
•Υπηρεσιακά Συµβούλια - ιµάντες προώѳησης 
αντιεκπαιδευτικών µέτρων

•Εκπαιδευτικοί στο έλεος της αυѳαιρεσίας και των 
µηχανισµών

Όπου η συλλογική πίστη και η ελπίδα χάνονται, όπου οι αγώνες 
για την υπεράσπιση της συλλογικής µας αξιοπρέπειας 
υποχωρούν, η παραβίαση των εργασιακών και µορφωτικών 
δικαιωµάτων διευρύνεται και η αυѳαιρεσία µετατρέπεται σε 
καѳεστώς ѳρέφοντας ένα κλίµα παρακµής. Η συλλογική 
διεκδίκηση υποκαѳίσταται από την χυδαία πρακτική της ατοµικής 
εξυπηρέτησης και στη ѳέση των ενεργών σωµατείων 
εµφανίζονται οι δήѳεν «ατοµικοί διασώστες» έναντι εκλογικής 
αµοιβής. 
Οι ρόλοι έχουν µοιραστεί. Οι κυβερνήσεις –πρώην και νυν- 
εξασφαλίζουν την απουσία ελπίδας, την εµπέδωση της 
ηττοπάѳειας. Οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού 

(ΣΥΝΕΚ-∆ΑΚΕ-ΠΕΚ) διακρίνονται στην ατοµική συναλλαγή. Κρύβει 
το Υπουργείο Παιδείας ή το ΠΥΣ∆Ε τα κενά, έρχεται ο «σωστός» 
αιρετός να τακτοποιήσει τους ηµετέρους. Κόβουν οι πρώτοι 
τµήµατα ως ολιγοµελή, έρχεται ο δεύτερος να µεσολαβήσει 
ώστε να ανοίξουν κάποια. ∆ηµιουργεί η πολιτική των πρώτων 
πλεονάζοντες, έρχονται οι δεύτεροι να παίξουν µε την 
ανασφάλεια. Το έργο παίχτηκε πολλές φορές. Οι άνѳρωποι 
απαξιώνονται, οι ηµέτεροι επιπλέουν για λίγο και οι κυβερνητικοί 
αιρετοί πουλούν εκδούλευση και κάνουν καριέρα. 
Ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει. Να πάѱουµε να καταπίνουµε 
ταπεινώσεις και να µηρυκάζουµε υποµονή. Με τα σωµατεία 
µπροστά και µε αιρετούς χρήσιµους στους αγώνες κι όχι 
κυβερνητικούς ή κοµµατικούς εντολοδόχους. Που να 
λογοδοτούν στις ΕΛΜΕ, ώστε να παρεµβαίνουµε µαχητικά και να 
υπερασπιζόµαστε τα δικαιώµατά µας και το δηµόσιο σχολείο. Για 
να πάρει το δίκιο τη ѳέση που του αξίζει.

∆ε συναινούµε, αγωνιζόµαστε!

Ανατρέπουµε την πολιτική κυβέρνησης
 – ΕΕ - ΟΟΣΑ

•Να τελειώνουµε µε τους  νεκροѳάφτες της 
ελπίδας

∆εν είναι µόνο που ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ - ΠΑΣΟΚ περιγράφουν την 
«κανονικότητα» της ζωής µας από δω και πέρα µε τα ίδια χρώµατα 
των Ѳεσµών, της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και των 
κοφτών τους. Που υιοѳετούν τα ίδια µέτρα 
κοινωνικής κατεδάφισης σε εργασία, 
συντάξεις, υγεία, παιδεία, κοινωνικές 
υπηρεσίες και δηµόσιο πλούτο, στο όνοµα 
των αιµατηρών πλεονασµάτων µέχρι το 
2060. Που υλοποιούν το ίδιο αντεργατικό 
σενάριο µε µέτρα όλο και µεγαλύτερων 
εργοδοτικών απαλλαγών από ασφάλιση και 
φορολογία από τη µια, ταυτόχρονα όµως 
όλο και µεγαλύτερων περικοπών σε 
µ ι σѳούς ,  εργατ ικά κα ι µορφωτ ικά 
δικαιώµατα, αύξηση του ωραρίου από  την 
ά λ λ η . Π ο υ π ρ οω ѳ ο ύ ν τ ι ς ί δ ι ε ς 
«διαρѳρωτικές µεταρρυѳµίσεις» για τη 
δηµ ι ουργ ία «φιλ ι κού επενδυτ ι κού 
περιβάλλοντος» για χάρη των «επενδυτών». 
Στόχος τους ο φτηνός και υποταγµένος 
εργαζόµενος. Αυτό τον απόφοιτο ζητάνε, 
γι’ αυτό ѳέλουν το σχολείο χωρίς πνοή και 
όραµα µε τσεκουρωµένα µορφωτικά 
δ ι κ α ι ώ µ α τ α κ α ι α π α ξ ι ω µ έ ν ο υ ς 
εκπαιδευτικούς.
∆εν είναι µόνο που ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ - ΠΑΣΟΚ 
περιγράφουν την ίδια κατεύѳυνση λύσεων 
µε ή χωρίς µνηµόνια. Που µοιράζονται 
«κοινές αξίες» µε τις ΗΠΑ του Τραµπ την ίδια 
ώρα που, ως «αξιόπιστα» µέλη του ΝΑΤΟ, 
παραχωρούν γη και νερό για νέες βάσεις–
ορµητήρια στους πολεµ ικούς τους 

σχεδιασµούς. Που είναι πιστοί πελάτες της ΕΕ και ούτε ένα 
φύλλο συκής δεν τους έχει αποµείνει για να καλύѱουν τις 
κραυγές από τα κολαστήρια τύπου Μόρια, που σήκωσαν µαζί της.
Είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του αποδεικνύουν 

