
88η Εκλογική Συνέλευση της ΔΟΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΚάλεσμα στήριξης στην 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όλοι οι εμείς, δασκάλες/οι, νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι, εικαστικοί, μουσικοί, πληροφορικοί, ξένων 
γλωσσών, γενικής και ειδικής αγωγής, μόνιμες/οι και αναπληρώτριες/ές, βρισκόμαστε στην ίδια 
πλευρά! Βιώνουμε τα κοινά προβλήματα που γεννούν οι αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων 
και της Ε.Ε. Έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον και τη μόρφωση των μαθητών μας. 

Όλοι εμείς, στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκλογές των Συλλόγων μας, εκλέγουμε αντιπροσώπους 
για την 88η Συνέλευση της ΔΟΕ (23-26 Ιουνίου 2019) και το 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (Δεκέμβριος 
2019). Αποφασίζουμε με την ψήφο μας για το τι Ομοσπονδία θα έχουμε τα επόμενα 2 χρόνια!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Γι΄ αυτά που μας «έκλεψαν», γι΄ αυτά που ζούμε και αυτά που ετοιμάζουν 
και κυρίως για όσα δικαιούμαστε:

Χρειαζόμαστε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ, όπλο στον αγώνα για μόνιμη και σταθερή 
δουλειά, για μόρφωση στο ύψος των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων, για ζωή με 
δικαιώματα.

Δε μας αξίζει ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ των αντιλαϊκών πολιτικών των κυβερνήσεων 
και της Ε.Ε., που υπονομεύει τους αγώνες, αποδέχεται τη μιζέρια του σημερινού σχολείου 
και τα στενά όρια που επιβάλλουν τα μνημόνια και οι κυρίαρχες πολιτικές!

Τώρα είναι στο χέρι σου! Κάνε ένα βήμα μπροστά!
Ψήφισε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ! Δυνάμωσε το Π.Α.ΜΕ.!

Αυτό που λένε όλο και περισσότεροι συνάδελφοι στα σχολεία και τους χώρους δουλειάς ότι «αν δεν 
υπήρχε το ΠΑΜΕ, φύλλο δε θα κουνιόταν», «μόνο το ΠΑΜΕ μπαίνει μπροστά για να οργανωθούν 
οι αγώνες», «μόνο το ΠΑΜΕ πήρε πάνω του την αντιπαράθεση με τη συνδικαλιστική μαφία 
της ΓΣΕΕ», είναι σήμερα πιο αναγκαίο από ποτέ να εκφραστεί ως πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην 
κάλπη.

Να γίνει αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης του ψηφοδελτίου της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης 
Εκπαιδευτικών», που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, για ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα, για την 
αναζωογόνηση των Συλλόγων μας, για τη διαμόρφωση καλύτερων προϋποθέσεων, ώστε να 
δυναμώσει η κοινή δράση όλων των εργαζομένων, η συμμαχία για την αντεπίθεση απέναντι σε κάθε 
αντιλαϊκή πολιτική.

 



Συναδέλφισσα, συνάδελφε,
Το προηγούμενο διάστημα τα σωματεία, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται 
στο Π.Α.ΜΕ πρωτοστάτησαν σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση, σε κάθε πρόβλημα που απασχολεί τους 
συναδέλφους:

Μπήκαμε μπροστά στις μαζικές, μαχητικές 
3ήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις 
μονίμων και αναπληρωτών ενάντια 
στην τροπολογία των απολύσεων της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση, αντί να 
ικανοποιήσει το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των 
αναπληρωτών, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, 
απάντησε με τα ΜΑΤ και την κρατική βία. 

Οι αγώνες μας έφεραν στο προσκήνιο το δίκαιο 
αίτημα για μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των 
αναπληρωτών, για 30.000 μόνιμους διορισμούς, 
ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των σχολείων. 
Στριμώξαμε την κυβέρνηση και αποκαλύψαμε τις 
ψεύτικες προεκλογικές της υποσχέσεις για 20 χιλιάδες 
μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Κάτω από τη 
δύναμη του συλλογικού αγώνα, η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να θεσμοθετήσει την άδεια 
ανατροφής 3,5 μηνών αλλά και τις 15 επιπλέον 
ημέρες αναρρωτικής για βαριά νοσήματα στους 
αναπληρωτές. 

Στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη για την 
εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, 
τη μεγάλη καμπάνια της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδας (ΟΓΕ) και της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών 
για τα δικαιώματα των αναπληρωτριών και ιδιαίτερα 
για το δικαίωμα στη μητρότητα. 

