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22 Ιουνίου 2012 

Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.  

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΝΤΑ 

ΣΤΗΝ 81η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

αντιπρόσωποι,  

Σας καλωσορίζω στην 81η Γενική 

Συνέλευση του κλάδου, στη Γενική 

Συνέλευση των 90 χρόνων της 

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της 

Ομοσπονδίας της Ρόζας Ιμβριώτη και 

του Αλέξανδρου Δελμούζου, της 

Ομοσπονδίας της Έλλης Αλεξίου και του 

Νίκου Πλουμπίδη, της Ομοσπονδίας των 

ηρώων δασκάλων της Εθνικής 

Αντίστασης κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής κατοχής, της Ομοσπονδίας των δασκάλων του αντιδικτατορικού αγώνα, της 

Ομοσπονδίας των αγώνων της νεώτερης γενιάς και των μεγάλων κινητοποιήσεων του 

1980, του 1997 και του 2006.  

Αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης, της αρχαιότερης Ελληνικής Ομοσπονδίας 

στο δημόσιο, που έρχεται από το 1922 και θα πάει πολύ μακριά, της μεγαλύτερης και 

μαζικότερης Ομοσπονδίας στο δημόσιο, που δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την 

κάνει μικρή για να την ελέγχει, θα την κρατήσουμε μεγάλη γιατί έτσι την παραλάβαμε κι 

έτσι πρέπει να την παραδώσουμε στα παιδιά μας, με την ιστορία, τις παρακαταθήκες 

του αγώνα της αξιοπρέπειας, για την εκπαίδευση και για τον Έλληνα εκπαιδευτικό.  

Αυτό είναι το σπίτι μας. Κάποιοι το πετροβολάνε και λένε «πού είναι η Δ.Ο.Ε.», 

λες και η Δ.Ο.Ε. είναι ο Μαντάς, είναι ο Κόκκινος, είναι ο Πετράκης. Αναρωτιούνται  αν 

είναι και οι ίδιοι η Δ.Ο.Ε.; Αναρωτιέσαι, συνάδελφέ, μου αν είσαι κι εσύ η Δ.Ο.Ε. ή δε 

θέλεις να είσαι και προτιμάς κάτι δικό σου;  

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα προσπαθήσω πριν αναφερθώ στο τι έκανε το 

Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί αυτό έχει σημασία, να περιγράψω με λίγα λόγια τις 

συνθήκες μέσα στις οποίες έπρεπε αυτό να λειτουργήσει και να δράσει.  
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Θα προσπαθήσω να σας πω όλη την αλήθεια, κοιτάζοντάς σας στα μάτια, και ό,τι 

πω θα προσπαθήσω να το αποδείξω με ντοκουμέντα. Γιατί μόνο αν κοιταχτούμε στα 

μάτια και πούμε αλήθειες και βγούμε από δω μέσα όλοι μαζί, θα έχει προκοπή αυτός 

ο τόπος κι αυτός ο κλάδος.  

Η οικονομική κρίση και το πολιτικό σκηνικό 

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  την τελευταία τετραετία και με αποκορύφωμα 

τα δύο τελευταία χρόνια, βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση του καπιταλισμού, μετά το 

1929. Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι αυτή η κρίση είναι χειρότερη κι από εκείνη. Μια 

κρίση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, μετά την ευδαιμονία που υπήρξε μετά 

το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε όλους τους λαούς, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, όταν 

οι «Κεϋνσιανές» οικονομικές θεωρίες επικράτησαν στο Δυτικό κόσμο.  

Αυτή η κρίση ουσιαστικά άρχισε, από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70, όταν 

ξεκίνησε το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων με την εφαρμογή των  

νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Αγγλία και εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες, όταν 

επικράτησαν οι σκληρές μονεταριστικές λογικές που πρώτοι κλήθηκαν να εφαρμόσουν η 

Μάργκαρετ Θάτσερ και ο Ρόλαντ Ρήγκαν, πολιτικές που μη βρίσκοντας από την άλλη 

πλευρά αντίπαλο δέος, αφού ο υπαρκτός σοσιαλισμός αδυνατούσε σε εκείνη την 

περίοδο να δώσει στους εργαζόμενους πιστευτή λύση, οδήγησε στις σημερινές 

συνθήκες, δηλαδή στην πλήρη ασυδοσία της αγοράς, στη ρεβάνς του συστήματος 

απέναντι στους εργαζόμενους, που εκτιμήθηκε ότι πολλά είχαν κατακτήσει όλα αυτά τα 

χρόνια και θα έπρεπε να αρχίσει να τους τα παίρνει κομμάτι-κομμάτι πίσω.  