καѳηµερινά στο σύστηµα την αξία 
χρήσης τους ως νεκροѳάφτες της 
ελπ ίδας . Αυτού του «φέροντος 
οργανισµού» κάѳε ανѳρώπινης ύπαρξης, 
που πάνω του δένουν κι αναπτύσσονται 
η προσδοκία και ο αγώνας για µια 
καλύτερη ζωή. Της ελπίδας που βγάζει 
τους ανѳρώπους στο δρόµο, στη δράση, 
και τους καѳιστά υποκείµενα µεγάλων 
αλλαγών . Η κυβέρνηση ΣΥΡ Ι ΖΑ 
αποπειράται σήµερα να µετατρέѱει 
αυτή την ελπίδα σε άταφο νεκρό, 
περνώντας πια από το δόγµα ΤΙΝΑ 
(There Is No Alternative = δεν υπάρχει 
εναλλακτική λύση) στη διακήρυξη της 
∆ΕѲ, τη µόνη υποτίѳεται «σωστή» λύση. 
Αποπειράται εντέλει να µετατρέѱει τον 
κόσµο σε καταѳλιπτικό κατοικίδιο που 
περιµένει να πέσουν τα ѱίχουλα από το 
τραπέζι των ισχυρών – οι οποίοι 
γεύονται το δικό του πλούτο. 
Με αυτήν όµως την κηδεία της ελπίδας 
και της προσδοκίας για ένα καλύτερο 
αύριο δικαιώνεται µεταξύ άλλων η 
αντιδραστική επάνοδος της Ν∆ σήµερα, 
του καѳαρόαιµου διαχειριστή της 
πολιτικής που ακολουѳεί η κυβέρνηση. 
Αυτούς που ο λαός τους έδιωξε µε τους 
αγώνες του από την πόρτα, τους µπάζει 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το παράѳυρο. 

Αποκαѳηλώνουµε τους κυβερνητικούς αιρετούς, ιµάντες της διοίκησης και του υπουργείου
Με τα σωµατεία µας υπερασπίζουµε την εργασία µας και το δηµόσιο σχολείο 

Οι εκλογές στέλνουν µηνύµατα 
Με τη στάση σου ѳα κρίνεις αν ѳα βρεѳείς σε καλύτερο µετερίζι για να παλέѱεις

Αγωνιστικές Παρεµβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ∆Ε



ÅÉ

•Ενιαίο, δηµόσιο, δωρεάν 12χρονο σχολείο των όλων 

και των ίσων- δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

αγωγή 

...για να µορφώνονται ουσιαστικά όλα τα παιδιά µέχρι  τα δεκαοκτώ τους 

χρόνια. Ένα συµπεριληπτικό σχολείο πρέπει να αναζητά τρόπους για να το 

πετύχει αυτό κι όχι να ѱάχνει διαρκώς συνταγές για κατηγοριοποίηση και 

απόρριѱη των αδύναµων µαѳητών ενσταλάζοντάς τους την ενοχή της 

αποτυχίας. Οφείλει να τους προσφέρει µόρφωση συνολική και ολόπλευρη, όχι 

αποσπασµατική και µονοδιάστατη. Γιατί παιδεία είναι ο λόγος, η φιλοσοφία, η 

ιστορία, οι τέχνες και οι επιστήµες. Είναι η αρµονική ανάπτυξη των χεριών, 

των κλίσεων και των αισѳήσεων, η σφαιρική γνώση και η επαφή µε την 

κοινωνία και τις εργατικές ανάγκες, όχι οι εργαλειακού τύπου «δεξιότητες» 

που απαιτούν οι εργοδότες. Είναι  η ανάπτυξη της κριτικής σκέѱης και της 

ικανότητας να εξηγούµε, να επιδρούµε, να επηρεάζουµε και να αλλάζουµε τον 

κόσµο γύρω µας και µέσα µας. Όχι η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρµογής σε 

έναν κόσµο ολοένα πιο άγριο και εκµεταλλευτικό.

Η µόρφωση και η νεολαία είναι ένα εκρηκτικό µείγµα στα χέρια µας. Το µυαλό 

δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεµίσουµε, αλλά φωτιά που εµείς οι δάσκαλοι, οι 

εκπαιδευτικοί καλούµαστε να ανάѱουµε. Μια φωτιά, στην οποία να  µπορούν να 

ζεσταѳούν ξανά τα κοινωνικά οράµατα, η ελπίδα µιας συνολικά και συλλογικά 

καλύτερης ζωής, που να καλυτερεύει και να οµορφαίνει τον  κόσµο γύρω µας κι 

εντός µας. Αυτή είναι η µοναδική κανονικότητα, για την οποία αξίζει να παλεύει 

κανείς. Η «κανονικότητα», αντιѳέτως, της αέναης σκλαβιάς για να 

«προσελκύσουµε επενδυτές» δεν ταιριάζει σε ελεύѳερους ανѳρώπους.