Η πλειοψηφία της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ/ΔΗ.ΣΥ./ΕΡΑ-
ΑΕΕΚΕ) εναντιώθηκε στο αίτημα για «μονιμοποίηση 
όλων των αναπληρωτών», το χαρακτήριζε 
όπως και ο Υπουργός Παιδείας «λαϊκίστικο» και 
«ουτοπικό». Αποδέχεται τα λεγόμενα κριτήρια 
στις προσλήψεις, δηλαδή αναγνωρίζει ότι κάποιοι 
συνάδελφοι αναπληρωτές πρέπει να απολυθούν! Οι 
συγκεκριμένες δυνάμεις δεν κούνησαν κυριολεκτικά 
«ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι» για την επιτυχία των 
κινητοποιήσεων.

Από την άλλη πλευρά και οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
εναντιώθηκαν, στην πράξη, στο αίτημα για 
μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, το μόνο 

αίτημα που καλύπτει ουσιαστικά και το πτυχίο 
και την προϋπηρεσία και τα δικαιώματα ΟΛΩΝ 
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των αναπληρωτών. Μπήκαν στη 
γραμμή του εφικτού (να έχουμε μια πρόταση έλεγαν!) 
και στη λογική των κριτηρίων, θέτοντας το πτυχίο και 
την προϋπηρεσία ως κριτήρια διορισμών. Δικαίωμα 
δουλειάς δηλαδή με βάση τα χρόνια της εργασιακής 
περιπλάνησης και όχι με βάση τις ανάγκες, πρώτα 
πολλά χρόνια συμβασιούχος …και μετά μόνιμος!

Κλιμακώσαμε την πάλη, δώσαμε συνέχεια, 
μαζί με άλλους κλάδους του Δημοσίου, για 
την άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης 

στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Αυτή η 
πρωτοβουλία, με συμμετοχή πάνω από 150 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του Δημοσίου και οι 
2 μεγάλες κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν 
στο κέντρο της Αθήνας, ήταν η πιο σημαντική 
προσπάθεια κοινής δράσης και συντονισμού, που 
έγινε ποτέ στον χώρο του Δημοσίου, για το δικαίωμα 
στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην 
πλειοψηφία της ΔΟΕ υπονόμευσαν ανοιχτά και αυτή 
την κινητοποίηση. Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ πολέμησαν την 
πρωτοβουλία, σχεδόν σε όλους τους Συλλόγους. Για 
μια ακόμα φορά ταυτίστηκαν με την πλειοψηφία της 
ΔΟΕ αλλά και της ΑΔΕΔΥ! Οφείλουν να δώσουν 
εξηγήσεις στους χιλιάδες αναπληρωτές, που 
βρίσκονται προ των πυλών της απόλυσης και της 
ανασφάλειας για το μέλλον. 

Το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα, οι Ομοσπονδίες, 
τα Ε.Κ. και οι επιτροπές αγώνα που 
συσπειρώνονται σ΄ αυτό έδωσαν και δίνουν 

καθημερινά τη μάχη για να απαλλαγεί το εργατικό 
– συνδικαλιστικό κίνημα από τη συνδικαλιστική 
μαφία της ΓΣΕΕ! Για να πεταχτούν έξω από τα 
συνδικάτα οι εργοδότες, που έχουν φωλιάσει μέσα 
στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, για να μην νομιμοποιηθούν 
οι αντιπρόσωποι «μαϊμούδες». ΔΑΚΕ/ΔΗ.ΣΥ./
ΕΡΑ-ΑΕΕΚΕ κάνουν πλάτη στο συνδικαλιστικό 



απόστημα της ΓΣΕΕ. Ούτε σε ένα σωματείο δε 
στήριξαν ψηφίσματα καταδίκης αυτής της «σαπίλας». 
Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ έχουν πιει το «αμίλητο νερό». 
Κατά τ’ άλλα μεγάλες κουβέντες για «κινήματα 
ρήξης και ανατροπής, ενάντια στον γραφειοκρατικό 
και αστικοποιημένο συνδικαλισμό»!!! Κινήματα και 
ανατροπές όμως εξ αποστάσεως χωρίς συμμετοχή δε 
γίνονται!!! Πολύ περισσότερο δε γίνονται με επιθέσεις 
απέναντι στο ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα της ταξικής 
πάλης.

