία
Παξινός Θρασύβουλος Α' Αθήνας
Παπαβασιλείου Πολυξένη Α' Αθήνας
Παπαγεωργίου Αναστάσιος Α' Αθήνας
Παπαγεωργίου Ιωάννης Β' Αθήνας
Παπαγρηγορίου Ιωάννης Β' Θεσσαλονίκης
Παπαδάτου Παναγιώτα Δ' Αθήνας
Παπαδήμας Χρήστος Πρέβεζα
Παπαδόπουλος Ανδρέας Λευκάδα
Παπαθανασίου Νικόλαος Πιερία
Παπαϊωάννου Αριάνα Ξάνθη
Παπαϊωάννου Θεοφάνης Δ' Αθήνας
Παπαμανώλης Δημήτριος Κορινθία
Παπανδρικόπουλος Ανδρέας Γ' Αθήνας
Παπαστεργίου Ελένη Ιωάννινα
Παππά Ευαγγελία Κυκλάδες
Παππάς Χρήστος Άρτα
Παρασκευά Ξανθίππη Ροδόπη
Παρασκευοπούλου Μαρία Πειραιάς
Πατσού Αλίκη Α' Αθήνας
Πέρρου Σωτηρία Ζάκυνθος
Πέτρου Νικολέτα Αν. Αττική
Πηγαδάς Σωτήριος Β' Θεσσαλονίκης
Πηλίου Φωτεινή Αχαΐα
Πιλάλης Χρήστος Δ' Αθήνας
Πισκιούλης Μιχαήλ Σέρρες
Πλούσκας Κωνσταντίνος Φλώρινα
Πουλιάνος Σπύρος Άρτα
Πριμηκύρης Δημήτριος Αν. Αττική

Πριονάς Ανδρέας Πειραιάς
Ράκκας Μιχαήλ Πειραιάς
Ράμμος Δημήτριος Πειραιάς
Ράπτης Παύλος Ιωάννινα
Ρεμπατσιός Αριστείδης Πιερία
Ρήγας Ιωάννης Β' Θεσσαλονίκης
Ρήγας Παναγιώτης Γ' Αθήνας
Ριζούλης Ανδρέας Αχαΐα
Ρουσιάκης Αχιλλέας Α' Αθήνας
Σακαρέλης Δονάτος Θεσπρωτία
Σακελαρίου Σοφία Χανιά
Σακούτης Νικόλαος Γ' Αθήνας
Σαμακωβίδης Δημήτριος Ξάνθη
Σάμιος Ηλίας Πειραιάς
Σαράντου Αναστάσιος Γ' Αθήνας
Σάρρος Κωνσταντίνος Ρέθυμνο
Σιαφλιάνης Δημήτριος Αν. Αττική
Σιδέρη Αικατερίνη Α' Θεσσαλονίκης
Σιψά Βασιλική Μεσσηνία
Σιψάς Παναγιώτης Πειραιάς
Σιώχος Ορέστης Τρίκαλα
Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος Δ' Αθήνας
Σκληβανίτης Λάζαρος Γ' Αθήνας
Σκοκάκης Αντώνιος Ηράκλειο
Σούρλας Απόστολος Α' Αθήνας
Σπανοπούλου Ελένη Α' Θεσσαλονίκης
Σπέντζας Μιχαήλ Άρτα
Σπύρου Αναστασία

(Νατάσσα) Καρδίτσα
Σταγκουράκης Νικόλαος Γ' Αθήνας
Σταμελάκη Ευαγγελία Χανιά
Σταμούλου Παναγιώτα Β' Αθήνας
Στέφος Ιωάννης Ιωάννινα
Συμεωνίδης Κωνσταντίνος Κυκλάδες
Συρανίδης Νικόλαος Α' Θεσσαλονίκης
Σύρος Ιωάννης Βοιωτία
Ταβελλάρη Σοφία Α' Θεσσαλονίκης
Τερζάκης Γεώργιος Ηράκλειο
Τερλεπάνης Κωνσταντίνος Ηλεία
Τζαχρήστας Δημήτριος Ιωάννινα
Τζέπης Κωνσταντίνος Δ' Αθήνας
Τζίμας Γεώργιος Γ' Αθήνας
Τηλιακού Άννα Πειραιάς
Τίτα Θεοδώρα(Δώρα) Πειραιάς
Τολίκα Αικατερίνη-Μαρίνα Λάρισα
Τραμπάκουλος Ηλίας Βοιωτία
Τσακμακάς Βασίλειος Α' Θεσσαλονίκης
Τσιαντή Κωνσταντίνα Α' Αθήνας
Τσιόγκας Δημήτριος Β' Θεσσαλονίκης
Τσίτος Θωμάς Καρδίτσα
Τσουλφάς Θεόδωρος Πειραιάς
Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης) Α' Θεσσαλονίκης
Τσουμπακόπουλος Ιωάννης Γ' Αθήνας
Τσουρουνάκης Ιωάννης Β' Αθήνας
Φιλιππούσης Ματθαίος Πρέβεζα
Φλώρου Βασιλεία Ιωάννινα
Χαλαϊτζίδου Θεοδοσία

(Γνωσούλα) Πιερία
Χαλβατζής Γεώργιος Κοζάνη
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος Ξάνθη
Χατζηθωμάς Ευάγγελος Πειραιάς
Χατζηπαναγιώτου Εμμανουήλ Χανιά
Χατζησάββας Παναγιώτης Ημαθία
Χατζηφωτιάδης Κωνσταντίνος Καστοριά
Χούντα Ιωάννα Δράμα
Χριστάκη Βασιλική Αιτωλοακαρνανία
Χριστοδουλοπούλου Ευθυμία Αχαΐα
Ψυχογυιού Βασιλική Λακωνία
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ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Πολιτική Διακήρυξη
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Αθήνα, Φθινόπωρο 2012

«Στις κρίσεις της παγκόσμιας αγοράς οι αντιφάσεις και οι αντι-
θέσεις της αστικής παραγωγής οδηγούν στο ξέσπασμα (…) Η
κρίση είναι ακριβώς η στιγμή της διατάραξης και της διακοπής
του προτσές αναπαραγωγής του κεφαλαίου».

Καρλ Μαρξ, «Θεωρίες για την Υπεραξία»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το «Μαρξιστικό Ξεκίνημα Εκπαιδευτικών»,αποτελεί τη μόνη
συνδικαλιστική – πολιτική παράταξη που ανέλυσε τα αίτια της

παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής καπιταλιστικής κρίσης.Απ’ το
Σεπτέμβρη του 2010 τόνιζε πως: ‘Η βαθύτερη αιτία της οικονομικής
κρίσης είναι η αντίφαση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της
παγκόσμιας παραγωγής των υλικών αγαθών και την ατομική τους

ιδιοποίηση απ’ τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής,τους
καπιταλιστές’. (Βλέπε Διδασκαλικό Βήμα,Οκτώβριος 2010)

Στο ίδιο ντοκουμέντο περιέγραφε τις συνέπειες της κρίσης, την
εικονική χρεοκοπία του ελληνικού κράτους, το ρόλο της κυβέρνησης
Παπανδρέου και του ΔΝΤ καθώς και τα αίτια του ‘αδύναμου’ εργα-
τικού κινήματος.

Την ίδια στιγμή πρόβαλε τα αιτήματα για:
1. Την κατάργηση του κρατικού χρέους και του χρέους των νοι-

κοκυριών.Όπως ο Σόλων στην αρχαία Αθήνα,όπως ο Λένιν και
οι Μπολσεβίκοι του Οκτώβρη του ’17 να καταργήσουμε το χρέ-
ος για να ανθίσει η κοινωνική δημοκρατία.

2. Την εθνικοποίηση όλου του τραπεζιτικού συστήματος, χωρίς
δεκάρα αποζημίωση στο χρηματιστικό κεφάλαιο.

3. Την εθνικοποίηση της βιομηχανίας, του εμπορικού στόλου,
του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, των κατασκευα-
στικών εταιρειών και γενικότερα του μεγάλου κεφαλαίου.

4. Την εθνικοποίηση όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης.

5. Τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομικής, κοινωνικής και πο-
λιτισμικής ανάπτυξης κάτω από εργατική εξουσία και εργατι-
κό έλεγχο.

Με τη σημερινή μας παρέμβαση αναδεικνύουμε την αντιρατσι-
στική πολιτική των σύγχρονων δουλεμπόρων της ΕΕ και το ζήτημα
της ιδιαίτερης και ξεχωριστής εκπαίδευσης των αλλοδαπών μαθητών
που προωθούν.

Β. Η ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η

‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ’

1. Τ’ Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών
Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα της 6ης Μάη 2012, τα κόμ-

ματα που τάχθηκαν ενάντια στην εισαγωγή ξένων εργατών και πλα-
νόδιων παρεμπόρων, καθώς και στην παραμονή όλων των υπολοί-
πων, λούμπεν ή μη στοιχείων, συγκέντρωσαν ποσοστό που ξεπέρα-
σε το 65%. Την ίδια στιγμή, την χιτλερική Ακροδεξιά την ψήφισε το
7% του ελληνικού λαού.

2. Τι Αποκαλύπτουν οι Έρευνες
Σύμφωνα με πλήθος ερευνών, το 89% των Ελλήνων θεωρούν τον

τεράστιο αριθμό ξένων στη χώρα μας ως «εθνική και κοινωνική α-
πειλή» (Βλ. Ντούσας Δημήτρης, «Μαρξισμός και Σύγχρονη Μετανά-
στευση – Η μαρξιστική απάντηση στην πολιτική εισαγωγής εργατών,
την ακροδεξιά απειλή και τον πόλεμο», Β’ έκδοση 2011). Ενώ απ’ τη
τελευταία έρευνα της ICAP, προκύπτει ότι: α) Το 68% των Ελλήνων
πιστεύουν πως «θα ήταν καλύτερα να μην έρχονται οικονομικοί με-
τανάστες στην Ελλάδα» (Βλ. εφημ. «Αυγή», 12/6/2012), όταν το αντί-
στοιχο ποσοστό το 2011 ήταν στο 59%, και β) Το 65% των Ελλήνων
πολιτών «είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει την πατρίδα»,όταν το α-
ντίστοιχο ποσοστό πέρσι ήταν 41%.

Σύμφωνα με έρευνα της ‘Pulse’ για την εφημερίδα ‘Το Ποντίκι’ :
α) Το 16% των Ελλήνων συμφωνεί με τα μέτρα και τη στάση της κυ-
βέρνησης στο πρόβλημα των παράνομων μεταναστών, ενώ ένα επι-
πλέον 55% δε συμφωνεί με τα μέτρα του ‘Ξένιου Δία’,«γιατί θα έπρεπε
να είναι περισσότερο αυστηρά». β) Παράλληλα το 10% των ψηφο-
φόρων του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την πολιτική του ‘Ξένιου Δία’, ενώ
ένα επιπλέον 49% θα ήθελε τα μέτρα για τους παράνομους μετανά-
στες να είναι περισσότερο αυστηρά. γ) Το 15% των Ελλήνων απά-
ντησε ΔΓ/ΔΑ. (Βλέπε «Το Ποντίκι», 6/9/2012)

Από τ’ αποτελέσματα των εκλογών κι απ’ τις έρευνες, προκύπτει
ότι η βούληση του ελληνικού λαού είναι ενάντια στην πολιτική διε-
θνούς μεταφοράς εργατών, εμποροσκλάβων και λούμπεν στοιχείων,
την οποία προωθούν και υποστηρίζουν τόσο το διεθνές χρηματιστι-
κό κεφάλαιο της Ε.Ε. και των ΕΠΑ, όσο και η άρχουσα τάξη της χώ-
ρας. Να θυμηθούμε πως σύμφωνα με τον Λένιν: «Τα σύνορα καθο-
ρίζονται από τη θέληση του πληθυσμού» (Βλ. Λένιν, «Λόγος για το
Εθνικό Ζήτημα», 29 Απριλίου 1917, τ. 31 των Απάντων, εκδ. «Σύγχρο-
νη Εποχή»).
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3. Το Κείμενο Συμφωνίας των 3 Κομμάτων
της Κυβέρνησης

Η Πράξη: «Εκπαίδευση αλλοδαπών …μαθητών», την οποία υλο-
ποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ τις 3 Σε-
πτέμβρη 2010 και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του
Υπουργείου Παιδείας: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» - και την
οποία θα δούμε πιο αναλυτικά σε επόμενη παράγραφο – έρχεται σ’
άμεση σύγκρουση και αντίφαση τόσο με την εκφρασμένη θέληση
του ελληνικού λαού, και ιδιαίτερα της εργατικής τάξης, των ανέργων,
των νεολαίων και των μικροαστών, όσο και με το κείμενο Συμφωνίας
των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων τους, που συγκροτούν ή
στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση.