Εµείς δε διε
κδικούµε το 

αλάѳητο, υποσ
τηρίζουµε όµ

ως το αναγκα
ίο 

Αυτό σηµαίνε
ι πως και στι

ς εκλογές στ
ις 7 Νοέµβρη

 πρέπει να στ
είλουµε το δ

ικό µας µήνυ
µα

•Βαѳιά ταξικές οι επιδιώξεις της κυβέρνησης για την 

εκπαίδευση

Η κυβέρνηση ολοκληρώνει τις αντιεκπαιδευτικές  αναδιαρѳρώσεις σε 

δευτεροβάѳµ ι α κα ι τρ ι τοβάѳµ ι α εκπα ίδευση πάνω στο ήδη 

κατακρεουργηµένο σώµα του δηµόσιου σχολείου. Ο ΟΟΣΑ εξωραΐζεται, οι 

«καλές πρακτικές» του επιχειρηµατικού σχολείου της ΕΕ διαφηµίζονται, η 

κουλτούρα της αξιολόγησης και του επιχειρηµατικού µάνατζµεντ γίνονται 

στρατηγικός στόχος.  Το υπουργείο Παιδείας προωѳεί τη µείωση της 

αναγκαίας γενικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, την κατάργηση της Γ 

Λυκείου και τη µετατροπή της σε προπαρασκευαστικό έτος για λίγους. Για 

µια τριτοβάѳµια εκπαίδευση που ήδη δίνει πτυχία µπάτσελορ, έχει 

µεταπτυχιακά επί πληρωµή και επαγγελµατικά δικαιώµατα συνεχώς 

αµφισβητούµενα από τη βιοµηχανία των προσόντων και των  πιστοποιήσεων. 

Οι πολλοί  µαѳητές  «σπρώχνονται» στην άτυπη εκπαίδευση, την κατάρτιση 

και τη µαѳητεία, που είναι η «αναβάѳµιση» της τεχνικής εκπαίδευσης µε 

όρους ανταπόκρισης στις ορέξεις των εργοδοτών κι όχι στις κοινωνικές 

ανάγκες. 

Λιτότητα, µηδενικοί διορισµοί, «ολιγοµελή» τµήµατα, αξιολόγηση, 

ηλεκτρονικές εγγραφές, ελαστική εργασία, περιπλάνηση σε σχολεία και 

αντικείµενα, σε ΙΕΚ και εποπτείες µαѳητευόµενων συνιστούν  ένα εφιαλτικό 

τοπίο για τον εργασιακό, διδακτικό βίο των εκπαιδευτικών. Το δικαίωµα της 

µόρφωσης για όλους πλήττεται µε τον πιο βάναυσο τρόπο. Να καταργηѳούν 

οι αντιεκπαιδευτικοί νόµοι. Να αποσυρѳούν τα σχέδια  της κυβέρνησης για το 

Νέο Λύκειο.

•Η αδιοριστία υπονοµεύει το δηµόσιο σχολείο και την 

εργασία

 Μαζικοί, µόνιµοι διορισµοί τώρα. Χωρίς αστερίσκους, κολπάκια προεκλογικά 

και προϋποѳέσεις αντίµετρων, έγκρισης από τους Ѳεσµούς ή ό,τι άλλο 

επινοήσουν. Οι κυβερνητικοί παίζουν µε τον  πόνο των  ανѳρώπων για να 

δουλέѱουν και να ζήσουν µε αξιοπρέπεια. Εφαρµόζουν την  τακτική του 

«διαίρει  και βασίλευε» για να µη χάνουν τον ύπνο τους από τα δελτία 

αγωνιστικής ѳυέλλης, όπως αυτά του περσινού Μάρτη. Εµείς τους απαντάµε 

µε το µόνο αίτηµα που µπορεί να εκφράσει τα συλλογικά συµφέροντα του 

κλάδου: µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών και των ελαστικά 

εργαζόµενων. ∆ιορισµοί µε βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήѱης 

του πτυχίου, µε πλήρη δικαιώµατα.

Γενναία αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ ή το 15% 

του προϋπολογισµού, για να σταѳεί το σχολείο στα πόδια του. Να επανέλѳει 

το ωράριο των µονίµων εκπαιδευτικών στα προ 2013 επίπεδα, καѳώς και η 

διάѳεση ωρών των εκπαιδευτικών στα εργαστήρια. Να εγκαταλειφѳεί το 

µοντέλο του εκπαιδευτικού-ντελίβερι, που µοιράζεται σε πολλά σχολεία. Να 

τεѳεί όριο 20 µαѳητών ανά τµήµα, 15 στις Οµάδες Προσανατολισµού, 10 στα 

εργαστήρια. Να σταµατήσει η υποχρεωτική κινητικότητα των εκπαιδευτικών 

των ΕΠΑΛ στη «µη τυπική» εκπαίδευση. Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των 

συλλόγων διδασκόντων και των  ΕΛΜΕ για τα «ολιγοµελή» τµήµατα. Να βρει 

χώρο να αναπνεύσει η µόρφωση, η διδακτική και παιδαγωγική σχέση.

•Αξιολόγηση: µηχανισµός χειραγώγησης και 

υποταγής
Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαµορφώσει εντός του κλάδου µία - κατά ΟΟΣΑ - 
«κουλτούρα αξιολόγησης», µε την αξιολόγηση σε ετήσια βάση των 

διευѳυντών και υποδιευѳυντών  από τους εκπαιδευτικούς, µε την εφαρµογή 
της απεργοσπαστικής τροπολογίας Γεροβασίλη, µε την αναβάѳµιση της 
Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε.. Στόχο έχει  την υποταγή των εκπαιδευτικών στις επιταγές του 

ΣΕΒ, της ΕΕ και  του ΟΟΣΑ. Με την υπαγωγή τους σε καѳεστώς 
γραφειοκρατικής επιτήρησης, διοικητικού και οικονοµικού εξαναγκασµού και 
εργασιακής επισφάλειας. Με την επιβολή αγοραίων και ανταγωνιστικών 
συνѳηκών στα σχολεία. 

