ΔΥΣΤΥΧΩΣ…ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ
Κατά την τελευταία διετία οι εκπρόσωποι της Δ.Α.Κ.Ε. στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. περιόδευσαν
στο σύνολο σχεδόν των Ε.Λ.Μ.Ε. Στις ενημερώσεις που πραγματοποίησαν στους συλλόγους
διδασκόντων πρόβαλαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας, της ΑΔΕΔΥ, πρώτιστα όμως
υπεραμύνθηκαν των δίκαιων αιτημάτων των εκπαιδευτικών. Κατήγγειλαν την αντιλαϊκήαντιεκπαιδευτική πολιτική της νεομνημονιακής συγκυβέρνησης καθώς και τις αποφάσειςενέργειες του Υπουργείου Παιδείας.

Δικαιωθήκαμε καθώς αναδείχθηκε ανάγλυφα η πλήρης αναντιστοιχία των λόγων και των
πράξεων της πολιτικής ηγεσίας.

Συγκεκριμένα: α) μηδενικοί διορισμοί έως το 2019 μολονότι είχαν ρητά υποσχεθεί
τουλάχιστον 20.000 κατά την περίοδο 2016-2018
Β) συνεχής μείωση των προσλήψεων στο χώρο των αναπληρωτών, η οποία θα οδηγήσει
συντομότατα στον «εργασιακό καιάδα» δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους.
Γ) έμμεση αύξηση του ωραρίου σε πολλές περιπτώσεις και καμία συζήτηση για την
επαναφορά του στα προ του 2013 επίπεδα
Δ) καίρια κτυπήματα στην Τ.Ε.Ε. με τελευταίο την αναγκαστική ηλεκτρονική δήλωση
προτίμησης, με ασφυκτικές προθεσμίες, σε όσες-όσους επιθυμούν να φοιτήσουν στα
ΕΠΑ.Λ.
Ε) συνεχείς καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων με τμήματα όσο το δυνατόν μεγαλύτερα
σε αριθμό
Στ) ευθεία άρνηση της ύπαρξης Καθηγητικών Σχολών στην Ελλάδα, μια καινοφανής θεωρία
που θέτει σε αμφισβήτηση την παιδαγωγική μας επάρκεια ενώ παράλληλα «απαλλάσσει»
το κράτος από την υποχρέωση διορισμού δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών, αλλά και νέων
πτυχιούχων.
Ζ) επιβολή της β’, αλλά και της γ’ ανάθεσης με υποχρεωτικές μετακινήσεις σε περισσότερα
των τριών σχολείων. Παράλληλα επικρατεί ο κίνδυνος της κινητικότητας στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της
ίδιας Περιφέρειας
Η) συνεχώς αυξανόμενη εντατικοποίηση των διδακτικών- διοικητικών εργασιών μας.
Τελευταίο παράδειγμα η εξαγωγή αποτελεσμάτων στα Γυμνάσια τη Δευτέρα 12/6, ημέρα
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αυτό οδήγησε τους συλλόγους να συνέλθουν τις μεσημβρινές
ώρες και η όλη διαδικασία εξουθένωσε το σύνολο των συναδέλφων που ήσαν επιτηρητές
παράλληλα.

Θ) ψήφιση νόμου για την επιλογή δ/ντων σχολικών μονάδων που πάσχει σε πολλά σημεία,
κινείται στα όρια της νομιμότητας και επιχειρεί να αλώσει με διορισμένα Συμβούλια
επιλογής τη διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ι) σκληρή και άτεγκτη η πολιτική του Υπουργείου καθώς αρνείται το διάλογο, προτιμά
προσχηματικές προσεγγίσεις και «κωφεύει» στις εκκλήσεις των Εκπαιδευτικών
Ομοσπονδιών. Δεν έδωσε καμία παράταση στην εξαήμερη υποβολή υποψηφιοτήτων για
τους διευθυντές, μολονότι οι τρεις ημέρες ήσαν ημέρες αργίας, μεταξύ των οποίων και
αυτή του Αγίου Πνεύματος.

Πλήρης δικαίωση των θέσεων της Δ.Α.Κ.Ε. που με τις πολύμοχθες και συνεχείς προσπάθειες
των στελεχών της ανά την Ελλάδα, ανέτρεψε τους υπάρχοντες συσχετισμούς και την
ανέδειξε πρώτη και αδιαφιλονίκητη δύναμη στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τις
Ε.Λ.Μ.Ε. και το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στόχος της παράταξής μας είναι η συνεχής και
αδιάλειπτη παρουσία της, καθώς και η μαχητική-αγωνιστική προώθηση των αρχών μας που
ως βασικούς πυλώνες στην Παιδεία θέτουν την Ορθοδοξία και τη διαχρονική παρουσία των
Εθνικών Αξιών.
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