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…Πίςω απὸ τὸ χάρτινο κῆπο ςασ,  
πίςω ἀπὸ τὸ χάρτινο πρόςωπό ςασ 

ἐγὼ κὰ ξαφνιάηω τὰ πλικθ, ὁ 
ἄνεμοσ δικόσ μου 

μάταιοι κόρυβοι καὶ 
τυμπανοκρουςίεσ ἐπίςθμεσ 

μάταιοι λόγοι. 
 

Μὴν ἀμελιςετε. 
Πάρτε μαηί ςασ νερό. 

Τὸ μζλλον μασ κὰ ἔχει πολὺ 
ξθραςία 

 
Μιχάλθσ Κατςαρόσ, Αντιςτακείτε… 

… με τη ςυμμετοχι και τθν ψιφο μασ  

για φλλογο – προπφργιο του αγϊνα 

ενάντια ςτα καταςτροφικά μζτρα κυβζρνθςθσ – Ε.Ε. – Δ.Ν.Σ. 

για τισ ανάγκεσ και τα δικαιϊματά μασ ! 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ Δ.. ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

Σετάρτθ 28 Νοζμβρθ : 8.30π.μ. Γενικι υνζλευςθ και εκλογζσ ςτα Πζτρινα 

Για τουσ αναπλθρωτζσ και το αίτθμα των μαηικϊν διοριςμϊν 
Οι μαηικζσ κινθτοποιιςεισ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ υποχρζωςαν τθν κυβζρνθςθ ςε αναδίπλωςθ από τθν 

πολιτικι των μθδενικών διοριςμών. Ωςτόςο, για άλλθ μια φορά οι εξαγγελίεσ περιλαμβάνουν το “βάκοσ τριετίασ” ενώ 
ξανά «κα υλοποιθκοφν» από τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Αντί για διοριςμοφσ τον Οκτώβρθ όπωσ μασ ζταηαν μοιράηουν 
υπόςχεςθ διοριςμών ςε βάκοσ 3ετίασ! Μόνο που το πικανότερο είναι ότι κα προθγθκοφν εκλογζσ πριν από το 
Σεπτζμβρθ του 2019 και τελικά θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΟΡΙΜΟ. Με το νζο 
ςφςτθμα πρόςλθψθσ κζλουν να αντικαταςτιςουν και τον τρόπο πρόςλθψθσ των αναπλθρωτϊν και όχι μόνο των 
μόνιμων διοριςμϊν.  Με τθν χριςθ κριτθρίων (επιςτθμονικά, κοινωνικά κλπ) θ Κυβζρνθςθ ζχει ςκοπό να υποτιμιςει-
ακυρϊςει τθν προχπθρεςία και να ανακυκλϊςει τθν ανεργία πετϊντασ πολλοφσ ςυναδζλφουσ, που ιδθ δουλεφουν, 
εκτόσ δουλειάσ. Οι πίνακεσ που μζχρι τώρα διαμορφώνονταν με τθν προχπθρεςία κα ανατραποφν πλιρωσ. Μάλιςτα τα 
κριτιρια κα δθμιουργιςουν μια μόνιμθ κινθτικότθτα-ανατροπι των πινάκων κάκε χρόνο. Πολλοί κα μείνουν εκτόσ, μετά 
από χρόνια εργαςίασ. 

 Απαιτοφμε: Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν με μοναδικά κριτιρια το πτυχίο και 
τθν προχπθρεςία. Διοριςμόσ όλων των αναπλθρωτϊν τϊρα. 

