Π.Α.Σ.Κ.

εκπαιδευτικών

Μάρτης 2007

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Είναι όλοι ίδιοι;
Â Ένα χρόνο τώρα – από τον περασμένο Μάη – το εκπαιδευτικό κίνημα
βρίσκεται στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη Παιδεία,
Â Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ικανοποιεί κανένα αίτημά μας,
αλλά αντιμετωπίζει το κίνημα με τον πλέον αυταρχικό τρόπο και με
πρωτοφανή ξυλοδαρμό φοιτητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων.

Κι ενώ η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα σαρώνει τα πάντα
 Ορισμένες ηγεσίες συνδικαλιστικών παρατάξεων ξεχνούν ποιος κυβερνά
– εδώ και τρία χρόνια τον τόπο- και με μια ισοπεδωτική λογική βάλθηκαν
να μας πείσουν ότι «όλοι ίδιοι είναι»,
ρίχνοντας έτσι νερό στο μύλο της «Στο πρόγραμμα δράσης επιλέγονται
προωθημένες μορφές κινητοποιήσεων,
κυβέρνησης.
στη
λογική
των
5ήμερων
 Η όποια κριτική τους στη σημερινή επαναλαμβανόμενων απεργιών- και
η
κυβέρνηση
εξαντλείται
σε
λίγες μάλιστα απ’ τη 2 κιόλας βδομάδα
λειτουργίας των σχολείων - που μπορεί
γραμμές και η «σκληρή» αντιπαράθεση μεν να μην υποστηρίζονται από τη
γίνεται με το παρελθόν.
μεσολάβηση
των
καλοκαιρινών
 Έφτασαν, μάλιστα, να γράψουν ότι διακοπών, εξυπηρετούν όμως μια χαρά
τις προεκλογικές ανάγκες του ΠΑΣΟΚ
η πολυήμερη απεργία που αποφάσισε η λίγες μόλις μέρες πριν τις δημοτικές
75η Γ.Σ. του κλάδου είναι «…το εκλογές του Οκτώβρη».
καλύτερο προεκλογικό δώρο προς το
Γ. Δ.
ΠΑΣΟΚ,
ενόψει
δημοτικών
Στέλεχος του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών
Ιούνης 2006
εκλογών…»
Πρακτικά συνεδρίου Δ..Ο.Ε.
Από το λεξιλόγιό τους απουσιάζει
(75η Γ.Σ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ)
η οποιαδήποτε κριτική προς την
κυβερνητική
∆ΑΚΕ
η
οποία
καθημερινά παίζει το ρόλο του «κυβερνητικού εκπροσώπου» στη ∆ΟΕ.
Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωρίζουν
πολύ καλά πότε είχαν – με τους αγώνες τους – σημαντικές κατακτήσεις.
1

Θυμίζουμε:
¾ Την κατάργηση του επιθεωρητή και της επιθεώρησης (Οκτώβρης 1981).
Τον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και το κλίμα
παιδαγωγικής
ελευθερίας
και
«… Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ
δημοκρατίας που επικρατεί από τότε δεν θέλει και δεν μπορεί να οδηγήσει σε
νικηφόρο αποτέλεσμα τον αγώνα μας. Μετά
στα σχολεία.
από 5 μέρες απεργίας αρνείται να
¾ Την ψήφιση του Ν. 1264/82, του
αποτιμήσει το αποτέλεσμα του αγώνα και να
νόμου που κατάργησε το Ν. 330 και πάρει ευθύνη κατεβάζοντας εισήγηση στις
τις διορισμένες διοικήσεις στα Γ.Σ. για τη συνέχισή του. Νίπτει «τας
συνδικάτα, του δημοκρατικότερου χείρας της» και καλεί τους εκπαιδευτικούς
να πάρουν μόνοι τους την ευθύνη
εργατικού νόμου στην Ευρώπη.
τοποθετούμενοι
στην
απόφαση
του
¾ Την ψήφιση του Ν.1268/82 με Συνεδρίου, που έγινε τρεις μήνες πριν!
τον οποίο ιδρύθηκαν τα παιδαγωγικά Πρόκειται για τακτική υπονομευτική,
διασπαστική και ανέντιμη απέναντι στις
τμήματα – αίτημα 60 χρόνων – που χιλιάδες των απεργών που δίνουν αυτή τη
είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του μάχη.
κλάδου μας. Τότε η Ν. ∆ημοκρατία … να μην αφήσουμε να διαχειρίζεται τον
αγώνα αυτό για λογαριασμό μας η
πρότεινε τριετείς σπουδές στο αφερέγγυα πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ…»
Βελεστίνο για τους δασκάλους!!!
ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2006
¾ Την
ψήφιση
του
Ενιαίου
(Για μια απεργία που, μέχρι τότε, δεν είχε ψηφίσει)
μισθολογίου, το 1984, με το οποίο
διπλασιάστηκαν οι αποδοχές των
δασκάλων. Ο κλάδος μας – παρά τα δυο χρόνια σπουδών – μπήκε, τότε, στην
κατηγορία (Α/Τ) Ανώτατης Εκπαίδευσης
¾ Την ψήφιση του Ν.1566/85 με τον οποίον μπήκαν για πρώτη φορά
ειδικότητες στα ∆ημοτικά Σχολεία
¾ Την καθιέρωση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου
¾ Τη λειτουργία των Σ∆ΕΝΠ (Σχολείων ∆οκιμαστικής Εφαρμογής Νέων
Προγραμμάτων) τα οποία κατάργησε η Ν. ∆ημοκρατία το 1990.
¾ Τη θεσμοθέτηση του Ολοήμερου Σχολείου και Νηπιαγωγείου που έδωσε
6.000 οργανικές θέσεις ∆ασκάλων και 3.000 Νηπιαγωγών στον κλάδο
¾ Τους 25.000 διορισμούς (1998-2004) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
που είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σήμερα άνεργοι δάσκαλοι
¾ Τη μείωση για πρώτη φορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Π.Ε.
από 25 σε 21 ώρες (1997)
¾ Την ενιαία οικονομική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών Π.Ε. και ∆.Ε. (1-12000)
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¾ Την ίδρυση ∆ιδασκαλείων μετεκπαίδευσης σ’ όλα τα Παιδαγωγικά τμήματα
της χώρας (1995)
¾ Τα προγράμματα εξομοίωσης, που έλυσαν το πρόβλημα της
κατηγοριοποίησης στον κλάδο .
¾ Τις σημαντικές εκπαιδευτικές καινοτομίες:
Περιβαλλοντική αγωγή, πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, πρόγραμμα κυκλοφοριακής
αγωγής, πρόγραμμα αγωγής υγείας, κλπ.
¾ Τα νέα αναλυτικά προγράμματα

