
 

 

 

 

 

 

Οι υποψήφιοι αναπληρωτές της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών ενόψει 

των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων του συνεδρίου της ΔΟΕ: 

Ιορδανίδου Αθηνά – αναπληρώτρια Δασκάλα Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 70.50) 

Λιάλη Βάλια - αναπληρώτρια Δασκάλα Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71) 

Μπακιρτζή Βενετία - αναπληρώτρια Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 60.50) 

Φακάκη Ξανθή - αναπληρώτρια δασκάλα Ειδικής Αγωγής (ΠΕ 71) 

απευθύνουμε πλατύ αγωνιστικό κάλεσμα στους συναδέλφους μας να συμπορευτούν μαζί μας και 

να ενισχύσουν τις δυνάμεις μας.  

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών πρωτοστάτησε στην 

οργάνωση των αγώνων για την αντιμετώπιση της αντιεκπαιδευτικής επίθεσης, αλλά και στην 

διεκδίκηση της παιδείας των αναγκών μας. 

 Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών είναι η παράταξη που, όσον αφορά τις ειδικότητες, 

υποστηρίζει πως ο κάθε συνάδερφος πρέπει να διδάσκει το μάθημα της ειδικότητας του, 

οτιδήποτε άλλο είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό. Οι άλλες δυνάμεις δεν έχουν 

πάρει ξεκάθαρη θέση για αυτό το ζήτημα προκειμένου να θολώνουν τα νερά και να παίζουν το 

παιχνίδι της κυβέρνησης που αποσκοπεί, με εργαλείο τις ειδικότητες, να διασπά την ενότητα 

των συναδέρφων. 

 Όσον αφορά τους απεργιακούς αγώνες ενάντια στον νόμο απολύσεων 4589/2019, η ΑΣΕ μέσα 

από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ συνέβαλε στην ενίσχυση του αγώνα με αιχμή το αίτημα για 



μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών το οποίο απαντά στην ανάγκη το σχολείο να έχει την 

απαραίτητη στελέχωση σε εκπαιδευτικό προσωπικό για να μπορεί να λειτουργήσει 

στοιχειωδώς. Απ’ την άλλη μεριά η ΔΗΣΥ, η ΔΑΚΕ και η ΕΡΑ, ενώσω  μαίνονταν οι αγώνες μας, 

έκαναν λόγο για αλλαγές στα κριτήρια απολύσεων και αδιοριστίας δίνοντας χώρο στην 

κυβέρνηση να διασπά τους συναδέλφους. Ταυτόχρονα όλοι μαζί διατείνονταν ότι είναι   

«λαϊκίστικο το αίτημα για μονιμοποίηση όλων» !     

 

 Δώσαμε μάχη μέσα από τους συλλόγους διδασκόντων για να μην συγκροτηθούν οι Ομάδες 

Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Μέσα από τις ΟΕΥ, η κυβέρνηση αποσκοπεί να βάλει εμπόδια 

στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να φτάσουν στο ΚΕΣΥ και να εξασφαλίσουν 

διάγνωση, αναγκάζοντας τους συλλόγους να γίνουν πολυεργαλείο, βάζοντας συναδέλφους 

(ακόμα και Γενικής Αγωγής) να χαράσσουν άξονες εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές 

χωρίς διάγνωση υποκαθιστώντας την διεπιστημονική επιτροπή. Ταυτόχρονα, στις 15-4-19 και 

στις 22-4-19 απαιτήσαμε με παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας την 

πλήρη απεμπλοκή των Δήμων από την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων 

Ένταξης και την πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 Η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα 

μέσα από το οποίο αναδείχτηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο ο εμπαιγμός της κυβέρνησης. Η 

ΑΣΕ ήταν η μόνη δύναμη, η οποία χωρίς περιστροφές έβαλε μπροστά την αναγκαιότητα της 

καθολικής εφαρμογής της Δίχρονης σε όλη την επικράτεια. Την ίδια στιγμή, δεν κρύψαμε 

κάτω από το χαλί, τα προβλήματα που υπήρχαν και υπάρχουν, διεκδικώντας να 

προβλεφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό όλα τα απαραίτητα κονδύλια για την άμεση 

πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των 

κτιριακών υποδομών. Ταυτόχρονα, λέγαμε σε όλους τους τόνους, ότι τα παραπάνω δεν 

αποτελούν προ απαιτούμενο για την άμεση καθολική εφαρμογή της. Δυστυχώς, οι πολιτικές 

εξελίξεις που δρομολογούνται μετά και το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών, 

επιβεβαιώνουν τους φόβους μας για τη μη εφαρμογή καθολικά της Δίχρονης Προσχολικής 

Αγωγής, καθώς και των προ απαιτούμενων συνθηκών προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας 

είναι η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή να αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας και κανένας συμβιβασμός παράδοσης 

της αναγκαίας Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής σε οποιονδήποτε Δήμο. 