Για τθ δίχρονθ προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ 
Η νομοκζτθςθ με το άρκρο 33 του νόμου 4521/2018, ςε βάκοσ τριετίασ τθσ υποχρεωτικισ δίχρονθσ 

προςχολικισ εκπαίδευςθσ, από τθ μια ςθματοδοτεί  μία ςθμαντικι εξζλιξθ που διαμορφώνει ζνα νζο πεδίο 
δυνατοτιτων και διεκδικιςεων ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο αίτθμα  από τθν άλλθ όμωσ, με τον τρόπο που 
κεςμοκετικθκε, δεν αποτρζπει το νθπιαγωγείο από παλιοφσ και νζουσ κινδφνουσ. Κι αυτό διότι δεν προβλζπεται  ο 
απαραίτθτοσ ςχεδιαςμόσ για τθν κακολικι εφαρμογι τθσ ςε όλθ τθ χώρα.  
Τίποτα δεν εξαςφαλίηει ότι τα επόμενα δφο χρόνια θ δίχρονθ υποχρεωτικι προςχολικι κα εφαρμοςτεί ςε όλθ τθν 
επικράτεια και δεν κα μείνει νεκρό γράμμα όςο κα διαιωνίηεται θ επικράτθςθ των voucher.  

 Αγωνιηόμαςτε και διεκδικοφμε τθν άμεςθ εφαρμογι τθσ δίχρονθσ προςχολικισ ςε όλθ τθν 
επικράτεια. 

 



Για τθν παιδαγωγικι ελευκερία ενάντια ςτθν αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ 
Το Υπουργείο, με τα ΠΕΚΕΣ, φτιάχνει μια παράλλθλθ «παιδαγωγικι» δομι, απομακρυςμζνθ από τον ςυνάδελφο, ώςτε 

να προωκιςει τθν αξιολόγθςθ ςτελεχών και ςχολικών μονάδων που αναλαμβάνουν να οργανώςουν οι νεοεκλεγμζνοι 
Συντονιςτζσ, να δθμιουργιςει μια κουλτοφρα Αξιολόγθςθσ μεταξφ όλων και τζλοσ, ςε μια επόμενθ φάςθ, να περάςει 
ανώδυνα τθν ατομικι Αξιολόγθςθ. Στο ςχεδιαςμό και αποφάςεισ τθσ κυβζρνθςθσ  
ςυμβάλλει και ο Αρχθγόσ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ μιλώντασ για «ελεφκερθ 
επιλογι προςωπικοφ ςτα ςχολεία». 

 Σο εκπαιδευτικό κίνθμα πρζπει άμεςα να οργανϊςει τισ αντιςτάςεισ 
του ςτθν προωκοφμενθ αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ με τθ μορφι 
τθσ Απεργίασ – Αποχισ.  

Η αξιολόγθςθ είναι θ απάντθςθ των κυρίαρχων ςτο λάκοσ ερώτθμα: πώσ κα 
απορριφκεί και κα αποπεμφκεί ζνα μζροσ των εκπαιδευτικών. Το πραγματικό 
ερώτθμα για μασ είναι πώσ κα γίνει το δθμόςιο ςχολείο καλφτερο ώςτε να 
ανταποκρίνεται ςτισ μορφωτικζσ ανάγκεσ και τα δικαιώματα των μακθτών. Γι’ 
αυτό είναι απαραίτθτθ θ παιδαγωγικι ελευκερία, θ δθμοκρατία, ο ςυλλογικόσ 
αυτοζλεγχοσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

   Για το ενιαίο δθμόςιο δωρεάν ςχολείο 
   Το ξεκίνθμα τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ ςτα δθμοτικά ςχολεία ζφερε ξανά ςτθν επιφάνεια όλα τα προβλιματα που 
ςχετίηονται με το νζο μοντζλο ςχολείου, τθ χαοτικι και κατακερματιςμζνθ λειτουργία του, τθν αυξθμζνθ ζνταςθ μζςα 
και ζξω από τισ ςχολικζσ τάξεισ. Το υλικό ζδαφοσ που διαμορφώνει αυτό το μοντζλο ζχει ςυγκεκριμζνεσ εργαςιακζσ, 
ενδοςχολικζσ και παιδαγωγικζσ επιπτώςεισ. 

 Διεκδικοφμε τθν ενιαία δθμόςια δωρεάν δεκατετράχρονθ εκπαίδευςθ (δίχρονθ υποχρεωτικι 
προςχολικι και δωδεκάχρονο ςχολείο). Διεκδικοφμε το ςχολείο των όλων, των ίςων και των 
διαφορετικϊν.  