Ας μας απαντήσουν
Αυτοί που λένε ότι όλοι ίδιοι είναι ας μας πουν έστω και ένα μέτρο που πήρε
υπέρ της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών η Ν.∆. σ’ όλα τα χρόνια που
είναι στην κυβέρνηση, από τη μεταπολίτευση και μετά που, βέβαια, δεν
είναι τρία, αλλά δεκαπέντε.

Τους θυμίζουμε …
•
Το Ν.309/76 για την εκπαίδευση
και τον … «εργατικό» Ν. 330 που όλο
το εκπαιδευτικό και το εργατικό κίνημα
ζητούσε
να
καταργηθούν
(και
καταργήθηκαν το 1981)
•
Τις διορισμένες διοικήσεις στη
ΓΣΕΕ
και
στην
Α∆Ε∆Υ
(Παπακώστας) σ’ όλη την περίοδο 7481
•
Τους μισθούς πείνας που έδινε
στους δασκάλους
•
Τις μηδενικές αυξήσεις 0+0=14%
της κυβέρνησης Μητσοτάκη την
περίοδο 90-93
•
Τους 8.000 απολυμένους της
ΕΑΣ την ίδια περίοδο
•
Τη
δολοφονία
του
Νίκου
Τεμπονέρα
•
Και, φυσικά, τα 17,5 Ευρώ!!! που έδωσε στον κλάδο μετά από έξι
εβδομάδες απεργία
3

Είναι αλήθεια όλοι ίδιοι;

Φ

υσικά όλα όσα κατέκτησε ο κλάδος μας τα κατέκτησε με τους αγώνες
του. Έχει, όμως, μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι η συντηρητική
παράταξη ποτέ δεν έδωσε ΤΙΠΟΤΕ στον εκπαιδευτικό. Τον καθήλωσε σε
μισθούς πείνας, προσπάθησε να τον χειραγωγήσει και να τον υποτάξει.
Μόνο όταν τη διακυβέρνηση της χώρας είχε η δημοκρατική προοδευτική
παράταξη οι εκπ/κοί και οι εργαζόμενοι είχαν κατακτήσεις.
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΙ ΑΛΛΟ
ΝΑ ΕΞΙΣΩΝΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ –
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η Π.Α.Σ.Κ. από την ίδρυσή της, μέχρι σήμερα, ποτέ δεν είχε
φιλοκυβερνητικά ή αντικυβερνητικά σύνδρομα. Σ’ όλη της τη διαδρομή
αγωνίστηκε ενάντια στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, απ’ όπου κι αν
προέρχονταν.
Σήμερα αντίπαλός μας είναι η πολιτική της λιτότητας, της
υποχρηματοδότησης, της υποβάθμισης της ∆ημόσιας εκπαίδευσης. Η πολιτική
των ΜΑΤ και της τρομοκρατίας που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας
∆ημοκρατίας.
Για να ανατραπεί αυτή η πολιτική χρειάζεται ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ όλων των
δυνάμεων των εργαζομένων, σ’ ένα κοινό μέτωπο ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
που θα διεκδικήσει λύσεις στα προβλήματά μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΤΙΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ,ΑΛΛΑ
ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ.
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