Έτσι φτάσαμε εδώ, σε μια κρίση που πολλοί θέλουν να λένε ότι φταίει μόνο η 

Ελλάδα, φταίνε μόνο οι Έλληνες γιατί είναι όλο ποτό γλέντι και χαρά, γιατί δε 

δουλεύουν ή γιατί δεν τηρούν τους όρους που τους επιβάλλουν. Όμως, συνάδελφοί 

μου,  και οι ενάρετοι Ιρλανδοί που υπακούουν σε όλα ή οι σοβαροί Πορτογάλοι είναι σε 

καλύτερη μοίρα; Οι Ισπανοί συνάδελφοί μας, τα αδέρφια μας στην Κύπρο, οι Ιταλοί 

αλλά και οι εργαζόμενοι έξω από την Ευρώπη τα ίδια δεν αντιμετωπίζουν; Ψάξτε να 

βρείτε την κρίση και έξω από την Ευρώπη και θα αναγνωρίσετε ότι βρισκόμαστε στο 

κέντρο ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου.  

Εμείς λοιπόν τι κάνουμε; θα χαθούμε στο μικρόκοσμό μας λέγοντας ότι εδώ είναι 

το κακό; τσιμπώντας σε αυτά που λένε αυτοί που αποκηρύττουμε, δηλαδή η Άνγκελα 

Μέρκελ και οι σύμμαχοί της, ότι φταίνε δήθεν οι Έλληνες; Άρα κι εμείς πρέπει να πούμε 

ότι φταίνε μόνο οι κακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στον τόπο μας και όχι το 

παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα; Δεν είναι βέβαια, άμοιρες ευθυνών οι πολιτικές που 
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ακολουθήθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια στην πατρίδα μας, κυρίως βέβαια την τελευταία 

επταετία από το 2005 και έπειτα.  

Συνάδελφοι, εδώ θέλω να πούμε αλήθειες και να συμφωνήσουμε. Αυτή λοιπόν 

η παγκόσμια λαίλαπα που έχει ενσκήψει κυρίως απέναντι στους εργαζόμενους και 

λεηλατεί τις ίδιες τις ζωές μας, δεν μπορεί να μας βρίσκει διαιρεμένους, 

κομματιασμένους και σκοτωμένους μεταξύ μας.  

Μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, τον Ιούνιο του 2011, εκλέχτηκε το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. και θα πίστευε κανείς ότι σε αυτή την κατάσταση, σε 

αυτή την κρίση, σε αυτόν τον πόλεμο, δε θα έπρεπε να λείπει κανείς. Στην ιστορία του 

τόπου μας αυτούς που απουσίαζαν από τη μάχη ή που δίνανε τη μάχη για δικό τους 

λόγο και για δικό τους σκοπό, τους απομακρύνανε. Σε αυτή τη μάχη έπρεπε να είναι 

όλες οι δυνάμεις του κλάδου, να μη λείψει ούτε ένας.  

Το Διεκδικητικό Πλαίσιο και η στάση των παρατάξεων 

Κάποιοι όμως από την πρώτη στιγμή είχανε άλλες επιλογές και επειδή η 

Δημοκρατία είναι ότι πιο πολύτιμο μας έχει απομείνει, αυτή η συγκεκριμένη 

Δημοκρατία που έχουμε, τι θα έπρεπε άραγε να κάνουμε; Πέρυσι τέτοια μέρα, εδώ, 

αποφασίσαμε ένα διεκδικητικό πλαίσιο, για πρώτη φορά μετά από το 2006. Φύγαμε 

από δω με πλαίσιο ψηφισμένο από το 70%  περίπου των αντιπροσώπων, 

νεοεκλεγμένων αντιπροσώπων, μετά από την πρόσφατη εκλογική ετυμηγορία του 

κλάδου όπου είχαμε πλήρη αντιστοίχηση βάσης και Συνέλευσης. Ψηφίστηκε ένα 

διεκδικητικό πλαίσιο που θα ήταν ο χάρτης για να προχωρήσουμε μπροστά και ξέρετε τι 

έγινε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου;  

Το πρώτο αίτημα που τέθηκε από κάποια μέλη, ήταν να αλλάξει το διεκδικητικό 

πλαίσιο του κλάδου, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και είναι αυτό δημοκρατία και 

έπρεπε να το δεχτούμε και έπρεπε να βγω και να υποστηρίξω αυτό που λέγανε οι 

συνάδελφοι των Παρεμβάσεων ότι αν το διεκδικητικό πλαίσιο δεν αναφέρει ως 

αναγκαία προϋπόθεση την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ δεν μπορεί να 

συγκινήσει κανέναν και αυτό λέγεται από κάποιους δημοκρατία;  

Αυτή είναι η λογική τους, συνάδελφοι και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα το 

συνάδελφο Νίκο Παπασπύρο να το παραδέχεται, λέγοντας ότι: "εμείς αλλάζουμε κάθε 

χρόνο και αυτό "βοηθάει την παράταξή μας", "βοηθάει τον κλάδο, βοηθάει και την 

παράταξή μας". Τον κατανοώ απολύτως στη λογική ότι βοηθάει το χώρο σας να 

ισορροπεί με τις διάφορες τάσεις στο εσωτερικό του, αυτό δεν αφορά όμως τον κλάδο.  
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Φανταστείτε, γιατί αυτό είναι τσάμπα μαγκιά, να αλλάζανε και τα 11 μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο, να σπάμε πλάκα με τη Δ.Ο.Ε., δηλαδή να 

αλλάζουμε κάθε χρόνο και οι 11 και να λέμε ότι υπάρχει συνέχεια και υπάρχει αγώνας.  