Στο Κείμενο της Σύγκλισης, στο κεφάλαιο Δ2, «Για την Παράνο-
μη Μετανάστευση και Ασφάλεια», τονίζεται:

«1. Αναβάθμιση φύλαξης των συνόρων
2. Αναβάθμιση αρμοδιοτήτων – δικαιοδοσιών Frontex
3. Πρωτοβουλία σε Ευρώπη , για:

• Αλλαγή της Συμφωνίας Δουβλίνου ΙΙ, και
• Κοινή πολιτική επαναπατρισμού

4. Διασπορά των παράνομων μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας
ως τον επαναπατρισμό τους

5. Επιτάχυνση εξέτασης των αιτήσεων ασύλου (…)».

4. Το Αντιρατσιστικό, Αντιξενοφοβικό και
Αντεθνικό Χρηματιστικό Κεφάλαιο

της ΕΕ και οι Πολιτικοί του Υπάλληλοι.
Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια για τις Εσωτερικές υποθέσεις

της ΕΕ, Σεσίλια Μάλμστρεμ, σε συνέντευξή της , δήλωσε : “Η μετα-
νάστευση δεν αποτελεί απειλή, αλλά ευκαιρία για την Ευρώπη. Μό-
νο το 4% όσων έφυγαν από τη Λιβύη ήρθαν στην Ευρώπη ! Οι με-
τανάστες είναι απαραίτητοι αν ληφθεί υπόψη η δημογραφική εξέ-
λιξη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2030, χωρίς νέα με-
τανάστευση, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός που είναι σε ηλικία να ερ-
γαστεί θα έχει μειωθεί κατά 12%”. (Βλ. αποσπάσματα της συνέντευ-
ξής της στην εφημερίδα «Αυγή», 12 Ιούλη 2012).

Χωρίς ντροπή και χωρίς περιστροφές, οι αντιρατσιστές της πο-
λιτικής ελίτ του ευρωπαϊκού, μονοπωλιακού, κεφαλαίου, τάσσονται
και εφαρμόζουν την πολιτική της διεθνούς μεταφοράς εργατών και
πλανόδιων μικρεμπόρων, για να έχουν τα εργοδοτικά αφεντικά της
ΕΕ, άφθονα φθηνά και υποταγμένα ξένα εργατικά χέρια, όχι μόνο
για σήμερα αλλά για πάντα!

Στην ίδια κατεύθυνση και πολιτική κινήθηκε και ένας άλλος Ευ-
ρωπαίος αντιρατσιστής,ο Χανς Γιοακίμ Φούχτελ, υφυπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, ο οποίος επισκε-
πτόμενος την Ελλάδα, δήλωσε “Υπάρχουν άριστα δομημένες σχο-
λές μαθητείας σε περιφερειακές πόλεις της Γερμανίας, έτοιμες να
προσφέρουν στους Έλληνες τις γνώσεις και την εξειδίκευση που
θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια να βρουν εύκολα θέσεις εργασίας”
(Βλ. εφημ. «Ναυτεμπορική», 13 Ιούλη 2012).

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας, αυτή τη στιγμή στην ΕΕ υπάρχουν 17,4 εκατ. ά-
νεργοι, ποσοστό που ξεπερνά το 11%, ενώ η ανεργία των νέων φτά-
νει στις χώρες της Ζώνης του ευρώ το 22%. Να τονίσουμε ότι το
44% αυτών που ζητούν εργασία βρίσκεται στην ανεργία εδώ και πε-
ρισσότερο από ένα χρόνο (Βλ. εφημ. «Ναυτεμπορική», 12 Ιούλη
2012).

5.Η Δήλωση του υπουργού Εσωτερικών της
Ελλάδας στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών

της ΕΕ για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου της
Παράνομης Μετανάστευσης

Όπως τονίστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών, που διοργανώθηκε
στην Λευκωσία,«η Ελλάδα φιλόξενα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Υγεί-
ας, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας σε όλους, νόμιμους και παρά-
νομους μετανάστες και στα παιδιά τους, διότι αυτό υπαγορεύεται α-
πό τις αρχές του ανθρωπισμού. Αυτή η τεράστια δαπάνη επιβαρύνει
τον εθνικό προϋπολογισμό και δεν υποστηρίζεται καθόλου από ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια παρά τη δεινή οικονομική κρίση που πλήττει τη χώ-
ρα μας. Παράλληλα στην Ελλάδα πάνω από το 12% του πληθυσμού
είναι νόμιμοι ή παράνομοι μετανάστες. Όπως ανέφερε ο κ. Στυλιανί-
δης, το γεγονός αυτό, έχει εξαιρετικές επιπτώσεις στη ζωή, την α-
σφάλεια αλλά και την οικονομία, αφού οι απώλειες δημοσίων ή ιδιω-
τικών εσόδων από το παράνομο εμπόριο και λαθρεμπόριο που α-
σκούν οι μετανάστες σε βάρος της ελληνικής οικονομίας και της α-
πασχόλησης υπολογίζονται σε 25 δισ. ευρώ» (Βλ. εφημ. «Ναυτεμπο-
ρική», 24 Ιούλη 2012).

Να συμπληρώσουμε, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Ε.Ε., τα μη
εισπραχθέντα έσοδα του κράτους από απωλεσθέντες φόρους και
ΦΠΑ, απ’ το παράνομο εμπόριο, ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ – ποσά
που καρπούνται τα πολυεθνικά μονοπώλια που βρίσκονται πίσω απ’
τις 800.000 πλανόδιους αλλοδαπούς εμποροσκλάβους, και τα πλη-
ρώνει ο ελληνικός λαός με λιτότητα, φτώχεια, ανεργία, μνημόνια, κα-
ταστροφή του κοινωνικού κράτους,εξαθλίωση και μαζικό εκπατρισμό.

6. Η Πράξη του Υπουργείου Παιδείας:
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων

μαθητών κατά το σχολικό έτος 2012-2013»
(Αρ. Πρωτ. 49270/Γ1/02-05-2012/ΥΠ.Δ.ΒΜΘ)
Η Πράξη αυτή, με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήμιο Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σε πανελλαδι-
κό επίπεδο από τις 3 Σεπτέμβρη 2010, και εντάσσεται στο επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα του Υπ. Παιδείας «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μά-
θηση».

«Γενικός σκοπός της Πράξης είναι η καταπολέμηση της σχολι-
κής αποτυχίας των αλλοδαπών (…) μαθητών στο ελληνικό σχολείο,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευ-
ση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική
τους ένταξη». «Γηγενείς», λοιπόν, οι Έλληνες μαθητές ! Κάτι που πα-
ραπέμπει στους αυτόχθονες ινδιάνους πριν σφαχτούν απ τους εξα-
γόμενους αποίκους – που στην πλειονότητα τους ήταν φυλακισμέ-
νοι, εγκληματίες και τυχοδιώκτες.

Το Πρόγραμμα «συγχρηματοδοτείται απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από το Υπουργείο Παιδείας», και στο πλαίσιο του υλοποιούνται
8 «πολυεπίπεδες δράσεις»:

Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδο-
χής.

Δράση 2: Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων
μαθητών.

«Για το σκοπό αυτό η Πράξη παρέχει εκπαιδευτικό που προέρ-
χεται από το μητρώο εκπαιδευτικών της Δράσης» και όχι απ’ τη λί-
στα Αναπληρωτών…. Με τι κριτήρια προσλαμβάνονται αυτοί οι «εκ-
παιδευτικοί της Δράσης»; Είναι δάσκαλοι ή προέρχονται από άλλους
χώρους;
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Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
Ανάμεσα στα άλλα, η Πράξη, «δημιουργεί ηλεκτρονικό λεξικό στις
γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών». Να σημειώσουμε ότι στην Ελλά-
δα, οι εθνοφυλετικές ομάδες των αλλοδαπών, προέρχονται από 150
και πάνω χώρες,που η κάθε μία έχει τη γλώσσα της ή τις γλώσσες της
….

Δράση 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας. Το Πρόγραμμα υλοποιεί επιμορφώσεις δα-
σκάλων και στελεχών της εκπαίδευσης, σε θέματα όπως «η διαπολιτι-
σμική παιδαγωγική» κ.ά. Η ΕΕ λοιπόν, μας κάνει και μαθήματα αντιρα-
τσισμού, προκειμένου η χώρα μας να γίνει γκέτο φυλακισμένων μετα-
ναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών. «Στο
πλαίσιο της Δράσης 5 υλοποιείται ένα (…) Πρόγραμμα (…) για την ε-
νίσχυση της μητρικής γλώσσας (αλβανική και ρωσική) των μαθητών
της ομάδας – στόχου (…). Για τα μαθήματα της μητρικής αξιοποιού-
νται δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες των γλωσσών – στό-
χου».

Με χρήματα, λοιπόν, του χρεοκοπημένου ελληνικού κράτους και
των Ελλήνων ανέργων και εργαζομένων,το Πρόγραμμα προσλαμβάνει
«δίγλωσσους» και «διδάσκοντες».Έλληνες ή αλλοδαπούς;Με τι βιβλία;
Γίνεται φανερό πως το εργασιακό πογκρόμ κατά των Ελλήνων δασκά-
λων βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε προοδευτικά να αντικατασταθούν α-
πό αλλοδαπούς «εκπαιδευτικούς» και «διδάσκοντες» - όπως έγινε στη
ναυτιλία, την οικοδομή, τις επιχειρήσεις και σιγά σιγά στην καθαριότη-
τα των δήμων, μέσα απ’ την ιδιωτικοποίησή τους…

Δράση 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης.
Χρόνια, τώρα, το εκπαιδευτικό κίνημα έβαζε ως αίτημα το διορι-

σμό ψυχολόγων στα σχολεία.Και τώρα,ΕΕ και Υπ.Παιδείας πληρώνουν
ψυχολόγους για τους αλλοδαπούς γονείς και μαθητές, καθώς και για
τους εκπαιδευτικούς,που θα τους «προσφέρουν προγράμματα εκπαί-
δευσης σε θέματα πολυπολιτισμικότητας…»! Την ίδια στιγμή 2500
Έλληνες έχουν αυτοκτονήσει εξαιτίας της ανεργίας ...

Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας
«Η δράση αυτή αναπτύσσει δραστηριότητες που συγκροτούν μια

ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου των
μεταναστών γονέων, την ανάπτυξη και ενίσχυση της συμμετοχής της
οικογένειας στο σχολείο και της συνεργασίας της σχολικής με τη με-
ταναστευτική κοινότητα»

Δράση 8: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες.
Η δράση αυτή «υλοποιεί επισκέψεις μαθητών σε χώρους πολιτι-

σμού», με σκοπό «την επίτευξη γνωστικών και συναισθηματικών στό-
χων και ως προς τη διαπολιτισμική διάσταση»,με την «παρουσία ενός
ερευνητή της Δράσης»!

7. «Παίζουν με τη Φωτιά!»
Αρκετοί εκπαιδευτικοί,όλων των βαθμίδων,κάτω από το βάρος των

χρημάτων και της διαπολιτισμικής προπαγάνδας που εξαπέλυσε το
μονοπωλιακό κεφάλαιο της ΕΕ,μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ,το 1991,
υιοθέτησαν τις κοσμοπολίτικες και φιλομεταναστευτικές θέσεις του.
Χαμένοι ιδεολογικά και πολιτικά, και χωρίς καμιά επαφή με τον αυθε-
ντικό μαρξισμό,πίστεψαν πως τα αντιρατσιστικά ιδεολογήματα της ΕΕ
και των καλοπληρωμένων απολογητών της, είναι ο νέος διεθνισμός.
Και χωρίς, πια, μαρξιστική κρίση κάναν σημαία τους τη λαθεμένη κι α-
ντιδραστική άποψη : «Η επιστήμη για την επιστήμη!». «Η παιδαγωγική
για την παιδαγωγική!». «Ο διαπολιτισμός για τον διαπολιτισμό !».