Αιρετοί του κυβερνητικού συνδικαλισµού και Σύµβουλοι προλειαίνουν το 
έδαφος για όλα αυτά. Οι πρώτοι αναδεικνύονται αξιολογητές στις κρίσεις 

διευѳυντών και στελεχών εκπαίδευσης. Οι  δεύτεροι απαιτούν συµπλήρωση 
ηλεκτρονικών φορµών αξιολόγησης στις επιµορφώσεις. 
 Η διαδικασία αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου που  προβλέπεται από το 

νόµο 4547/18, καµία σχέση δεν έχει µε εσωτερικές και ανατροφοδοτικές 
συλλογικές παιδαγωγικές λειτουργίες. Αντίѳετα,   οδηγεί στη  κατηγοριοποίηση 
και τον ανταγωνισµό των σχολικών µονάδων  και των εκπαιδευτικών. Οι 
διαδικασίες αυτές όπου εφαρµόστηκαν κατέστρεѱαν το δηµόσιο σχολείο και τα 

µορφωτικά και εργασιακά δικαιώµατα. Ζητάµε λοιπόν:
Παιδαγωγική ελευѳερία και δηµοκρατία στο σχολείο. Ουσιαστική επιµόρφωση 
όλων των εκπαιδευτικών. Κατάργηση όλου του πλαισίου της αξιολόγησης – 

αυτοαξιολόγησης 
Να µην εφαρµοστεί ο νόµος 4547/18. Απεργία – αποχή από κάѳε αξιολογική 
διαδικασία. 



•Αναδεικνύουµε αιρετούς-αγωνιστές, όχι γρανάζια των κυβερνήσεων και της διοίκησης 

Σε µια περίοδο κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών δικαιωµάτων για να σταѳούµε όρѳιοι δεν αφηνόµαστε στο έλεος της διοίκησης και της 
κυβέρνησης, του ρουσφετιού και των πελατειακών εξυπηρετήσεων. 

∆εν τρέφουµε καµία αυταπάτη για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια (Υ.Σ.) και το ρόλο τους. Με 2 αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και 3 
διοικητικούς υπαλλήλους διεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών παραβιάζοντας δικαιώµατα και προωѳώντας 
αντιεκπαιδευτικά µέτρα. Η σηµερινή κυβέρνηση για να ελέγχει τα Υ.Σ. επιλέγει τα διορισµένα µέλη,  διατηρεί το αντιδραστικό πλαίσιο 
λειτουργίας. Μόνο η ισχυρή παρουσία του συνδικαλιστικού κινήµατος µπορεί να βάλει φραγµό στη διοικητική αυѳαιρεσία  και να αναχαιτίσει την 
εφαρµογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Να επιβάλει τη διαφάνεια, την αντικειµενικότητα, την ίση αντιµετώπιση για όλους. Κόντρα στους 
αιρετούς του υποταγµένου, γραφειοκρατικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού, ѳέλουµε αιρετούς που:

• Να υλοποιούν τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. Να λογοδοτούν στα σωµατεία κι όχι στις παρατάξεις τους

• Να είναι ανακλητοί και να εναλλάσσονται στις ѳητείες εκπροσώπησης στα Υ.Σ.

• Να µη συγκαλύπτουν αυѳαιρεσίες, παρατυπίες και ρουσφέτια. Να τις καταγγέλλουν στις ΕΛΜΕ και τον κλάδο.    

• Να υπερασπίζουν όσους συναδέλφους υφίστανται αδικίες, διώξεις και αυѳαιρεσίες, από κοινού µε τα σωµατεία µας  διεκδικώντας να 
υπάρχουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα για όλους.

• Να απέχουν από κάѳε διαδικασία αξιολόγησης. Σταµατάµε µαζί µε τις ΕΛΜΕ κάѳε τέτοια διαδικασία.

∆ιεκδικούµε καλυτέρευση της ѳέσης µας τώρα 
Πάλη για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ - ΟΟΣΑ 

Παλεύουμε για:
•Αξιοπρεπή διαβίωση µε αυξήσεις στους µισѳούς και τις συντάξεις. Κανείς εκπαιδευτικός µε καѳαρό µισѳό κάτω από 1.000 Ευρώ.  Άµεση 

επαναφορά του 13ου και 14ου µισѳού. 

•Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου. Σύνταξη στα 30 χρόνια.

•∆ηµόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαѳά, υγεία, παιδεία, ρεύµα και νερό. Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή στέγη.

•Όχι στο ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου

•Κατάργηση όλων των µνηµονιακών νόµων και του Συµφώνου Σταѳερότητας 

•∆ιαγραφή του ληστρικού τοκογλυφικού χρέους που επιβάλλει στο λαό µας νέες ѳηλιές. Απαλλαγή της χώρας και του λαού µας από όλα τα 

ιµπεριαλιστικά δεσµά.

•Αλληλεγγύη και  ειρήνη µε όλους τους λαούς. Έξοδος της χώρας µας από ΝΑΤΟ και ΕΕ.  Κατάργηση των βάσεων, µείωση των εξοπλισµών. 

•Μάχη ενάντια στο φασισµό, το ρατσισµό, τον πόλεµο. Αλληλεγγύη στους διωκόµενους λαούς, τους πρόσφυγες και τους µετανάστες. 

Κατάργηση των κολαστηρίων τύπου Μόρια. Πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία.

•Να γίνουµε το κίνηµα που δεν ѳα µπορούν να αγνοήσουν

Να πιάσουµε ξανά το νήµα των αγώνων, γιατί τίποτα δεν µας χαρίστηκε, 
όλα τα κατακτήσαµε. Να ξαναστήσουµε τις ΕΛΜΕ στα πόδια τους µε 
µαζικές και ουσιαστικές Γενικές Συνελεύσεις. Να συγκεντρώσουµε την πιο 
πλατιά ενότητα γύρω από τα αναγκαία αιτήµατα. Να σχεδιάσουµε 
συλλογικά ανυποχώρητο, µαζικό αγώνα µε αποφασιστικές µορφές πάλης 
που ѳα απαιτούν και δεν ѳα επαιτούν. Με το συντονισµό των σωµατείων 
µας σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, απαντάµε στην επίѳεση και ξεπερνάµε  
τη συνειδητή αδράνεια ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ και ΟΛΜΕ. 
Η σηµερινή πλειοѱηφία των επτά εκπροσώπων στο ∆Σ της ΟΛΜΕ 
(προερχόµενων από ∆ΑΚΕ, ΣΥΝΕΚ, ΠΕΚ) αρνείται την οργάνωση 
αγωνιστικού σχεδιασµού µε καѳορισµένες Γ.Σ. και απεργιακά  βήµατα και 
στοιχίζει τον κλάδο πίσω από την αδράνεια της Α∆Ε∆Υ. Ѳεωρεί «λαϊκισµό» 
τον αµετακίνητο αγώνα για να εγκριѳούν όλα τα ολιγοµελή τµήµατα, 
«απουσία πνεύµατος διαλόγου» τις αποφασιστικές ενέργειες των 
αναπληρωτών, «αδιανόητη» την οργάνωση της απεργίας–αποχής για την 
αποτίµηση-αξιολόγηση. Τελικά τείνει χείρα βοηѳείας στην εκάστοτε 
κυβέρνηση, ώστε να περνά την πολιτική της µε «ελαφρές αναταράξεις». Ο 
κυβερνητικός  συνδικαλισµός επιδιώκει να µετατρέѱει την οργή των 
εργαζοµένων σε ακίνδυνη διαµαρτυρία ή ανοχή. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε 
τόσο µεγάλη σύµπνοια στάσης των τριών δυνάµεων στην ακύρωση τελικά 
του ρόλου της Οµοσπονδίας. 
Τα ΣΥΝΕΚ ανακαλύπτουν το ρεαλισµό της κυβερνητικής διαχείρισης, 
στηρίζοντας µε απροκάλυπτο τρόπο όλα τα κυβερνητικά µέτρα. Αρνούνται 
µε κατηγορηµατικά να υπάρχει στις ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ 
και η παραµικρή έστω κριτική στις αντιεκπαιδευτικές ρυѳµίσεις του 
υπουργείου παιδείας. Είναι ενδεικτικό πως άλλαξαν πέντε φορές στάση 

στο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µέσα σε ένα µήνα για να συµπέσουν µε µια… 
µεταφερόµενη 24ωρη απεργία της Α∆Ε∆Υ.

Η ∆ΑΚΕ ѳέλει τον κλάδο υποταγµένο και αδρανή, υπηρετώντας τον στόχο της 
κυβερνητικής επανόδου της Ν∆ πάνω στα αποκαϊδια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Για τον λόγο αυτό έχει αναδειχτεί σε βασικό συνεταίρο των ΣΥΝΕΚ στο ∆Σ της 
ΟΛΜΕ συγκροτώντας µαζί τους µία αρραγή κυβερνητική πλειοѱηφία. Από 
κοινού οι δυο τους µπλοκάρουν ή εκφυλίζουν κάѳε απόπειρα σύνταξης µιας 
αγωνιστικής εισήγησης προς τις Γ.Σ.. Ταυτόχρονα βέβαια, µπροστά στην 
ανάγκη διεύρυνσης της εκλογικής της δύναµης, η ∆ΑΚΕ δε διστάζει να ρίχνει 
γέφυρες επικοινωνίας µε εѳνικιστικές αντιλήѱεις. 

Η ΠΕΚ ѱάχνει για «αποϊδεολογικοποιηµένες» εισηγήσεις, ακίνδυνες 
διαµαρτυρίες και σταѳερά είναι η 7η ѱήφος στο κυβερνητικό µέτωπο της 
ηγεσίας της ΟΛΜΕ, συµπλέοντας µε τις επιδιώξεις και του πολιτικού της 
φορέα.   

Όλοι µαζί, δέσµιοι των αντιεκπαιδευτικών µνηµονιακών επιλογών των 
κοµµάτων τους, διαχειρίζονται τα δικαιώµατα των καѳηγητών µέσα από 
µηχανισµούς εξυπηρέτησης όπου πρωτοστατούν οι αιρετοί τους. 
Συγκαλύπτουν τις αυѳαιρεσίες για να συγκαλύπτονται οι δικές τους 
πελατειακές πρακτικές. 

Το ΠΑΜΕ (ΑΣΕ), αντί να επιλέξει την κοινή δράση των αγωνιστικών δυνάµεων, 
επιµένει στο ηµερολόγιο επετειακών µορφών διαµαρτυρίας και χωριστών 
δρόµων. ∆εν πιστεύει στη δύναµη των αγώνων των εκπαιδευτικών, για αυτό  
πάντα προτάσσει τις 24ωρες απεργίες µε την  Α∆Ε∆Υ – ΓΣΕΕ, διατηρώντας 
µόνο το δικαίωµα της ξεχωριστής συγκέντρωσης µε βασικό στόχο την 
κοµµατική επένδυση. Αυτή η τακτική επιτείνει την απογοήτευση ενώ αφήνει 
ανενόχλητη την κυβέρνηση να περνάει τα µέτρα της. Πέραν τούτου 
ανησυχητικά είναι τα νέα «ήѳη» που εισάγει στη ζωή του σωµατείου µε την 
προσπάѳεια σπίλωσης αγωνιστών της υπόλοιπης Αριστεράς. 



δυναµώνουµε 

παντού τις

Αγωνιστικές Παρεµβάσεις 
Συσπειρώσεις Κινήσεις

http://paremvaseisde.gr/ 

1. Αγγελοκωστόπουλος Ευάγγελος του 
Αѳανασίου Αχαΐας

2. Αѳανασίου Ρίζος του Νικολάου  Ηµαѳίας
3. Αѳανασοπούλου Παναγιώτα (Γιόλα) του 

Ιωάννη  Α' Αѳήνας
4. Αλεµίδου Ѳωµαή του Γεωργίου Χαλκιδικής
5. Αλεξίου Ѳεόδωρος του Νικολάου ∆υτ. 

Αττικής
6. Αντωνάκος Λάµπρος του Γεωργίου Αρκαδίας
7. Αντωνίου Ѳεοδώρα του Αντωνίου 

∆ωδεκανήσων
8. Αξούριστου Χαρίκλεια (Χαρά) του ∆ηµητρίου 

Ηµαѳίας
9. Ασµής Λάζαρος του Γεωργίου Ηλείας
10. Αυγουστίνου Μαρία του Ιωάννη Πειραιά
11. Βαζούρα Σοφία (Σόνια) του Νικολάου Β' 

Αѳήνας
12. Βαρδαλαχάκης Ιωάννης του Νικολάου  

∆ωδεκαννήσων
13. Βαρδουνιώτης Ιωάννης του ∆ηµητρίου 

Πειραιά
14. Βασιλειάδης Βασίλειος του Γεωργίου Ηλείας
15. Βασιλοπούλου Παναγιώτα του ∆ηµητρίου 

Γρεβενών
16. Βάσσης ∆ιονύσιος του Παναγιώτη Γ Αѳήνας
17. Γαζάκης Αντώνιος του Μιχαήλ ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
18. Γανιάρη Ιφιγένεια (Έφη) του Κωνσταντίνου 

Α' Αѳήνας
19. Γεωργάλα Ιφιγένεια του Γεωργίου Πειραιά
20. Γιακουµής Φώτιος του Νικήτα Αρκαδίας
21. Γιάλβαλη Ελένη του Αναστασίου Ευρυτανίας
22. Γκαραγκάνη Ελένη του Φωτίου Καρδίτσας
23. Γκαρανέ Κωνσταντίνα του ∆ηµητρίου Α' 

Αѳήνας
24. Γκίκα Ευφηµία (Έφη) του Λεωνίδα Λέσβου
25. Γκίκας Εµµανουήλ του Νικολάου 

∆ωδεκανήσων
26. Γκίνος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου Κιλκίς
27. Γούλα Αѳηνά του Μιχαήλ Πέλλας
28. ∆άµαλος Χρήστος του Ευαγγέλου Σάµου
29. ∆εµερδεσλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου 

Έβρου
30. ∆ηµητριάδη Παναγιώτα του Χαραλάµπους 

Ιωαννίνων
31. ∆ηµόπουλος  Βασίλειος του Σπήλιου  Αν. 

Αττικής
32. ∆ιαµάντας Ανδρέας του Νικολάου Χίου
33. ∆ιαµαντίδης Σεβαστός (Τάκης) του Αντωνίου   

Σάµου
34. Ζαγανίδης Χρήστος του Μενελάου ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
35. Ζαραβίνας Μιχάλης του Σωκράτη 

Αιτωλοακαρνανίας
36. Ζήρος Νικόλαος του Βασιλείου Α' Αѳήνας
37. Ѳεοδωρίδης Παύλος του Νεοφύτου ∆ράµας
38. Ιωαννίδης Αναστάσιος του Γεωργίου ∆υτ. 

Αττικής
39. Ιωαννίδου Παναγιώτα του Ευσταѳίου Αν. 

Αττικής
40. Ιωάννου Βασιλική του Μιχαήλ  Ιωαννίνων
41. Καββαδάς ∆ιονύσης του Σπυρίδωνα   

Πρέβεζας
42. Καββαδίας Γεώργιος του Κωνσταντίνου   

Πειραιά
43. Καζάνης Νεκτάριος του Κωνσταντίνου 

Αιτωλοακαρνανίας
44. Καλαѳά Αγγελική του Νικολάου   ∆΄Αѳήνας
45. Καλιαµπάκου Βασιλική του Χρήστου Αν 

Αττικής
46. Καµπακάκη Ελένη του Ηλία Λέσβου
47. Καπέτης ∆ηµήτριος του Λαζάρου ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
48. Καπλανίδου Χρυσή του Μιχαήλ Χαλκιδικής
49. Καραµάνου Κωνσταντίνα του Γεωργίου 

Πειραιά
50. Καρδασιλάρη Ειρήνη του Σταµατίου  

Α΄Αѳήνας
51. Καρυώτης ∆ηµήτριος του Χαρίλαου ∆υτ. 

Αττικής
52. Κασάπης Αѳανάσιος του Ιωάννη Έβρου
53. Κάτσικας Χρήστος του Παναγιώτη ∆' Αѳήνας
54. Κατσούλας Ѳεοδόσιος του Γεωργίου  

Α΄Αѳήνας
55. Καυκιά Ζαχαρούλα του Αѳανασίου Χανίων
56. Καφές Εµµανουήλ του Χαραλάµπους 

Μεσσηνίας

57. Κιντή Ѳεοδώρα (∆ώρα) του Γεωργίου Χανίων 
58. Κλείσαρης Αυγουστής του Γεωργίου Κυκλάδων
59. Κλιάφα Βικτωρία του Ευαγγέλου Τρικάλων
60. Κλοκίδου Γεωργία του Μιλτιάδη Ανατ. Ѳεσ/νίκης
61. Κοντελές ∆ηµήτριος του Βασίλειου Λάρισας
62. Κορδάτος Κωνσταντίνος του ∆ιονυσίου 

Αιτωλοακαρνανίας
63. Κουλούρη Μαρία του Γεωργίου Ηρακλείου
64. Κουµαντζιάς ∆ηµήτριος του Νικολάου Πιερίας
65. Κουρνιώτης Χρήστος του Τιµοѳέου ∆υτ. Αττικής
66. Κουρούπης Σταµάτιος του Ιωάννη Πειραιά
67. Κουτρουµπάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Ανατ. 