 

 τισ εκλογζσ τθσ 28θσ ΝΟEMΒΡΗ ψθφίηουμε για να εκλζξουμε το νζο Δ.. του υλλόγου μασ για τθν 
επόμενθ κρίςιμθ διετία.  
Η δική μασ επιλογή είναι ζνασ Σφλλογοσ ανεξάρτθτοσ, μακριά από λογικζσ κυβερνητικοφ και 
κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ, ζνασ Σφλλογοσ που ζχει μοναδικι του πυξίδα τισ ανάγκεσ και τα 
δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν και την υπεράςπιςη ενόσ ςχολείου πραγματικά ενιαίου, δημόςιου 
και δωρεάν. 
 Ένασ Σφλλογοσ διεκδικθτικόσ, μαχητικόσ, πάντα ςτην πρώτη γραμμή των αγώνων.  
Ένασ Σφλλογοσ αςπίδα ςε κάκε αυκαιρεςία και αυταρχική ςτάςη τησ διοίκηςησ.  
Ένασ Σφλλογοσ που ζχει άποψθ για το ςχολείο, για τη λειτουργία του και το περιεχόμενο τησ γνώςησ. 
Ένασ Σφλλογοσ τθσ ςυμμετοχισ ,τθσ ενότθτασ, τθσ αλλθλεγγφθσ.  
                      … με τθ ςυμμετοχι και τθν ψιφο μασ για κίνθμα ανεξάρτθτο ριηοςπαςτικό αγωνιςτικό   

Ψθφίηουμε  ΕΞΟΔΟ 

 ΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΚΤΟΝΗ                 Δαςκάλα Ε.Α. 1ο Ειδικό Δ.. Πειραιά 

ΑΡΚΟΜΑΝΗ ΕΤΗ                                   Δαςκάλα 13ο Δ.. Πειραιά 

ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΜΑΡΙΑ                               Δαςκάλα 11ο Δ.. Νίκαιασ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ                  Δαςκάλα 26ο Δ.. Νίκαιασ 

ΘΕΟΔΩΡΟΤΛΕΑ ΧΡΤΟΤΛΑ             Δαςκάλα Ε.Α. 3ο Δ.. Νίκαιασ 

ΚΑΛΟΞΤΛΟΤ ΦΟΤΛΗ                        Γαλλικϊν  8Ο Δ.. Νίκαιασ-12ο κϋ 17ο Δ.. Νίκαιασ-Αρμζνικο Δ.  

ΚΟΤΣΩΝΗ ΒΤΡΩΝΑ                    Δάςκαλοσ 18ο Δ.. Πειραιά 

ΚΤΡΙΑΚΙΔΟΤ ΕΦΗ                             Νθπιαγωγόσ 11ο Νθπ. Νίκαιασ 

ΚΤΡΙΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                  Δάςκαλοσ  7ο Δ.. Νίκαιασ 

ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ                    Δαςκάλα  14ο Δ.. Νίκαιασ 

ΜΟΤΔΗΛΟΤ ΕΛΕΝΗ                       Δαςκάλα  10ο Δ.. Νίκαιασ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ             Δαςκάλα   4ο Δ.. Πειραιά 

ΡΕΒΙΘΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ                        Δαςκάλα  18ο Δ.. Πειραιά 

ΙΟΤΛΑ ΓΙΑΝΝΗ                       Δάςκαλοσ  Αρμζνικο Δ.. Νίκαιασ 

ΠΤΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ             Δαςκάλα Ε.Α. 9ο Δ.. Νίκαιασ 

ΣΑΓΚΑΡΗ ΗΛΙΑ                      Δάςκαλοσ  27ο Δ.. Νίκαιασ 

ΦΑΙΝΕΚΟ ΓΙΑΝΝΗ                 Δάςκαλοσ  12ο Δ.. Νίκαιασ 

 