Αλλά αυτή η άποψη, αυτή η φιλοσοφία αποτελεί πολιτική θέση, ε-

νώ μετατρέπεται στον Δούρειο Ίππο για άλωση όλων των εργατικών,κοι-
νωνικών κι εθνικών κατακτήσεων του ελληνικού λαού τα τελευταία 200
χρόνια – ύστερα από μια αστικοδημοκρατική, εθνικοαπελευθερωτική
Επανάσταση 9 χρόνων,που στοίχισε την ζωή πάνω από 600.000 Ελλή-
νων επαναστατών και εκατοντάδων χιλιάδων πολιτικών προσφύγων.

Κι αυτό γιατί εξαιτίας αυτού του πολιτικού λάθους, χωρίζουν την
επιστήμη, χωρίζουν την παιδαγωγική απ’ την κοινωνική και πολιτική
ζωή, απ’ τους ζωντανούς ανθρώπους και την ιστορική πραγματικότη-
τα,εξυπηρετώντας,συχνά άθελά τους,αλλότρια συμφέροντα που τους
χρησιμοποιούν, χωρίς να το πάρουν, πολιτικά, συνείδηση.

8. Τα Αίτια Ανόδου της Ακροδεξιάς
Ουσιαστικά, οι καλοπληρωμένοι ή όχι διαπολιτισμικοί ή πο-

λιτικοί ή κρατικοί υπάλληλοι των προγραμμάτων αυτών:
α) Συμβάλλουν στην προσέλκυση εκατομμυρίων αλλοδαπών,

απ’ όλες τις χώρες του κόσμου, προς την Ελλάδα. Τα προγράμματα
Υποδοχής και εκπαίδευσης αλλοδαπών, μ’ όλο τον «πλούτο» των
δράσεων στέλνουν το λάθος μήνυμα σ’ όλους τους λαούς, ότι ο ελ-
ληνικός λαός τους θέλει να έρθουν σ’ αυτήν.

β) Συμβάλλουν στην «ενσωμάτωση» των παράνομων αλλοδαπών
στην εκπαίδευση και την ελληνική αγορά εργασίας,δημιουργώντας έ-
ναν τεράστιο εργατικό υπερπληθυσμό,που τσακίζει μισθούς, εργατι-
κά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων – τα οποία για να κατα-
κτηθούν, απαίτησαν ποταμούς αίματος και θυσιών.

γ) Συμβάλλουν σ’ ένα πρωτόγνωρο εργασιακό πογκρόμ ενα-
ντίον των Ελλήνων εργατών και νεολαίων, καθώς τα εργοδοτικά α-
φεντικά εκδιώχνουν τους Έλληνες εργάτες και τους αντικαθιστούν
με τους εισαγόμενους, φθηνούς και υποτακτικούς, ξένους εργάτες.

δ) Συμβάλλουν σ’ ένα πρωτόγνωρο κτύπημα των ελληνικών ε-
μπορικών και μικροβιομηχανικών παραγωγικών επιχειρήσεων, μέσα
απ’ την καλλιέργεια μιας ιδιότυπης ανοχής απέναντι στις εκατοντά-
δες χιλιάδες πλανόδιων εμποροσκλάβων, που προωθώντας αθέμιτα
και παράνομα την βιομηχανική πραμάτεια των μονοπωλίων, οδηγούν
στο κλείσιμό τους και το πέταγμα των μικροαστών και των Ελλήνων
εργαζομένων στον καιάδα της ανεργίας.

ε) Συμβάλλουν ώστε η παραοικονομία και το παρεμπόριο να α-
φαιμάζουν τα δημόσια έσοδα, αφού ούτε δασμούς πληρώνουν, ούτε
ΦΠΑ,ούτε φόρο εισοδήματος.Πάνω απ’ το 40% του δημόσιου χρέ-
ους της Ελλάδας οφείλεται στην μη είσπραξη των οφειλόμενων φό-
ρων και δασμών λόγω του παρεμπορίου απ’ το κεφάλαιο που εισά-
γει τα εμπορεύματα και τους αλλοδαπούς που τα πωλούν στους δρό-
μους και τις πλατείες.

στ) Συμβάλλουν στην τρομακτική ανεργία των Ελλήνων εργατών,
πάνω από 24%, και των Ελληνόπουλων, πάνω από 55%.

ζ) Συμβάλλουν στον μαζικό εκπατρισμό των Ελλήνων ανέργων
και νεολαίων, καθώς και στην αντικατάσταση του λαού με δούλους,
μέσα απ’ το μεταναστευτικό ντόμινο που προκαλούν, κεφάλαιο και
αντιμαρξιστές πολιτικοί ή διαπολιτισμικοί. Ουσιαστικά οδηγούν στη
δραματική συρρίκνωση των Ελλήνων εργαζομένων και τη τρομακτι-
κή διόγκωση των εκατοντάδων, ξένων, εθνοφυλετικών ομάδων που
εποικίζουν τη χώρα μας. Συμβάλλουν στη δημιουργία εκατοντάδων
εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων
στην Ελλάδα.

Να θυμίσουμε, ότι σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ : «Μειο-
νότητα είναι ομάδα αριθμητικά μικρότερη από το υπόλοιπο του πλη-
θυσμού ενός κράτους, που δεν κατέχει εξέχουσα θέση και τα μέλη
της- που έχουν πολιτικά δικαιώματα- φέρουν εθνικά, πολιτιστικά και
γλωσσικά ιδιωματικά στοιχεία που τα ξεχωρίζουν απ’ τον λοιπό πλη-
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θυσμό –έστω και σιωπηρά- αλλά νιώθουν αλληλέγγυα για τη διατή-
ρησή των πολιτιστικών στοιχείων, της παραδοσιακής θρησκείας και
της γλώσσας της ομάδας τους» (Βλ. Ντούσας Δημ. «Rom και Φυλε-
τικές Διακρίσεις», εκδ. «Γκούτεμπεργκ»,1998, σελ. 27).Να θυμίσουμε
ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,η χορήγηση υπηκοότητας στους
αλλοδαπούς τούς μετατρέπει αυτόματα, δυνάμει, σε μειονότητα Να
θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής, μία θρησκευτική μειονό-
τητα, τη μουσουλμανική, και τρέμει κάθε φορά το φυλλοκάρδι της…
Με την εμφάνιση στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο, δεκάδων ή
κι εκατοντάδων εθνοφυλετικών μειονοτήτων, μπορεί κάποιος να μας
πει τι θα συμβεί;

η) Συμβάλλουν στην υπονόμευση και στο υπογάστριο κτύπημα
στα αστικοδημοκρατικά δικαιώματα, καθώς και στο θεμιτό δικαίωμα
της εθνικής μας αυτοδιάθεσης.

θ) Στην ουσία, συμβάλλουν σ’ αυτό που υποτίθεται ότι αντιπα-
λεύουν : στην άνοδο του ρατσισμού, του εθνικισμού και της χιτλερικής
Ακροδεξιάς,όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σ’ όλη την Ευρώπη,φέρνοντας
πιο κοντά την προοπτική των βίαιων εθνοκαθάρσεων και του πολέμου.

Εμείς, ως «Μαρξιστικό Ξεκίνημα Εκπαιδευτικών Ελλάδας», έχο-
ντας πλήρη γνώση και συνείδηση της κατάστασης, δηλώνουμε ότι
δεν χρειάζεται να δούμε πρώτα όλους τους ‘Ελληνες στην ανεργία και
τον εκπατρισμό, ούτε τη χώρα να βυθίζεται σ’ ένα απέραντο πεδίο
εθνοφυλετικών συγκρούσεων και αποσχιστικών ή μειονοτικών πο-
λέμων,για να βγούμε έξω απ’ το γυάλινο πύργο τον οποίον έχουν κτί-
σει και ζουν οι καλοπληρωμένοι αντιρατσιστές των αφεντικών, για να
καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει «καθαρή παιδαγωγική επιστήμη» και
πως η επιστήμη δεν έχει κανένα νόημα ή καμιά αποστολή, αν προω-
θεί τα συμφέροντα του μονοπωλιακού,χρηματιστικού κεφαλαίου της
ΕΕ και των ΕΠΑ, ενώ την ίδια στιγμή τσακίζει τα θεμιτά,εργατικά κοι-
νωνικά,εθνικά,και δημοκρατικά δικαιώματα των Ελλήνων εργατών,νε-
ολαίων, ανέργων και μικροαστών.

Γι’ αυτό κι απευθυνόμαστε σε σας : τους εκπαιδευτικούς, τους
συνδικαλιστές, τους πανεπιστημιακούς, τους πολιτικούς και πνευμα-
τικούς ανθρώπους,και σας ενημερώνουμε γα την μεταναστευτική κα-
τάσταση και τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ και το ελληνι-
κό κράτος, κι εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και το Α.Π.Θ.

Σκεφτείτε τι θέση θα πάρετε ! Σκεφτείτε τι κάνουν και τ’ άλλα με-
γάλα κράτη. Μην παρασύρεστε από πληρωμένους αντιρατσιστές, α-
νιστόρητους ή πολιτικά αφελείς! Μην παίζετε με τη φωτιά ! Σβήστε
την τώρα, πριν είναι πολύ αργά!

9. Οι Θέσεις του Καρλ Μαρξ και της Διεθνούς
Ένωσης Εργατών για τη Μετανάστευση

Για τον Καρλ Μαρξ, τον Φρήντριχ Ένγκελς και τη Διεθνή Ένωση
Εργατών (1864-1872), η περιφρούρηση των συνόρων και των θέσεων
εργασίας μιας χώρας,απ’ τους εισαγόμενους,απ’ τα αφεντικά,ξένους
εργάτες, είναι καθήκον της εργατικής της τάξης, και σε καμιά περί-
πτωση έργο του αστικού κράτους – καθώς αυτό, ως όργανο του ερ-
γοδοτικού κεφαλαίου, πρωτοστατεί στην φιλομεταναστευτική νομο-
θεσία και στην εισαγωγή τους.Ο ιστορικός ρόλος της Διεθνούς Ένω-
σης Εργατών ήταν να συντονίζει και να εμποδίζει την πολιτική εξα-
γωγής και εισαγωγής εργατών, δηλαδή να τσακίζει, στην πράξη, την
πολιτική της μετανάστευσης ή, όπως είναι στο περιεχόμενο της, την
πολιτική διεθνούς μεταφοράς εργατικών χεριών, που εφαρμόζει το
αντιρατσιστικό, αντεθνικιστικό και δουλεμπορικό εργοδοτικό κεφά-
λαιο. Άλλωστε, γι’ αυτό ακριβώς και ιδρύθηκε. Γι’ αυτό κι έριξε το
σύνθημα της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των εργα-
τών όλων των χωρών:

«Προλετάριοι, όλων των χωρών , ενωθείτε !»
Ας δούμε,συνοπτικά, τις θέσεις και την πολιτική του Μαρξ και της

Διεθνούς Ένωσης Εργατών, για τη μετανάστευση και που εξειδικεύ-
ουν το γενικό αυτό σύνθημα:

* «Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση
της δουλείας»

* «Η μετανάστευση διαιρεί τους εργάτες σε εχθρικά στρατόπε-
δα που μισούνται αναμεταξύ τους»

* «Ο εφοδιασμός της ντόπιας αγοράς εργασίας με ξένα εργατι-
κά χέρια,ρίχνει τους μισθούς καθώς και την υλική,ηθική και πο-
λιτισμική θέση της ντόπιας εργατικής τάξης»

* «Αποτελεί ολοφάνερη αλήθεια πως ούτε η μετανάστευση, ού-
τε το ελεύθερο εμπόριο θα εξαλείψουν την αθλιότητα των ερ-
γαζομένων τάξεων, αλλά, αντίθετα, θα βαθύνουν και θα οξύ-
νουν τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς»

* «Όταν, παλιά, ξεσπούσε μια απεργία σε μια χώρα, καταπνιγό-
ταν με την εισαγωγή ξένων εργατικών χεριών. Η Διεθνής Ένω-
ση Εργατών έβαλε πρακτικά ένα τέρμα σε αυτές τις μεθόδους.
Έτσι οι βιομήχανοι μπορούσαν,πια, να υπολογίζουν μόνο στους
δικούς τους εργάτες»

* «Το Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Εργατών πλησία-
σε τούς νεοφερμένους εργάτες. Την άλλη ημέρα, όταν οι ερ-
γάτες αυτοί κατάλαβαν το καθήκον τους,γύρισαν πίσω στην πα-
τρίδα τους, αποζημιωμένοι για το χρόνο που έχασαν απ’ το
εργατικό σωματείο.Όταν έφευγαν, ερχόταν την στιγμή εκείνη,
ένα άλλο καράβι με εργάτες. Μα τούτη τη φορά τους δεχτή-
καμε εμείς και έτσι έφυγαν πίσω με το επόμενο καράβι. Ύστε-
ρα απ’ αυτά τα αφεντικά δεν μπόρεσαν να βρουν άλλους ερ-
γάτες κι αναγκάστηκαν να δεχτούν τα πράγματα όπως ήταν
και πριν» (Βλ. «Μαρξισμός και Σύγχρονη Μετανάστευση» ό.π.)