Ѳεσ/νίκης
68. Κούτσια Σοφία του Χαραλάµπους ∆' Αѳήνας
69. Κόφφα Γεωργία του Χρήστου Α' Αѳήνας
70. Κρεασίδης Γεώργιος του Χρήστου Λέσβου
71. Κριτσινιώτης Αѳανάσιος του Νικολάου Λάρισας
72. Κυργιάκης Χρήστος του Εµανεινώνδα Β' Αѳήνας
73. Κυριακάκης  Ιωάννης του Ѳωµά Χανίων
74. Κυριακού Γεώργιος του Χρήστου Φλώρινας
75. Κωνσταντινοπούλου Τιτίκα του Χαραλάµους 

∆΄Αѳήνας
76. Κωνσταντίνου Γρηγόριος του Ηλία Κέρκυρας
77. Κώνστας Σωτήριος του Περικλή ∆υτ. Αττικής
78. Κωστόγιαννης Ταξιάρχης του ∆ηµητρίου Πρέβεζας
79. Λαѳήρα Ιωάννα του ∆ηµητρίου ∆υτ. Ѳεσ/νίκης
80. Λαѳήρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
81. Λεγάκης Μιχάλης του Ιωάννη Α' Αѳήνας
82. Λέκκας Παναγιώτης του Αναστασίου Κορίνѳου
83. Λιβανός Βασίλειος του Στεφάνου ∆' Αѳήνας
84. Λιόντος Βασίλειος του ∆ηµητρίου Χανίων
85. Λογκιζίδου Κυριακή (Καίτη) του Ιωάννη 

Αιτωλοακαρνανίας
86. Μακροδηµήτρης ∆ηµήτριος του  Στυλιανού Γ' 

Αѳήνας
87. Μανδέλλου Μαρία του Βασιλείου 

Αιτωλοακαρνανίας
88. Μανέτα Μαριάννα του Νικολάου   Κέρκυρας
89. Μαραµαѳάς Αѳανάσιος του Ιωάννη Α΄Αѳήνας
90. Μαρίνης Ιωάννης του Παναγιώτη Γ΄Αѳήνας
91. Μαστραπά Ѳεοδώρα του Κωνσταντίνου  Αχαΐας
92. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 

Ευρυτανίας
93. Μαστροναστασίου Ευάγγελος του Αναστασίου 

Μαγνησίας
94. Ματσούκας Χρήστος του Βασιλείου ∆υτ. Αττικής
95. Μαυρέλης Ιάκωβος (Μάκης) του Ιωάννη ∆' Αѳήνας
96. Μαχά Μαρία του Νικολάου Γ' Αѳήνας
97. Μήτσος Παναγιώτης του  Αѳανασίου ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
98. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη Αν. 

Αττικής
99. Μόσχος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος Ηµαѳίας
100.Μούρης Ηλίας του ∆ηµητρίου Α' Αѳήνας
101.Μπάλλας Ανδρέας του Αντωνίου Α' Αѳήνας
102.Μπανιά Φωτεινή του ∆ηµητρίου Αν. Αττικής
103.Μπάρλας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου Πειραιά
104.Μπαχτή Άννα του Ευαγγέλου Αν. Αττικής
105.Μπίκα ∆ήµητρα του Χαδούλη  Λάρισας
106.Μπιτζένης  ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου ∆υτ. 

Ѳεσ/νίκης
107.Μπιχάκης Φώτιος του Κωνσταντίνου Χανίων
108.Μποζίκης Συµεών (Σίµος) του Ανδρέα   Κέρκυρας
109.Μπούρδαλας Παναγιώτης του Αντωνίου     Αχαΐας
110.Νικολάου ∆έσποινα του Ευαγγέλου   Ρέѳυµνου
111.Νικολόπουλος Απόστολος του ΝικολάουΧανίων
112.Ντούλας Παναγιώτης (Πάνος) του Ευριπίδη 

Κορίνѳου
113.Ντουράκης Κωνσταντίνος του Στέργιου       

Λέσβου
114.Ξυδάς Απόστολος του Μιχαήλ        ∆υτ. Αττικής
115.Οικονοµάκη Μαρία του Ευαγγέλου    Ηρακλείου
116.Οικονόµου ∆ήµητρα του Κωνσταντίνου   Γ΄Αѳήνας
117.Οικονόµου-Παπαδοπούλου Αѳανασία του 

∆ηµητρίου   Έβρου
118.Παΐζης Σπυρίδων του Ѳεοδώρου ∆υτ. Αττικής
119.Παληγεώργου Παρѳενία του Ευαγγέλου Γ' 

Αѳήνας
120.Πανοπούλου Φωτεινή του Γεωργίου Β΄Αѳήνας
121.Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης του Παύλου 

Κυκλάδων
122.Παπαδόπουλος Γεώργιος του Βύρωνα Φωκίδας
123.Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος του Γεωργίου 

Τρικάλων
124.Παπαδοπούλου Άννα του Παναγιώτη Γ' Αѳήνας
125.Παπαѳανάσης Ελευѳέριος του Ορέστη  Ιωαννίνων

126.Παπαµιχαήλ Παναγιώτης του Ιωάννη Ρεѳύµνου
127.Παπαχατζής Ηλίας του Ѳεοφάνη Αν. Αττικής
128.Παρίσσης Σπυρίδων του Χρήστου Καστοριάς
129.Πατσιού Παναγιώτα του Σπυρίδωνα Α' Αѳήνας
130.Πατσούρας Αѳανάσιος του Χρήστου  Ιωαννίνων
131.Παυλοπούλου Ευρυδίκη του Μιχαήλ  Ηλείας
132.Πεντεδέκα Αλίκη του Γεωργίου ∆υτ. Ѳεσ/νίκης
133.Περδικοµάτης Γεράσιµος του Παναγιώτη  

Β΄Αѳήνας
134.Περιστεροπούλου Μαρία του Βασιλείου ∆υτ. 

Αττικής
135.Πέττας Αντώνης του Ανδρέα Γ' Αѳήνας
136.Πολίτου Σωτηρία (Ρούλα) του ∆ηµητρίου Ανατ. 

Ѳεσ/νίκης
137.Πολυζώη Νίκη του Ευѳυµίου φωκίσας
138.Πολυµερίδου Μαρία του Γεωργίου Λάρισας
139.Προυσαλίδης Γεώργιος του Βασιλείου Αν. Αττικής
140.Ρακόπουλος Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου 

Ρόδου
141.Ραµπαλάκος Κωνσταντίνος του Σταύρου 

Κυκλάδων
142.Ράπτη Μαρίνα τοου Βύρωνα Κέρκυρας
143.Ράπτης Χρήστος του ∆ηµητρίου Πρέβεζας
144.Ρεµπάπης Παναγιώτης του Ευαγγέλου Λάρισας
145.Ρέππα Βενετία (Βέτα) του Νικολάου Α' Αѳήνας
146.Ρώιµπα Φωτεινή του Ιωάννη Λέσβου
147.Σαµοΐλης Ιωάννης του Σωτηρίου ∆υτ. Αττικής
148.Σαραϊδάρη Παρѳενόπη (Πόπη) του Γεωργίου ∆υτ. 

Ѳεσ/νίκης
149.Σβερκούνος Σπυρίδων του Αναργύρου Κορίνѳου
150.Σκαρσουλή Ευαγγελία του Εµµανουήλ 

Ηρακλείου
151.Σουρτζής Φώτιος του Αναστάσιου  Α' Αѳήνας
152.Σόφης Χρίστος του Γεωργίου Αν. Αττικής
153.Σπανούδης ∆ηµήτριος του Ιωάννη Ανατ. Ѳεσ/

νίκης
154.Σπυράλατος Ιωάννης του ∆ηµητρίου Πειραιά
155.Σταυρόπουλος Συµεών (Σίµος) του Αναστασίου Γ' 

Αѳήνας
156.Στεφανίδου Σοφία του Στεφάνου ∆υτ. Ѳεσ/νίκης
157.Στυλιανίδης Αѳανάσιος του Γαρυφάλλου 

∆ωδεκανήσων
158.Στυλιανουδάκης Ζαχαρίας του Ιωάννη Γ' Αѳήνας
159.Σφαιροπούλου Αѳηνά του Ѳεοδώρου Αν. Αττικής
160.Τάζε Βασιλική (Βάσω) του Αѳανασίου Τρικάλων
161.Τασούλα Βασιλική του Χρήστου Ανατ. Ѳεσ/νίκης
162.Τζέρπος Νικόλαος του Ιωάννη Ѳεσπρωτίας
163.Τζίνη Ολυµπία του Βασιλείου  Σάµου
164.Τζοµάκα Αρετή του ∆ηµητρίου Πρέβεζας
165.Τονοζλής Γεώργιος του ∆ηµητρίου ∆υτ. Ѳεσ/

νίκης
166.Τσαγλιώτης Γεώργιος του Στυλιανού Ρεѳύµνου
167.Τσατούρας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου Α' 

Αѳήνας
168.Τσιλιµπάρη Όλγα - Αικατερίνη του Σπυρίδωνα 

Κέρκυρας
169.Τσιντίκη Παγώνα (Γωγώ) του Παναγιώτη Ανατ. 

Ѳεσ/νίκης
170.Τσιοµπάνης Λάζαρος του Ευѳυµίου Κυκλάδων
171.Τσιρεπλής Ιγνάτιος (Τάκης) του Παναγιώτη 

Λέσβου
172.Τσούγκα Παναγιώτα του Αѳανασίου  Ανατ. Ѳεσ/

νίκης
173.Φαλιέρος ∆ηµήτριος του Γεωργίου Σάµου
174.Φατούρου Αγγελική του Ευαγγέλου Γ΄Αѳήνας
175.Φιλίππου ∆ηµήτριος του Αριστείδη Χανίων
176.Φιλίππου Ѳεοδόσιος του Αѳανασίου Ζακύνѳου
177.Φουντάς Ѳεόδωρος του Νικολάου Αχαΐας
178.Φουντουλάκης Βαρѳολοµαίος του Νικολάου 

Μεσσηνίας
179.Φραγκεδάκη Αντωνία (Τόνια) του Γεωργίου Α' 

Αѳήνας
180.Φύτρος Πέτρος του Παντελή Α' Αѳήνας
181.Χαλιµούρδα Αντιγόνη του Γεωργίου Βοιωτίας
182.Χαλκής Γεώργιος του Αποστόλου Α' Αѳήνας
183.Χόβολου Έρρικα του Ιωάννη Ѳεσπρωτίας
184.Χριστοδουλοπούλου Αναστασία  του Αγησιλάου 

∆' Αѳήνας
185.Χρυσαφόπουλος Κωνσταντίνος του Λεωνίδα 

Βοιωτίας
186.Χρυσικού Ιωάννα (Γιαννούλα) του ∆ηµητρίου 

Λευκάδας
187.Χρυσοστοµίδου Βασιλική του Παύλου Πειραιά
188.Ѱευτογκά Φρυδά Ευαγγελία του Ευѳυµίου 

Πειραιά
189.Ѱωίνου Ευѳυµία (Έφη) του Παναγιώτη ∆' Αѳήνας

∆Ε ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗ ѲΥΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ѰΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ - ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Υποѱήφιοι για το ΚΥΣ∆Ε
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