Τα Συνδικάτα, οι Ομοσπονδίες, τα 
Εργατικά Κέντρα που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν εκατοντάδες 

κινητοποιήσεις με αιχμή την ανάκτηση των 
απωλειών, την επαναφορά του 13ου και 14ου 
μισθού, την κατάργηση των αντιασφαλιστικών 
νόμων, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 
751€, την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων. 
Επιδιώξαμε οι Σύλλογοι, σε όλη την Ελλάδα, να 
συμπορευτούν με τα συνδικάτα των εργατών, να 
παλέψουν από κοινού. 

Η πλειοψηφία της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ/ΔΗ.ΣΥ./ΕΡΑ-
ΑΕΕΚΕ) δεν ψήφισε ούτε καν απεργία ενάντια 
στον απεργοκτόνο νόμο! Καταψήφισε ακόμα και τη 
συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΟΛΜΕ ενάντια στο 
νέο Λύκειο-εξεταστικό κέντρο! 

Δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για να 
αποκαλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε 
στην πράξη τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές 

και ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (ν. 4547 για 
τις νέες δομές, την αξιολόγηση και τις ανατροπές στην 
Ειδική Αγωγή, ν. 4521 για την Προσχολική Αγωγή με 
όρους υποβάθμισης). 
Παλέψαμε και παλεύουμε για να παρθεί απόφαση 
και να οργανωθεί αποτελεσματικά η μάχη της 
απεργίας αποχής από την αντιδραστική αξιολόγηση.  
Η πλειοψηφία της ΔΟΕ στηρίζει τη λεγόμενη 
«καλή, μη τιμωρητική» αξιολόγηση. Στηρίζει τον 
λεγόμενο «προγραμματισμό και αποτίμηση». Κάνει 
πως δε βλέπει τις δεκάδες αποφάσεις Συλλόγων υπέρ 
της «ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ». Στηρίζει τη λογική της 
«ένταξης» και τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.
Η πλειοψηφία της ΔΟΕ ταυτίστηκε με την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της έναρξης 

εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής, 
χωρίς χρηματοδότηση και υποδομές. Ανέχεται το 
γεγονός ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τοποθετήσει 
κοντέινερ ακόμα και μέσα σε αυλές Γυμνασίων 
και Λυκείων!! Στο ζήτημα της Προσχολικής οι 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ταυτίστηκαν 100% με τη ΔΑΚΕ, τη 
ΔΗ.ΣΥ και την Ε.Ρ.Α-Α.Ε.ΕΚ.Ε! 
Παλέψαμε από την αρχή της χρονιάς για το κρίσιμο 
ζήτημα της σχολικής στέγης, των υποδομών, της 
αντισεισμικής θωράκισης, της χρηματοδότησης των 
σχολικών επιτροπών. Επιδιώξαμε τον συντονισμό 
και την κοινή δράση με την Ανώτατη Συνομοσπονδία 
Γονέων Μαθητών Ελλάδας και τις κατά τόπους 
Ενώσεις Γονέων, με σωματεία εργαζομένων. Οι 
Δημοτικές και Περιφερειακές διοικήσεις, που σε 
συντονισμό με το κεντρικό κράτος έχουν οδηγήσει 
σε ασφυξία τα σχολεία, μοιράζουν εκατομμύρια € σε 
επενδυτικά σχέδια και επιχειρηματικούς ομίλους.

Μπήκαμε στην πρώτη γραμμή της μάχης 
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Στηρίξαμε τις 

πρωτοβουλίες των Συλλόγων και της ΕΕΔΥΕ για 
την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς κόντρα στο 
ρατσιστικό δηλητήριο.  Υποδεχτήκαμε όλα τα θύματα 
των άδικων πολέμων, όλα τα προσφυγόπουλα. 
Παλέψαμε για να ενταχθούν στα σχολεία μας με 
όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και 
βοηθητικό προσωπικό καθώς και τις υλικοτεχνικές 
υποδομές, σε όλη την Ελλάδα. 