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι οι γενάρχες του μαρξισμού, την ίδια
στιγμή, που τσάκιζαν την πολιτική διεθνούς μεταφοράς εργατικών
χεριών απ’ τα αφεντικά, αγωνίζονταν για να δώσουν άσυλο στους
κομμουνιστές πολιτικούς πρόσφυγες, που ηττήθηκαν ύστερα από
κοινωνική επανάσταση στη χώρα τους.

Γ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Αγωνιζόμαστε ώστε οι 4 στους 5 των οργάνων αυτών (ΠΥΣΠΕ,
ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ) να προέρχονται από εκλεγμένους και ανά πάσα
στιγμή ανακλητούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών. Οι συνεδριά-
σεις των παραπάνω οργάνων να είναι ανοιχτές και διαφανείς.

Αγωνιζόμαστε ώστε οι διευθυντές σχολείων, οι προϊστάμενοι
γραφείων,διευθύνσεων,περιφερειακών διευθύνσεων και ο κεντρικός
διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας να εκλέγονται και να είναι ανά
πάσα στιγμή ανακλητοί – με αποφάσεις των εκπαιδευτικών,όταν δια-
πιστώνεται η ανικανότητα, η αναξιοκρατία, η αντιδημοκρατικότητα, η
αδικία και η εμπάθειά τους – από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ό-
πως είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυν-
σης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και της χώρας αντίστοιχα.

Διαδόστε τις ιδέες και στηρίξτε με την ψήφο σας το
«Μαρξιστικό Ξεκίνημα Εκπαιδευτικών»

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210- 9421100, 6976026625,
Ντούσας Δημήτρης

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ
1. Ντούσας Δημήτρης
2. Τσάνα Γαρυφαλλιά

3. Τσάνα Ελένη



ΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΙΝΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Και φιλεύαν ο ένας τον άλλο τους ψωμί και αλάτι,
βγαλμένο από τις αλυκές που σχημάτιζε ο λαός με το δάκρυ του.

Και τα δισκοπότηρα που μεταλαβαίναν,
αντί κρασί είχαν μέσα τους το πόνο του Έθνους.

(Ν. Βρεττάκος)

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η εκπαίδευση πρέπει να είναι χαρά και η διδασκαλία πανηγύρι, βρίθουν τα παιδαγωγικά συγγράμματα.

Όμως πόση δύναμη χρειάζεται για να στηθεί ένα τέτοιο πανηγύρι στη σημερινή εποχή του φόβου και της θλί-
ψης που διαχέει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η πατρίδα μας έγινε μέρος ενός ακήρυκτου παγκόσμιου οικονομικού πολέμου. Ολόκληρα κράτη κα-
ταστρέφονται, ο οικονομικός και κοινωνικός τους ιστός διαλύονται και όλοι οι θεσμοί που συγκροτούν μια ε-
λεύθερη πολιτεία, η δημοκρατία, η ισονομία, τα εργατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύονται ή ανα-
στέλλονται. Όλα αυτά είναι τα «παράπλευρα» θύματα του πολέμου αυτών - Μυστικές λέσχες, Τράπεζες, χειρα-
γωγημένα ΜΜΕ, παγκόσμιοι οργανισμοί (ΔΝΤ) - που ανέλαβαν να «σώσουν» την οικονομία, καταδικάζοντας σε
αφανισμό ανάμεσα στους άλλους και το δικό μας λαό.

Τα «όπλα» τους είναι υπερσύγχρονα - μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες, ομόλογα, χρηματοπιστωτικά πα-
ράγωγα- και ικανά σε μια στιγμή να κλέψουν τα όνειρα και τους κόπους μιας ζωής, να σβήσουν το αύριο της πα-
ρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών, να αναστείλουν την ελεύθερη ύπαρξη λαών σαν το δικό μας, που πνί-
γηκε στο αίμα για να την κατακτήσει. Κάθε μέρα οι ξένοι τοποτηρητές με τους ντόπιους συνεργάτες τους «κό-
βουν και ράβουν» σαν το μυθικό Προκρούστη με υποδείξεις, συνεχή οικονομικά μέτρα που τα βαφτίζουν κιό-
λας αναγκαίες «μεταρρυθμίσεις», με διαγγέλματα που σπέρνουν το φόβο, καλλιεργούν την απαισιοδοξία και θυ-
ματοποιούν ψυχικά και σωματικά το λαό μας. Τα καθημερινά χαράτσια, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας,
η κατάργηση κάθε εργατικού δικαιώματος, η βάρβαρη καταστολή στους δρόμους και στις πλατείες, οι ταπεινω-
τικοί χαρακτηρισμοί του λαού μας από τους ξένους «σταυροφόρους», τα σχέδια τους να καταστήσουν με κα-
θεστώς δουλείας τον εργαζόμενο στις επιχειρήσεις τους, στις Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες, θα πρέπει να α-
παντηθούν από το λαό μας. Ο Β. Brecht είχε πει κάποτε πως, «όταν το Άδικο κυριαρχήσει επί του Δικαίου,
τότε η αντίσταση γίνεται καθήκον» και «Όποιος σπίτι μένει σαν αρχίζει ο αγώνας κι αφήνει άλλους ν’ α-
γωνιστούν για την υπόθεσή του, πρέπει προετοιμασμένος να’ ναι. Γιατί όποιος δεν έχει τον αγώνα μοι-
ραστεί, θα μοιραστεί την ήττα».

Από την απελπισία και τη μαζική αυτοκτονία εμείς, οι πολίτες αυτού του τόπου, ας επιλέξουμε την εξέγερση.
Ο Χριστός ετούτες τις μέρες στο τόπο μας αδιάκοπα σταυρώνεται στο πρόσωπο του κάθε συνανθρώ-
που μας. Ας γνωρίζουν όμως οι «καλοί» μας εταίροι, ότι όσο και να μας προσφέρουν ασταμάτητα τη χολή της
Μεγάλης Παρασκευής, ο Χριστός μας αδιάκοπα Ανασταίνεται! Κι εμείς, αδιάκοπα, όπου βρεθούμε κι όπου
σταθούμε κρατάμε αναμμένη την αναστάσιμη λαμπάδα!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Μπροστά στη γενικότερη αυτή κατάσταση δεν μπορεί να μην έχει υστερήσει ο ανέκαθεν πολύπαθος χώρος

της Παιδείας στη χώρα μας, που έχει υποστεί ιδιαίτερα σφοδρά πλήγματα. Οι χρόνιες στρεβλώσεις στα εκ-
παιδευτικά μας πράγματα τώρα στην εποχή των μνημονίων εντείνονται σε βάθος, σε έκταση και σε ένταση.
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Η σχολική παιδεία μας λοιπόν έχει χάσει το κλασικό της χαρακτήρα και υπηρετεί μια χρησιμοθηρική,
λειτουργιστική λογική που υπακούει στο αίτημα σύνδεσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις ανάγκες της
παραγωγής και της αγοράς.Η εποχή του παραδοσιακού σχολείου,των μεγάλων παιδαγωγών,ανήκει στο παρελθόν.
Η ύστερη νεωτερικότητα απαιτεί το τέλος των «μεγάλων αφηγήσεων», των διαφωτιστικών οραμάτων, το τέλος
των κάθε λογής «ηρώων». Οι διασημότητες που πλασάρονται ως «ήρωες» είναι αναλώσιμες, ευτελείς και πλα-
στικοποιημένες, τηλεοπτικά δημιουργήματα, προϊόντα μιας χρήσης.

Παιδεία είναι η συσσώρευση πνευματικών αγαθών προσανατολισμένων σ’ ένα σχέδιο ζωής και απαι-
τεί χρόνο και μόχθο, παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου. Σήμερα όμως αντί η μάθηση να είναι η αναζήτηση
για το νόημα του κόσμου ή της ζωής, ο μαθητής εκπαιδεύεται και μπαίνει απλά στα παιχνίδι του εφήμερου της
ζωής, της καθημερινής πράξης, της καταναλωτικής χρησιμοθηρίας, εχθρός της σοφίας και του στοχασμού. Πα-
ρουσιάζεται τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από τα εκπαιδευτικά συνέδρια, ως δεδομένη η παράδοση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αλαζονική υπερτροφία της διδακτικής μέσω των φαντασμαγορικών Νέων
Τεχνολογιών. Τελική συνέπεια ο παιδαγωγός να μετεξελιχθεί σε υδραυλικό και ηλεκτρολόγο της διδακτι-
κής πράξης, όπου η αύρα του, το πάθος του, ο ιδρώτας του, ο πόνος για τον μαθητή, το παιδαγωγικό του
χάδι, η αμεσότητα της επικοινωνίας των προσώπων να θεωρούνται γραφικά ή ρομαντικά υποτασσόμενα
στη σαγήνη της οθόνης του Η/Υ, των DVD, των mp3.

Τα νέα σχολικά βιβλία στην πλειοψηφία τους αποστρέφονται την ιστορία και το παρελθόν αγνοώντας
ότι ο μαθητής για να αποκτήσει την ικανότητα να καινοτομεί και να οραματίζεται οφείλει να γίνει κλη-
ρονόμος του παρελθόντος. Οι μαθητές εκπαιδεύονται μέσα από τις καινοτομίες των «ευέλικτων» προγραμμά-
των, τη διαθεματικότητα του εφήμερου, την εξοικείωση με τις ανάγκες της αγοράς και την «επιχειρηματικότη-
τα», με άμεσο και έμμεσο τρόπο, με στόχο να καταστούν οι πόθοι τους, ως αυριανοί εργαζόμενοι, συμβατοί με
τις αποφάσεις του αυριανού Συστήματος.Έτσι θα καταστούν οι ευέλικτοι αναλώσιμοι εργαζόμενοι του αύριο,συ-
νειδητοί υπήκοοι του Συστήματος, υπηρέτες της τάξης των επιχειρηματιών,θα εθιστούν στον άκαρδο κόσμο της
αγοράς,κάνοντας επίκαιρο τον Όργουελ του 1984:«Δεν αρκούμαστε σε μιαν αρνητική υπακοή, ούτε στη πιο
απεχθή υποταγή. Όταν τελικά θα έρθετε σε μας, θα πρέπει να το κάνετε με τη θέλησή σας». Το πολυ-
διαφημισμένο Νέο Σχολείο με συνοδά στοιχεία τις λέξεις πρόοδος,αξιολόγηση,νέα δεδομένα,εξορθολογισμός,
αναπόφευκτες αλλαγές, συγχρονισμός με Ευρώπη και Αμερική δεν φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερη ανησυχία για τη
διδασκαλία των ιδεολογιών, των θρησκειών, των επιστημονικών ρευμάτων, γιατί με περίτεχνο τρόπο αναγάγει
μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα τη νεοφιλελεύθερη οικονομία ως την ύστατη θρησκευτικότητα του
ανεπτυγμένου κόσμου. Με μια ανάγνωση της Λευκής Βίβλου για την εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή η φλόγα, ο ζή-
λος, η θρησκευτική λατρεία για τα κλειδιά προς το θαυμαστό καινούργιο κόσμο: απασχολησιμότητα, ανταγωνι-
στικότητα, ευελιξία. Η είσοδος δειλά-δειλά, ως δόλωμα απλόχερων χορηγιών και στη συνέχεια η υιοθέτηση της
ίδιας της ιδεολογίας που διέπει την αγορά, είναι η αρχή της πλήρους αποδόμησης του δημόσιου σχολεί-
ου.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν δεν βρέθηκε ούτε ένας απ’ τους γραφειοκράτες της εκπαιδευτικής διοίκησης να
παραιτηθεί,διαμαρτυρόμενος για την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα πράγματα.Αν το ποσοστό
ευθύνης δεν είναι για όλους το ίδιο, αλλά επιμερίζεται με το πόσο ψηλά ή χαμηλά βρισκόμαστε στην πυραμίδα
της διοίκησης, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι μερίδιο ευθύνης, έστω κι ενός μικρού κλάσματος, υπάρχει σ’
όλους μας.

Έχουμε σκεφτεί τι πραγματικά συμβαίνει στα σχολεία μας; Πόσοι συνάδελφοι χάνονται από τη μαχόμενη
εκπαίδευση για να διεκδικήσουν θέσεις εκτός τάξης, εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί το σύστημα; Οι
επιμορφώσεις, τα μεταπτυχιακά και οι εξειδικεύσεις γίνονται πρόκριμα για να απομακρυνθούν ανεπιστρεπτί από
την τάξη και τη διδασκαλία.

Όσο περισσότερο μαθαίνεις για να γίνεσαι καλύτερος μέσα στην τάξη, τόσο γρηγορότερα «καλείσαι»
να την εγκαταλείψεις.

Έχουμε άραγε σκεφτεί πώς λειτουργούν πολλές φορές οι Σύλλογοι Διδασκόντων όπου το δίκιο σε ο-
ποιοδήποτε θέμα όλοι το γνωρίζουμε, αλλά από μέσα μας, κανείς δεν μιλά, για να είναι αρεστός και ευχάριστος
σε προϊστάμενο, διευθυντή, συνάδελφο με του οποίου συντασσόμαστε τη γνώμη; Εδώ καλό είναι να σκεφτούμε
πόσο ευνοείται αυτή η κατάσταση με τα εκκολαπτόμενα σχέδια για την αξιολόγηση όπου ο διευθυντής, ο
προϊστάμενος, ο σύμβουλος δεν θα είναι ο συνάδελφος που θα απευθυνθείς για την επίλυση προβλημάτων του



σχολείου αλλά ένα νέο ιερατείο που θα σε κατατάσσει, θα σε βαθμολογεί, θα σε κρίνει, με άμεση συνέπεια να
χαθεί η παιδαγωγική ελευθερία στο σχολείο.

Έχουμε άραγε σκεφτεί πόσες φορές εκπονούμε προγράμματα στην τάξη με στόχο την εξωτερική τους πα-
ρουσίαση, για το φαίνεσθαι, κι όχι γιατί τα έχουν ανάγκη οι μαθητές μας, οι οποίοι πολλές φορές στρεσάρονται
για να τα καταφέρουν, διαδικασία που είναι μακριά από την ουσία της διδασκαλίας;

Έχουμε άραγε σκεφτεί πόσο βλάπτει την ομαλή λειτουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος ο διαχωρισμός α-
νάμεσα σε παλιούς και νέους συναδέλφους λες και είμαστε στο στρατό;Οι νέοι αρκετές φορές εύκολοι στην
κολακεία γονιών, προϊσταμένων, εύκολοι στους ελιγμούς, ατενίζοντας τα θολά οράματα της «αριστείας» του
υπουργείου. Αλλά και

οι παλιότεροι συνάδελφοι που μοιάζουν κουρασμένοι στα 48-50 χρόνια τους, που δεν αναλαμβάνουν τίποτε
καινούργιο που απαιτεί μετατόπιση από ότι έχουν συνηθίσει να κάνουν με ρουτίνα και προσμετρούν συντάξιμα
χρόνια και απολαβές που ίσως ποτέ δε θα πάρουν.

Έχουμε άραγε σκεφτεί πού οδηγεί η τακτική της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να ενοχοποιεί τους
δασκάλους που αγωνίζονται μέσα και έξω από την τάξη και να βραβεύει δασκάλους ανταγωνιστικούς,σιωπηρούς,
διαχειρίσιμους, χωρίς αίσθημα συλλογικότητας οι οποίοι το μόνο που έχουν κατά νου είναι η άνοδος σε διοικη-
τικούς εκπαιδευτικούς θώκους.

Έχουμε άραγε σκεφτεί πού οδηγεί η συλλήβδην καταδίκη του συνδικαλισμού, οι άδειες αίθουσες των
συνελεύσεων και τα καφέ που ασφυκτιούν από δασκάλους και τελικά η ιδιώτευση;

« Μέσα στη θλίψη της απέραντης μετριότητας, που μας πνίγει από
παντού, παρηγοριέμαι ότι κάπου, σε κάποιο καμαράκι, κάποιοι

πεισματάρηδες αγωνίζονται να εξουδετερώσουν τη φθορά.»
Οδ. Ελύτης «Μικρά έψιλον»

Ας αναλογιστούμε τώρα πόσο θα είχαμε προοδεύσει, ως εκπαιδευτική κοινότητα, αν απαξιώναμε όλες αυτές
τις στρεβλώσεις.

Αν η αποζημίωση, ηθική και υλική, ήταν τέτοια που δεν χρειαζόταν κάποιος να «ανέβει» αλλά να παραμείνει
στην τάξη.

Αν ο μαχόμενος δάσκαλος ήταν το Α και το Ω στην εκπαιδευτική μας πραγματικότητα.
Αν όλα τα σχολεία είχαν στοιχειώδη γραμματειακή υποστήριξη για τη διεκπεραίωση της άψυχης

γραφειοκρατίας.
Αν όλοι οι επιτελείς της εκπαίδευσης δεν θεωρούσαν χαριστικές και ανταποδοτικές τις θέσεις τους και όρ-

θωναν το επιστημονικό τους κύρος αντιστεκόμενοι σε άδικες επιταγές των προϊσταμένων τους ή και του
υπουργείου; Πόσοι διεκδίκησαν θέσεις για να προσφέρουν πραγματικά κι όχι απλά για να φύγουν από την
τάξη ή για να κάνουν καριέρα και λεφτά με προγράμματα και εξυπηρετήσεις;

Αν όλα τα στελέχη είχαν δικαίωμα δύο θητειών το πολύ στις θέσεις ευθύνης και μετά, αναγκαστικά,
επέστρεφαν στην τάξη. Οι ίδιοι να αναβαπτιστούν στην κάμινο της τάξης, να εφαρμόσουν τις προτάσεις τους,
να βιώσουν τις δυσκολίες των συναδέλφων και μετά από τέσσερα χρόνια να ξαναδιεκδικήσουν θέσεις και
θώκους. Οι δε συνάδελφοι θα είχαν την ευκαιρία της έμπρακτης εφαρμογής ενός από τα προτεινόμενα στα
σεμινάρια διδακτικού μοντέλου, το «μίμηση προτύπου». Παράλληλα θα υπήρχε η δυνατότητα, με την εναλλαγή
προσώπων, να δούμε και άλλους νεώτερους ενδεχομένως συναδέλφους αλλά εξίσου ικανούς, που έχουν ελλι-
πή μοριοδότηση, να δοκιμάζονται σε θέσεις ευθύνης.

Αν ο διευθυντής, εκλεγμένος από τους συναδέλφους του κάθε σχολείου,ήταν ο επικεφαλής της σχολικής
μονάδας και ο επίσημος συνομιλητής με τους άλλους κοινωνικούς φορείς,επιφορτισμένος με διδακτικά καθήκοντα
και απαλλαγμένος από γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.

Αν ο Σύλλογος Διδασκόντων ήταν πράγματι το κυρίαρχο όργανο του σχολείου,με ευθύνη και λογοδοσία
στην τοπική κοινωνία.

Αν τα σχολεία ή έστω ομάδες σχολείων είχαν την υποστήριξη σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών
λειτουργών, για την αντιμετώπιση των δύσκολων περιστατικών τα οποία εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.

Αν η Ειδική Αγωγή δεν ήταν παραπεταμένη για τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού.
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Αν εν τέλει εμείς οι ίδιοι, η κοινωνία, δεν αποδεχόταν όλα αυτά και ξεσηκωνόμαστε όλοι μαζί, δάσκαλοι,
γονείς και μαθητές και γυρίζαμε τα πάνω κάτω. Ίσως τότε να μην φτάναμε εδώ που είμαστε σήμερα.

Εμείς στη Χριστιανική Εναλλακτική Κίνηση πιστεύουμε ότι υπάρχουν ιδέες και προτάσεις που οφείλουμε
να τις αναζητήσουμε, να τις κουβεντιάσουμε και να τις επιβάλλουμε και μπορούν να ξεκολλήσουν «το κάρο από
τη λάσπη».

Η συνεισφορά μας στην κατεύθυνση αυτή αντλεί από την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη και την εμπει-
ρία της Εκκλησίας μας για την Παιδεία, την Οικονομία και ό,τι αφορά το ανθρώπινο πρόσωπο. Ό,τι αυ-
τονομείται και δεν υπηρετεί τον άνθρωπο τελικά τον καταδυναστεύει και λειτουργεί εναντίον του. Έτσι η Οικο-
νομία που είναι η διαχείριση με αυτάρκεια και δικαιοσύνη των πλουτοπαραγωγικών αγαθών μιας χώρας
για όλους τους πολίτες της μετατρέπεται σε απρόσωπες αγορές του χρήματος που οδηγούν σε κρίση ολό-
κληρους λαούς για να ευδοκιμήσουν οι τράπεζες και το κεφαλαιοκρατικό Σύστημα. Η Παιδεία αντί να λειτουρ-
γεί ως άσκηση, αγώνας και πάλη του ανθρώπου ενάντια σε κάθε αδικία και κακό από όπου κι αν προέρ-
χεται προσωπικό ή κοινωνικό μετατρέπεται σε άχρωμο υπηρέτη του απρόσωπου συστήματος της καταναλωτι-
κής κοινωνίας, του εύκολου πλουτισμού, της ισοπέδωσης των αξιών και της νεοταξικής παγκοσμιοποίησης.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές αιρετών για τη Χριστιανική Εναλλακτική Κίνηση πάγια θέση αποτελεί όχι μόνο
η εναλλαγή θητείας αλλά και η ανανέωση με πρόσωπα που δεν έχουν θητεύσει ξανά σε όλες τις αιρετές
θέσεις του κλάδου (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ,) καθώς και τις αντίστοιχες της Ειδικής Αγωγής (ΥΣΕΕΠ –
ΠΥΣΕΕΠ), ώστε όσον είναι δυνατόν να αποφεύγονται οι προσωποληψίες και οι «πονηρές» διασυνδέσεις μετα-
ξύ των αιρετών μας και των προϊσταμένων διοικητικών αρχών αλλά και να αναδεικνύονται καινούριοι συνάδελ-
φοι/ισσες που τυχόν είναι ικανότεροι γι’ αυτές τις θέσεις.

Επειδή οι μέρες που έρχονται είναι ακόμα πιο «δύσκολες» για την πολύπαθη Παιδεία στον τόπο μας,
ΚΑΛΟΥΜΕ τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας να ενισχύσουν το συνδυασμό μας στις εκλογές για το
ΚΥΣΠΕ,ώστε να αρθρώσουμε το λόγο του προσωπικού και κοινωνικού ήθους, της αξιοπρέπειας, της συλ-
λογικής σχολικής κοινότητας ενάντια στην ιδιώτευση, τον τεχνοκρατισμό,την έλλειψη αξιών και την ισοπέδωση
που προσπαθούν να κυριαρχήσουν στα σχολεία μας σήμερα.

Υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι
για το ΚΥΣΠΕ

Διδασκάλου Κωνσταντίνος Κοζάνης
Mπενάκα Σταυρούλα Δυτ. Θεσσαλονίκης
Πάγκαλος Αθανάσιος Κορινθίας
Παναγάκης Αντώνιος Δ΄ Αθήνας
Σερέτης Παναγιώτης Χαλκιδικής
Τασιόπουλος Γεώργιος Δυτ. Αττικής
Τσιτσιμπής Γεώργιος Καρδίτσας



Κάτι φρέσκο εμφανίζεται στον εκ-
παιδευτικό συνδικαλιστικό χώρο, οι
“Πειρατές στην Εκπαίδευση“.Συν-
δέεται άμεσα με το Κόμμα των Πει-
ρατών και την ιδεολογία τους. Οι
πολιτικές και τα προγράμματα δια-
μορφώνονται από την αρχή και
βρίσκονται σε μόνιμη εξέλιξη. Είναι
μια ευκαιρία, τώρα, να ασχοληθείτε
με τον χώρο μας και να γίνετε μέλη
του.

Η εκπροσώπηση πρέπει να αναμορφω-
θεί σε αυτό που πρέπει πραγματικά να είναι. Μα-
κριά από παγιωμένες και αναποτελεσματικές τακτικές
και συνδικαλιστικούς “δεινόσαυρους” που αναπαράγουν
τον εαυτό τους και ως μόνο σκοπό έχουν την διατήρη-
ση των θέσεών τους.

Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση στον συνδικαλι-
σμό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει καταλήξει στην
δημιουργία ενός συνδικαλιστικού κατεστημένου. Συνδι-
καλιστές επαγγελματίες, σε μόνιμες θέσεις και πόστα,
με μοναδικό στόχο την διατήρηση μιας ξεπερασμένης
πρακτικής, χωρίς όραμα και χωρίς διάθεση για δράσεις
προς στην σωστή κατεύθυνση· έτσι είναι τα πράγματα
σήμερα.

Παλαιοκομματικές τακτικές και νεοσύστατα “μορ-
φώματα” με παλιά υλικά προσπαθούν να διατηρήσουν
την πεπατημένη στον διδασκαλικό συνδικαλισμό. Αυτή
τη φορά,όμως,θα βρουν απέναντί τους εμάς, τους “Πει-
ρατές στην Εκπαίδευση“ και την άμεση συμμετοχική
δημοκρατία που πρεσβεύουμε, μία από τις βασικές μας
αρχές.

Ιστότοπος: http://pirateedu.weebly.com/
Με τη συμμετοχή αλλάζει το σήμερα των Δα-

σκάλων, χτίζεται το αύριο των Παιδιών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΑΡΧΕΣ
Οι Πειρατές στην Εκπαίδευση, βασισμένοι στην

πειρατική ιδεολογία, πρεσβεύουμε και για την εκ-
παίδευση τα εξής:

Πιστεύουμε πως οι ακρογωνιαίοι λίθοι της Κοινωνίας
της Πληροφορίας πρέπει να είναι:

* Η ελεύθερη πρόσβαση του προσώπου στην αν-
θρώπινη Γνώση και τον Πολιτισμό.

* Ο σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας, της ε-
λευθερίας της έκφρασης, της ιδιωτικής ζωής και του α-
πορρήτου των επικοινωνιών.

* Η προστασία του προσώπου απέναντι στην απε-
ριόριστη συλλογή,αποθήκευση,χρήση και παραχώρηση

των προσωπικών του δεδομένων (πληρο-
φοριακός αυτοκαθορισμός).

Μόνο με αυτές τις βάσεις μπορεί
να λειτουργήσει μια κοινωνικά δίκαιη,
ελεύθερη,δημοκρατική κοινωνία και
κατ’ επέκταση και η εκπαίδευση σε
όλες τις βαθμίδες της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πιστεύουμε στη Δημοκρατία, γιατί μόνο
η αληθινή Δημοκρατία επιτρέπει τη δίκαιη και ι-

σορροπημένη συνύπαρξη των προσώπων,τα οποία στο-
χεύουν στην από κοινού πρόοδό τους.

Θεωρούμε καθήκον όλων μας τη βελτίωση της Δη-
μοκρατίας μας, μέσα από τις δυνατότητες Άμεσης Δη-
μοκρατίας, τις οποίες ο 21ος αιώνας προσφέρει σε το-
πικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η ενίσχυση της λήψης αποκεντρωμένων αποφάσεων
και η δυνατότητα Συμμετοχής όλων στις αποφάσεις μπο-
ρούν και πρέπει να ενισχυθούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αγωνιζόμαστε για τη μεγαλύτερη δυνατή, δημοκρα-

τική ισότητα όλων των ανθρώπων. Ως εκ τούτου στο-
χεύουμε στην αύξηση των τρόπων δημοκρατικής συμ-
μετοχής κάθε προσώπου και ενθαρρύνουμε τη συμμε-
τοχή όλων στις δημοκρατικές αποφάσεις, ειδικά τώρα
που η τεχνολογία δίνει δυνατότητες Άμεσης Δημοκρα-
τίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όταν
το θέμα είναι τέτοιο που η απόφαση μπορεί να ληφθεί
με επώνυμες ψήφους.

Για εκλογές προσώπων ή άλλες αποφάσεις, όπου οι
ψηφοφόροι πρέπει να παραμείνουν ανώνυμοι, υποστη-
ρίζουμε την ψηφοφορία με κάλπη, μέχρι οι επιστημονι-
κές και τεχνολογικές εξελίξεις να μας οδηγήσουν σε έ-
να σύστημα ανοικτού κώδικα, το οποίο θα εγγυάται ταυ-
τόχρονα ανωνυμία και επαληθευσιμότητα.

Μας εκφράζει η Απλή Αναλογική, αλλά ερευνούμε
την πιθανότητα να υπάρχουν ακόμη καλύτεροι τρόποι
λήψης αποφάσεων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζω-
ής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας ό-
λων. Υπεραμυνόμαστε του δικαιώματος στην ιδιωτικό-
τητα, το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπι-
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κών δεδομένων, καθώς και της προστασίας από την α-
νεξέλεγκτη συλλογή, αποθήκευση και διάθεσή τους.

Η Δημοκρατία μας έχει κατακτηθεί με μεγάλους α-
γώνες ενάντια στην απολυταρχία και τον ολοκληρωτι-
σμό.

Τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και το απόρρητο
των επικοινωνιών αποτελούν βασικά θεμέλια μιας σύγ-
χρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Η ελευθερία της έκ-
φρασης και το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας δεν είναι εφικτά χωρίς τα δικαιώματα
αυτά.

Σε κάθε πολίτη πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίω-
μα στην ανωνυμία. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα πρέ-
πει να απαγορεύεται.

Το απόρρητο της αλληλογραφίας πρέπει να επεκτα-
θεί σε ένα γενικό απόρρητο επικοινωνιών. Η πρόσβαση
στις επικοινωνίες ή η παρακολούθηση ενός προσώπου
μπορούν να επιτρέπονται μόνο όταν το κράτος έχει α-
σφαλή υποψία ότι διαπράττεται έγκλημα.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στη σημερινή κοινωνία συσσωρεύονται όλο και πε-
ρισσότερες πληροφορίες, οι οποίες διασυνδέονται με
όλο και ισχυρότερους τρόπους.

Οι συνδεδεμένες πληροφορίες,η ψηφιακή γνώση,εί-
ναι η νέα μορφή ισχύος. Αν περιοριστεί η πρόσβαση σ’
αυτή τη γνώση σε ένα μικρό κύκλο ατόμων,οργανισμών,
κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, θα οδηγηθούμε αναπό-
φευκτα σε μια δομή εξουσίας όπου οι ελάχιστοι πλη-
ροφορημένοι θα έχουν όλη την ισχύ, θέτοντας σε κίν-
δυνο τις δημοκρατικές διαδικασίες της ελεύθερης κοι-
νωνίας.

Η Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στην άσκη-
ση της πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς διοί-
κησης του κράτους πρέπει να διασφαλίζεται απόλυτα.

Η πρόσβαση των πολιτών σε κάθε δημόσιο έγγρα-
φο, κάθε πράξη, κρατική σύμβαση ή απόφαση της Δη-
μόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι άμεση, να εξασφαλί-
ζεται ψηφιακά και χωρίς κόστος,ενώ κάθε απόφαση που
δεν πληροί την αρχή της Διαφάνειας πρέπει να θεωρεί-
ται παράνομη.

Στην κατεύθυνση της Διαφάνειας ζητάμε:
* Να αναγνωριστεί σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα

πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα κρατικών αποφάσεων
και στα συνοδευτικά αρχεία,χειρόγραφα ή ψηφιακά,χω-
ρίς να χρειάζεται να αποδείξει έννομο συμφέρον (οι πε-
ριορισμοί που ίσως τεθούν για λόγους ατομικών δικαι-

ωμάτων,εθνικής ασφάλειας και πρόληψης εγκληματικών
πράξεων, πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένοι, ιδιαίτε-
ρα περιορισμένης έκτασης και σε καμιά περίπτωση να
μην αφορούν οριζόντια ολόκληρους τομείς της Δημό-
σιας Διοίκησης).

* Η ψηφιοποίηση και καταχώριση των πληροφοριών
αυτών να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

* Η όποια άρνηση πρόσβασης να αιτιολογείται εγ-
γράφως και να μπορεί να επανεξεταστεί από τρίτο μέ-
ρος (αρχή ή δικαστήριο).

* Καμία πρόσληψη να μη γίνεται στο Δημόσιο, χωρίς
να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες Διαφάνειας.

* Καμία απόφαση να μη λαμβάνεται στο Δημόσιο,
χωρίς να έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες Δια-
φάνειας.

Οι κρατικές δομές υπάρχουν για να υπηρετούν τους
πολίτες και το κοινωνικό συμφέρον και όχι την κρατική
γραφειοκρατία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δεσμευόμαστε για την προώθηση του Ελεύθερου
Λογισμικού. Το Ελεύθερο Λογισμικό εγγυάται στους
χρήστες του ότι διατηρούν οι ίδιοι τον έλεγχο των συ-
στημάτων τους, αλλά και τη δυνατότητα να το αναπτύ-
ξουν περαιτέρω, εάν χρειάζεται, με συλλογική δράση.

Είναι μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της αυ-
τονομίας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των
χρηστών του. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει σταδια-
κά να εργαστούν προς την κατεύθυνση όλη η υποδομή
τους να μεταβεί σε ελεύθερο λογισμικό, έτσι ώστε να
μειωθεί το κόστος για το Δημόσιο και η εξάρτησή του
από μεμονωμένους κατασκευαστές.

Η ελεύθερη και συνεχής χρήση από όλους κάθε εί-
δους ψηφιακών δεδομένων με τα συστήματα της επι-
λογής τους μπορεί να γίνει μόνο αν τα δεδομένα αυτά
βρίσκονται σε μορφή που πληροί τα κριτήρια του Ανοι-
κτού Προτύπου, χωρίς περιορισμούς, προσβάσιμο από
όλους, χωρίς τμήματα ή επεκτάσεις που να εξαρτώνται
από μη ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο από νομικούς ή τε-
χνικούς όρους οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση του από
οποιονδήποτε ή σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μο-
ντέλο. Η διαχείριση και η περαιτέρω ανάπτυξή του γί-
νεται ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μεμονωμένο κα-
τασκευαστή,στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ισότιμης συμ-
μετοχής ανταγωνιστών, αλλά και τρίτων και διατίθεται
σε πολλαπλές πλήρεις υλοποιήσεις από διάφορους προ-
μηθευτές, είτε ως εντελώς δωρεάν εφαρμογή.