Πρωτοστατήσαμε με απεργίες και κινητοποιήσεις, 
όπως π.χ. αυτή στη Σάμο, για τα δικαιώματα αυτών 
των ανθρώπων, που έχουν ξεριζωθεί απ’ τις χώρες 
τους. Βάλαμε στο στόχαστρο την πολιτική της Ε.Ε. και 
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που με τις αποφάσεις 
τους εγκλωβίζουν στη χώρα μας χιλιάδες ανθρώπους, 
παρά τη θέλησή τους, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 
Απαιτούμε το κλείσιμο όλων των hotspot, τα κάτεργα 
τύπου Μόρια και τον απεγκλωβισμό όλων των 
προσφύγων και μεταναστών από όλα τα νησιά και 
όλη τη χώρα. Αυτές τις κινητοποιήσεις, που έκαναν 
τα σωματεία και τα Εργατικά Κέντρα των νησιών, με 
αυτά τα αιτήματα, ήταν απάντηση στα κηρύγματα 
μίσους απέναντι στα προσφυγόπουλα, απέναντι 
στην εθνικιστική και ακροδεξιά ρητορική 
και επιχειρηματολογία. Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς ίχνος ντροπής, σε συντονισμό 
με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις χαρακτήρισαν 
«ρατσιστικές απεργίες»!!!



Η ενίσχυση της προσπάθειας που έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ 
σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Συλλόγους, δίνει απάντηση στο ερώτημα: 
«τι χρειάζεται να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση στην Ομοσπονδία;». 

Προϋπόθεση για να αλλάξει η ζωή μας, για να ανοίξει ο δρόμος της 
ικανοποίησης των αναγκών μας είναι η σύγκρουση με αυτή την πολιτική, τα 
κόμματα και τις συνδικαλιστικές τους παρατάξεις. 

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπορούν να ηγηθούν στον αγώνα αυτό! 

Το απέδειξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που θα έσκιζε τα Μνημόνια με ένα νόμο,  
ψήφισε 3ο Μνημόνιο μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ!

Όλοι μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, επιχειρηματικοί όμιλοι, στηρίζουν κι εφαρμόζουν τους 1000 και 
πλέον μνημονιακούς νόμους, που τσακίζουν τις ζωές μας. Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι δεν υπάρχει “μικρότερο 
κακό”. Κάθε κυβέρνηση, που είναι δεσμευμένη στην Ε.Ε. και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, είναι εχθρική 
για τον λαό. 

Οι αντιεκπαιδευτικές – αντιδραστικές πολιτικές συνεχίστηκαν και επιταχύνθηκαν τα τελευταία χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ 
και Ν.Δ συνυπογράφουν τις βασικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και στην Παιδεία: Αυτονομία του 
σχολείου, αξιολόγηση, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, 
εμπόριο πιστοποιήσεων. 

Όσο και να ψάξει κανείς ουσιαστικές διαφορές δε θα βρει ανάμεσά τους. Γι’ αυτό επιχειρούν να στήσουν 
ψευτοδιλήμματα περί «προόδου και συντήρησης»! Το προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε τίποτα δε 
διαφέρει από το συντηρητικό μέτωπο της ΝΔ. Και τα δυο είναι μέρος του μαύρου μετώπου των τραπεζιτών, 
του μεγάλου κεφαλαίου, της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Προοδευτικό μέτωπο με μνημόνια διαρκείας μέχρι το 2060, 
με τραπεζίτες, με ΝΑΤΟ, Ε.Ε., με τον «διαβολικά καλό» Τραμπ και τις ευλογίες του Πάπα, δε γίνεται! 

Γι΄ αυτό που ακούγεται ότι «τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ την είδαμε και την Αριστερά» έχουμε να πούμε: Καμία σχέση 
δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του με την Αριστερά. Η ιστορία του τόπου μας, οι αγώνες και οι 
θυσίες του λαού μας δεν πρόκειται να σταθούν δίπλα στη σημαία του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ!

Ο ΣΥΡΙΖΑ  «σηκώνει τον μπαμπούλα του Μητσοτάκη», όταν την ίδια στιγμή έχει βγάλει όλη τη βρώμικη 
δουλειά για λογαριασμό του συστήματος και των μεγάλων συμφερόντων. Στην κυριολεξία έχει πάρει από τη 
ΝΔ και τον Μητσοτάκη τη «μπουκιά μέσα από το στόμα»! 

Απέναντι λοιπόν στις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, που στήνονται, μια επιλογή έχουμε:

Να καταδικάσουμε με ενιαίο πολιτικό και συνδικαλιστικό κριτήριο 
την αντιλαϊκή πολιτική παντού! 

Στους Αγώνες, στα Σωματεία, στις Τοπικές και Περιφερειακές εκλογές, στις 
Ευρωεκλογές, όπου μας δοθεί η ευκαιρία!

Ψηφίζουμε Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών