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε πως ό,τι ψηφιακή
πληροφορία ή περιεχόμενο παράγεται από δημόσιους
φορείς ή με δημόσια χρηματοδότηση θα διατίθεται δω-
ρεάν στο κοινό. Η διαθεσιμότητα δεν πρέπει να παρε-
μποδίζεται από αιτήσεις, άδειες, τέλη ή τεχνικά μέσα. Η
πληροφορία πρέπει να διατίθεται σε ανοικτή μορφή και
να αρχειοθετείται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Εξαιρέσεις από τα παραπάνω μπορούν να γίνονται
μόνο για σοβαρούς λόγους, οι οποίοι θα πρέπει να υ-
ποβάλλονται εγγράφως, σε κάθε συγκεκριμένη περί-
πτωση.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των ε-

πικοινωνιών έχει υψίστη σημασία, όλα τα πρόσωπα, ανά
πάσα στιγμή, να έχουν πλήρη πρόσβαση σε συστήματα
πληροφορικής και επικοινωνιών, εφόσον το επιθυμούν.

Αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έ-
τσι, ώστε να εμποδίζει να συγκεντρωθούν στα χέρια λί-
γων τα συστήματα, τα δεδομένα και οι υποδομές, εξα-
σφαλίζοντας σε όλους ελευθερία και προστασία της ι-
διωτικής τους ζωής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ασφαλή ζωή και στη
συμμετοχή στα κοινά.Ο σεβασμός και η προστασία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι για μας υψίστης σημα-
σίας.

Για να ζήσει με αξιοπρέπεια ένα πρόσωπο πρέπει να
μπορεί να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες και να συμ-
μετέχει στα κοινά.

Όταν ο μόνος τρόπος δημιουργίας εισοδήματος εί-
ναι η εργασία, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατό-
τητα οποιουδήποτε θέλει να εργαστεί, δηλαδή ο μηδε-
νισμός της ακούσιας ανεργίας.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται είτε με τη δημι-
ουργία κρατικών θέσεων εργασίας, είτε με μέτρα δημι-
ουργίας θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Και τα
δύο βέβαια δεν αποτελούν ιδιαίτερα καλές λύσεις,αφού
απαιτούν σημαντική δημόσια χρηματοδότηση ενώ όταν
χρησιμοποιούνται δημόσια κεφάλαια,αυτό πρέπει να γί-
νεται στοχευόμενα.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ
Πιστεύουμε ότι κανείς, ούτε το κράτος, ούτε ιδιώτες

που ίσως έχουν τη δυνατότητα, πρέπει να χειραγωγούν
και να κηδεμονεύουν τους πολίτες.

Όταν οι πολίτες πρέπει να πάρουν μια απόφαση, ο-
φείλουν να είναι σφαιρικά πληροφορημένοι. Έτσι, για την
εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, χρειάζονται πολ-
λά, αποκεντρωμένα, ανεξάρτητα, πραγματικά ελεύθερα,
πολυφωνικά, ψηφιακά Μέσα, τα οποία να λειτουργούν
σε καθεστώς Ελευθερίας της Έκφρασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η μετάβαση στην ψηφιακή κοινωνία, αποτελεί ένα
τεράστιο εξελικτικό άλμα. Έχει αντίκτυπο στην κοινωνι-
κή μας ζωή, στις πολιτικές διαδικασίες και στις οικονο-
μικές μας δραστηριότητες.

Η ελεύθερη επικοινωνία λειτουργεί ως καταλύτης
προόδου της κοινωνίας και οι νέες ψηφιακές τεχνολο-
γίες ελευθερώνουν αναξιοποίητα τμήματα του ανθρώ-
πινου δυναμικού.

Η ελεύθερη ροή των πληροφοριών δημιουργεί υ-
πεύθυνους πολίτες, οι οποίοι είναι σε θέση να υπερα-
σπιστούν αποτελεσματικά την ελευθερία τους ενάντια
σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού.

Η ελεύθερη δικτύωση επιτρέπει την εύκολη σύγκλι-
ση προσφοράς και ζήτησης.

Η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας είναι απαραί-
τητη στη σύγχρονη κοινωνία και πρέπει να διασφαλίζε-
ται και να ενθαρρύνεται μέσω προσωπικής και κρατικής
δράσης. Η επικοινωνία μέσω των ψηφιακών δικτύων γί-
νεται όλο και πιο σημαντική. Χωρίς τη δυνατότητα της
συμμετοχής δεν είναι δυνατή η ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας.

Η πρόσβαση στην ψηφιακή επικοινωνία επιτρέπει την
πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την ελευθερία
του λόγου, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την οικονο-
μική και πολιτιστική ανάπτυξη. Η πρόσβαση στο διαδί-
κτυο δεν μπορεί να εμποδίζεται ούτε προσωρινά, ούτε
μόνιμα, ούτε πλήρως, ούτε τμηματικά.

Αντίθετα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε μέλος της
κοινωνίας έχει δυνατότητα επαρκούς πρόσβασης στις
ψηφιακές επικοινωνίες, ακόμη και στην ελληνική Περι-
φέρεια, σε χωριά, νησιά και δυσπρόσιτες περιοχές, χω-
ρίς καμία εξαίρεση.

Για αυτό το σκοπό το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων
πρέπει να αξιοποιείται με προσοχή και διαφάνεια, ώστε
όλη η κοινωνία να ωφελείται από την χρήση του. Η πα-
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ροχή πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο
πρέπει να εξασφαλίζεται και να υπερισχύει των όποιων
οικονομικών συμφερόντων. Η ελεύθερη και χωρίς πε-
ριορισμούς πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη γνώση και το
πολιτισμό είναι θεμελιώδες δικαίωμα και δημόσιο αγα-
θό, όπως η υγεία και η παιδεία. Ειδική μέριμνα πρέπει να
ληφθεί για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότη-
τα πρόσβασης σε ψηφιακές επικοινωνίες.

Για να υπάρχει ελευθερία στη χρήση του Διαδικτύου
από όλους, είμαστε είναι υπέρ της ουδετερότητας του
Διαδικτύου (Network neutrality) και της ίσης μεταχεί-
ρισης για όλους τους χρήστες από τους διαχειριστές
του δικτύου. Η ίση μεταχείριση πρέπει να διασφαλίζε-
ται νομοθετικά από το κράτος.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων πρέ-
πει να εξασφαλιστεί σε βάθος χρόνου, χωρίς να τεθούν
σε κίνδυνο από μονοπώλια στις υποδομές επικοινωνίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλοι έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στη
γνώση, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση. Αυτό εί-
ναι ζωτικής σημασίας για μια ελεύθερη δημοκρατική κοι-
νωνία, ώστε κάθε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την οικο-
νομική του κατάσταση να έχει το υψηλότερο δυνατό ε-
πίπεδο κοινωνικής συμμετοχής και να καταστεί ένας ώ-
ριμος πολίτης με κριτική σκέψη.

Η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι απα-
ραίτητη, όχι μόνο για την κοινωνική, αλλά και για την οι-
κονομική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Η Παιδεία πρέ-
πει να γίνει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.Η Παιδεία στην
Ελλάδα,από τα λίγα σημεία στον κόσμο όπου η Παιδεία
έχει παρελθόν 2.500 χρόνων,πρέπει να γίνει παγκόσμιο
σημείο αναφοράς, ειδικά στις Κλασικές Σπουδές. Η ε-
πένδυση στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον.

Η ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι προς
το συμφέρον όλων. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη της κοι-
νωνίας στο σύνολό της, με τη μορφή του κράτους, να
χρηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές υποδομές και τους εκ-
παιδευτικούς σκοπούς υλοποιώντας πραγματικά Δωρε-
άν Παιδεία για όλους, ως έναν από τους κύριους παρά-
γοντες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.

Η ιδιωτική χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευ-
σης μπορεί να υπάρχει, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση
ότι δεν έχει καμία επίπτωση στο πρόγραμμα σπουδών.

Τα κάθε είδους δίδακτρα περιορίζουν την πρόσβα-
ση στην εκπαίδευση και ως εκ τούτου απορρίπτονται
κατηγορηματικά για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Για τον ίδιο λόγο πρέπει να υπάρχει πλήρης και ε-
λεύθερη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα σχολικά βιβλία,
σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, καθώς και στα Πανεπι-
στημιακά συγγράμματα.

Τέλος,η όλη διαδικασία πρέπει να ξανασχεδιαστεί έ-
τσι, ώστε να βοηθάει τον μαθητή να αναπτύξει τα ταλέ-
ντα του, να μειώσει τις αδυναμίες του και να ανακαλύψει
νέα ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Η ψηφιακή τεχνολο-
γία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εξατομικευμέ-
νης διδασκαλίας.Θέλουμε η Εκπαιδευτική διαδικασία να
εστιάσει και σε δεξιότητες εύρεσης, κατανόησης, αξιο-
λόγησης και αξιοποίησης των ποικίλων μορφών που οι
πολυ-μεσικές πληροφορίες θα έχουν μελλοντικά.

Πιστεύουμε ότι η Άμεση Δημοκρατία μπορεί να βρει
εκφράσεις και στην εσωτερική λειτουργία των σχολείων,
προετοιμάζοντας τους μαθητές,οι οποίοι θα είναι οι αυ-
ριανοί, υπεύθυνοι πολίτες.

Η Προσχολική Αγωγή έχει για μας κεντρική σημασία,
με στόχο να προωθήσει τις προσωπικές δεξιότητες και κά-
θε παιδί να ξεκινά την εκπαίδευσή του με τις καλύτερες δυ-
νατές προϋποθέσεις,ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πο-
λιτιστικό υπόβαθρό του,από οποιαδήποτε αναπηρία,ανα-
πτυξιακή καθυστέρηση ή άλλες υφιστάμενες διαφορές.

Γι’ αυτό προκρίνουμε τη δωρεάν πρόσβαση όλων των
παιδιών από τριών ετών σε (προαιρετικά) ολοήμερους
παιδικούς σταθμούς κοντά στο σπίτι ή το χώρο εργα-
σίας, σε απάντηση και στο εντεινόμενο δημογραφικό
μας πρόβλημα το οποίο, αν συνεχιστεί, θα έχει σημα-
ντικές συνέπειες στη μελλοντική δομή της κοινωνίας μας
και θα επιδεινώσει το ασφαλιστικό μας ζήτημα.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ
Η σύγχρονη κοινωνία πρέπει να επωφεληθεί από αυ-

τές τις τεχνολογικές εξελίξεις,παρέχοντας ψηφιακό αλ-
φαβητισμό σε όλα τα μέλη της.

Ο καθένας πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθεί
από την πρόοδο και να προστατεύεται από τους κινδύ-
νους της ψηφιακής εποχής.

Για την επίτευξη του ψηφιακού αλφαβητισμού οι μα-
θητές,οι φοιτητές και τα σχολεία πρέπει να έχουν το κα-
τάλληλο περιεχόμενο και τα απαιτούμενα τεχνολογικά
μέσα.

Ταυτόχρονα πρέπει να υποστηριχθούν οι γονείς, ώ-
στε να παρακολουθούν τις εξελίξεις, να κατανοούν τον
κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τις δυ-
νατότητες και τους κινδύνους του.

Τέλος ακόμα και οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν πλήρως στην ψηφιακή κοι-
νωνική ζωή, αν το επιθυμούν.
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Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012
Προς
Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Συνάδελφοι,
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί την περσινή απόφασή

του (αρ.πρωτ. 133/17-09-10) για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και σας καλεί να ενημερώσετε
γι’ αυτό τους συναδέλφους των σχολείων σας.

Συγκεκριμένα:

1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για ό-

σους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και
πάνω).

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ό-
τι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν
ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είτε κατά τη
διάρκειά της, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να διαμορφώσουν μεταβατικά προγράμματα που θα εκτείνονται
όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο (π.χ. αν λείπει ειδι-
κότητα θα σχολάνε στο 5ωρο κλπ). Το ίδιο θα συμβεί και στα σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα, ό-
που οι σύλλογοι διδασκόντων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να προχωρήσουν σε πλήρη ανάπτυξη του προ-
γράμματος με 7ωρα σε όλες τις τάξεις εφόσον λείπουν εκπαιδευτικοί. Σε περίπτωση «πιέσεων» από τη διοίκηση
θα πρέπει οι συνάδελφοι του σχολείου να επιμένουν στη μη παραβίαση του διδακτικού τους ωραρίου και να ενη-
μερώνονται αμέσως ο Σύλλογος και η ΔΟΕ.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο
εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο
13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τή-
ρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδή-
λως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν
το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρ-
νητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν
καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί πα-
ραμένουν αδιόριστοι.

Κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μάθημα διαφορετικό από την ειδικότητά του.
Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο

σχολείο αναπληρωτής και σε καμία περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ’ αυτές
τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου έρθει αναπληρωτής. Επίσης, σε οποιαδήπο-
τε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο συνάδελφος με στάσεις εργασίας.

Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υ-
ποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαι-
δευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην ανατίθεται
καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε
τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.

Οι συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού
τους, και αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παρά-
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νομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν. Βέβαια και στην περίπτωση της
γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και μόνο) ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύ-
πτεται από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.

Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία,αφού δεν εντάσσονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο,δεν
περικόπτονται από το μισθό του εκπαιδευτικού. «…Εξυπακούεται δε ότι αν οι στάσεις εργασίας γίνονται μέσα στο κανονι-
κό διδακτικό ωράριο θα αφαιρεθούν αντίστοιχες αποδοχές από τοι κανονικό αυτό ωράριο. Αν οι στάσεις εργασίας γίνονται κατά
το χρόνο του υπερωριακού διδακτικού ωραρίου είναι προφανές πως δε θα αφαιρεθούν αποδοχές του κανονικού ωραρίου, που
αυτό έτσι κι αλλιώς προσφέρθηκε, απλώς δε θα πληρωθούν οι αποδοχές που θα έπαιρνε ο εκπαιδευτικός από την υπερωριακή
εργασία», Γ. Δραγασάκης, Ωράριο Διδασκαλίας και Στάσεις Εργασίας, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ αρ. πρωτ. 1164, 28-6-04.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Δι-

δασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως
και οριζόμενες συγκεκριμένα.

Το Δ.Σ.της Δ.Ο.Ε.είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων
να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να
μη συνηγορούν, σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.

Αν παρ’ όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ, αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες
το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.

3. Ολοήμερο Σχολείο
Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτι-

κό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης
και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές
ανά τμήμα. Οι συνάδελφοι να μην εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητι-
κού προσωπικού.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να κα-
λύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.

4. Νόμος 3848/2010
H ΔΟΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της και ζητά την κατάργηση του Ν.3848/2010 και του Ν.4024/2011 και με βά-

ση αυτή την απόφαση καλεί τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να αρνηθούν:
- Τη συμμετοχή σε πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
- Να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες.
- Να συναινέσουν σε αύξηση των μαθητών άνω των 25 ανά τμήμα
- Τις συμπτύξεις τμημάτων, τις παράνομες μετακινήσεις μαθητών σε άλλα σχολεία
- Να μπαίνει στο δημόσιο σχολείο και να παρεμβαίνει στη λειτουργία του οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή ι-

διωτικός πέραν του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. Καμία επιχείρηση στα δημόσια σχολεία.

5. Νηπιαγωγεία
Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη πίεση του

Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των
εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για
τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την
αύξηση του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει κηρύσσοντας συνεχείς στά-
σεις εργασίας στην περίπτωση επιβολής αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 –
08:00, επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).

Δεν αποδεχόμαστε τη μη εγγραφή των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία και διεκδικούμε μαζί με τους γο-
νείς τη δημιουργία επιπλέον τμημάτων ώστε να ΜΗΝ ΦΥΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – νήπιο και προνήπιο – από το δη-
μόσιο νηπιαγωγείο.

Σε περίπτωση απουσίας νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεί, δεν ενοποιούνται τα τμήματα αν ο αριθμός των νη-
πίων υπερβαίνει τα 25. Ενημερώνεται άμεσα ο τοπικός Σύλλογος προκειμένου να παρέμβει.



Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει το-
ποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του αποφάσεις στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι ό-
τι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μετα-
βάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.

6. Κατανομή τάξεων
Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε σχολείου και όχι από το Διευθυντή

(Ν.1566/85). Καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι’ αυτό ή για την υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων
από τα στελέχη Διοίκησης ή καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους – Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε τους
συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις τους.

7. Σύλλογοι διδασκόντων
Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων ο-

φείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για αυτά. Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλ-
λογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κλπ.).

8. Αριθμός μαθητών
Ο αριθμός μαθητών με βάση την «κανονιστική» Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97652/Γ1 για τον αριθμό μαθητών ανά Τά-

ξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και την Υ.Α. αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1 για τον αριθμό νηπίων ανά Τμήμα
στα Νηπιαγωγεία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1507 τεύχος β’ 13 Οκτωβρίου 2006, είναι 25, όχι 25 συν 10%. Το Δ.Σ.
της ΔΟΕ καλεί τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται τη δημιουργία τμημά-
των άνω των 25 μαθητών και καλύπτει συνδικαλιστικά την άρνησή τους να αναλάβουν τμήμα άνω των 25
μαθητών.)

Σταθερή επιδίωξή μας είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 1:20 στα δημοτικά και 1:15 στα νη-
πιαγωγεία.

Επίσης επισημαίνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να αναδεικνύουν τις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες
όπου υπάρχουν και να διαμορφώσουν τον αριθμό των τμημάτων με μικρότερο από 25 μαθητές σε περιπτώσεις με
μεγάλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, είτε μαθητών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και μεγάλες μαθησιακές δυ-
σκολίες, αξιοποιώντας τις σχετικές εγκυκλίους που το προβλέπουν και να διεκδικούν επιπλέον εκπαιδευτικούς.

9. Μετακίνηση συναδέλφου
Δεν εφαρμόζουμε καμία μετακίνηση συναδέλφου σε άλλη σχολική μονάδα με προφορική εντολή και χωρίς γρα-

πτή απόφαση ΠΥΣΠΕ ή του Δ/ντή εκπαίδευσης. Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρε-
σιακή υποχρέωση για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε αμέσως το σύλλογό μας, σε αντίστοιχο ζήτημα.

10. Εφημερία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, με βάση τις ώρες που διδάσκουν και μόνο γι’

αυτές. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας δεν προκύπτει από πουθενά και καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων
να μην αναθέτουν εφημερία στους ωρομίσθιους συναδέλφους.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνίου 2010 οι ώρες και οι ημέρες απεργίας των
ωρομίσθιων συναδέλφων υπολογίζονται στην προϋπηρεσία.Καλούμε τους συναδέλφους να τις περιλαμβάνουν στις
καταστάσεις προϋπηρεσίας.

Για όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ παρέχει στους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική και νομική κά-
λυψη.

Για το Δ.Σ. της ΔΟΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μαντάς Κομνηνός Πετράκης Σταύρος

Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, συμβούλου ή διευθυντή
ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ

Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ
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δελτίο τύπου

για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε.
με τον πρόεδρο του ΔΗΜ.ΑΡ.

Αθήνα 28/8/2012
Προς: 1. M.M.E.

2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας απόφασή του για συνα-

ντήσεις με τα πολιτικά κόμματα προκειμένου να γνωστοποιή-
σει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η εκπαίδευση
και οι εκπαιδευτικοί και τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013, συ-
ναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς κύ-
ριο Φώτη Κουβέλη και την Υπεύθυνη Παιδείας κυρία Μα-
ρία Ρεπούση, στα γραφεία του κόμματος.

Το Δ.Σ. έθεσε υπόψη του Προέδρου τα καυτά προβλήμα-
τα της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης και των κιν-
δύνων που συνεπάγονται από την έλλειψη κονδυλίων για τις
σχολικές επιτροπές, της οικονομικής εξαθλίωσης των εκ-
παιδευτικών και ιδιαίτερα των νέων που αδυνατούν να ζή-
σουν με μισθό 645 ευρώ το μήνα, των μηδενικών διορι-
σμών, της αξιολόγησης, της επιμόρφωσης, της κατάργη-
σης της μετεκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς δήλωσε πως:
• Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι δίκαια
• Δήλωσε πως θα αγωνιστεί για τη χρηματοδότηση των σχο-

λικών επιτροπών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προ-

βλήματα λειτουργίας τους και πως θεωρεί σοβαρή και ρε-
αλιστική την πρόταση της ΔΟΕ να μην υπάρχει ειδικός φό-
ρος στο πετρέλαιο θέρμανσης για τα σχολεία.

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέθοδος για τη στέρηση βαθμού ούτε ως μέ-
σο καθυστέρησης προαγωγής.

• Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση να γίνουν μέσω του
ξεπαγώματος κονδυλίων του ΕΣΠΑ τα οποία παραμένουν
αδιάθετα.

Από τη Δ.Ο.Ε.

για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με την
γεν. γραμματέα του Κ.Κ.Ε. Αλέκα Παπαρήγα

Αθήνα 30/8/2012
Προς: 1. M.M.E.

2. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Οι επαφές του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τα πολιτικά κόμματα του

ελληνικού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέ-
ρωσης για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαι-
δευτικών, συνεχίστηκαν με τη συνάντηση με τη Γενική Γραμ-
ματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα,
το μέλος του Πολιτικού Γραφείου Νίκο Σοφιανό και τον εκ-
πρόσωπο του Γραφείου Τύπου Παναγιώτη Μεντρέκα στα γρα-
φεία του κόμματος στον Περισσό.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε αναφορά σε όλα τα καυτά θέμα-
τα που απασχολούν την εκπαίδευση (υποχρηματοδότηση
σχολικών επιτροπών, μισθοί εξαθλίωσης για τους εκπαιδευτι-
κούς και ιδιαίτερα τους νέους, αξιολόγηση, μετεκπαίδευση, ε-
πιμόρφωση,μηδενικό αριθμό διορισμών,εργασιακή εφεδρεία,
κατάργηση εκπαιδευτικών αδειών, εκπαίδευση ελληνοπαίδων
εξωτερικού).

Η Γενική Γραμματέας του Κ.Κ.Ε. αφού έκανε μια γενικότε-
ρη οικονομική-πολιτική ανάλυση της πραγματικότητας και των
αιτιών της κρίσης, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη θέση που βρί-
σκονται οι Έλληνες εργαζόμενοι έκανε την ακόλουθη δήλω-
ση:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ετοιμάζεται νέος σφαγιασμός στην
Παιδεία με πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες στον χώρο των δημοτι-
κών σχολείων και στους εργαζόμενους δασκάλους. Πρόκειται για
σφαγιασμό οικονομικό, αλλά και των κοινωνικών δικαιωμάτων της
λαϊκής οικογένειας και των δασκάλων.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και να συμμετάσχουμε στους α-
γώνες που θα γίνουν και να συμβάλλουμε ούτως ώστε να υπάρχει
μια γενικότερη συσπείρωση των εργαζομένων, της εργατικής, της
λαϊκής οικογένειας για τα προβλήματα των παιδιών στα δημοτικά
σχολεία – μιας και μιλάμε γι’ αυτό το χώρο – και για τους δασκά-
λους. Άμεσα είναι το ζήτημα της θέρμανσης, της λειτουργίας των
σχολείων όσο εξαρτάται από οικονομική επιχορήγηση ή από άλλες
υποδομές. Οι δήμοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και επομέ-
νως η επιχορήγηση πρέπει να γίνει από το κράτος, από το υπουρ-
γείο Παιδείας, από το υπουργείο οικονομίας.

Εμείς δε δεχόμαστε ούτε να γίνει ένα βήμα πίσω πολύ περισσό-
τερο που πρέπει να γίνουν πολλά βήματα μπροστά, στο όνομα της
πληρωμής του χρέους και της στρατηγικής της παραμονής της χώρας
μας στο ευρώ. Κάτω από αυτή τη λογική διατυπώνουμε και άμεσα αι-
τήματα πάλης, που είναι πάρα πολύ πιεστικά, αλλά και την ανάγκη για
ριζική αλλαγή σε όλο το πεδίο και το φάσμα της Παιδείας».

Από τη Δ.Ο.Ε.