Συνάδελφοι, όποιος θέλει να σπάει πλάκα στην πιο κρίσιμη στιγμή του κινήματος, 

να βγει και να το δηλώσει και προς τα έξω και τα πλαίσιά του να μην τα φέρνει μόνο στη 

Δ.Ο.Ε. αλλά να τα βάζει και στις Γενικές Συνελεύσεις, εκεί που κατεβαίνει με 47 ονόματα 

στους 40 Συλλόγους και να υποστηρίζει και τα κείμενα που  καταθέτει και στη Δ.Ο.Ε. Όχι 

σε κάθε Σύλλογο διαφορετική προσέγγιση στη λογική του κάθε χωριό και γυμναστήριο, 

και κάθε πόλη και στάδιο.  

Οι δράσεις μας το καλοκαίρι του 2011 

Κατηγορηθήκαμε ότι δεν κάναμε τίποτα τη φετινή χρονιά, αυτό ειπώθηκε. Έχω 

μαζί μου όμως τα δημοσιεύματα και τις ανακοινώσεις που βγάλαμε. Συνάδελφοι, το 

θέμα των βιβλίων ποιος το άνοιξε; Εσείς το πήρατε είδηση, το είχατε αντιληφθεί; Όταν 

στις αρχές Ιουλίου, όχι μόνο με ανακοινώσεις μας, αλλά και με παρεμβάσεις στον 

Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. δηλώναμε ότι δε θα υπάρχουν στα σχολεία βιβλία το Σεπτέμβρη. 

Εσείς πού ήσασταν; Στα μπάνια του λαού και καλά κάνατε. Και μας κατηγορείτε, ότι 

κάναμε πλάτες στη Διαμαντοπούλου; Χωρίς ντροπή το λέτε; Όταν όλο το καλοκαίρι η 

Δ.Ο.Ε. και είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε γι αυτό και δεν τολμήσατε να το αναφέρετε, 

ανέδειξε με όλους τους τρόπους που είχε, με όλες τις δυνατότητες που είχε, όλα τα 

προβλήματα που φάνηκαν εκείνη την περίοδο.  

Το θέμα τις υποχρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, το είχαμε αναδείξει 

όχι τον Ιούλιο, αλλά από την περασμένη Άνοιξη. Διορισμοί, προβλήματα με τις 

μεταθέσεις και τις αποσπάσεις. Εμείς ήμασταν που μπήκαμε μπροστά για να 

πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις, παρά  τα προβλήματα που υπήρχαν. Το είπε ο 

Θανάσης ο Γκούμας, δε θέλουμε εύσημα ούτε βγάλαμε καμιά ανακοίνωση για το τι 

κάναμε. Απλά είπε ο Θανάσης ότι εκείνη την ώρα όταν φτάσαμε στο Υπουργείο και δε 

μας αφήνανε τα ΜΑΤ να μπούμε μέσα, κάποιοι βγάζανε φωτογραφίες τις οποίες δεν τις 

είδαμε πουθενά αναρτημένες γιατί δεν ήταν οι ίδιοι στο κάδρο. 

Ο συνάδελφος ο Καλούσης, που φώναξε τώρα και τον ευχαριστώ γι αυτό, ήταν 

αυτή τη χρονιά ο προσωπικός μου οπερατέρ, με φωτογράφιζε και με βιντεοσκοπούσε 

όπου βρισκόμουν, όπου πήγαινα με κάλυπτε φωτογραφικά, δεν έχω τέτοιο παράπονο. 

Το παράπονό μου είναι ότι δε μου έδωσε ούτε μία φωτογραφία. Να τις κρατάς και να τις 

βλέπεις  Ακρίτα και όταν θα βρισκόμαστε να τα λέμε. Γιατί όπου πηγαίναμε με τραβούσε 

και καμιά φωτογραφία, γιατί σου λέει δε θα το κάνει το λάθος, θα το κάνει. Πηγαίναμε 
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στη Διαμαντοπούλου, έβαζε κρυφά το κινητό και βιντεοσκοπούσε, σου λέει θα την πει 

την πατάτα. Δεν του βγήκε πουθενά όμως, Ακρίτα ειλικρινά στενοχωριέμαι γι αυτό.  

Συνάδελφοι κι επειδή θέλω είπα να σας κοιτάω στα μάτια και να λέμε αλήθειες 

δηλώνω το εξής:  το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. μπορεί κάποιοι να το θέλουν να 

είναι Δ.Ο.Ε. Λεκανοπεδίου ή Δ.Ο.Ε. Παρεμβάσεις ή Δ.Ο.Ε. δεν ξέρω εγώ τι, όμως το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. συνάδελφοι και συναδέλφισσες είναι υποχρεωμένο 

όταν σχεδιάζει, να προσπαθεί να αντιληφθεί τη βούληση της πλειοψηφίας του κλάδου.  

Η πρώτη μάχη 

Να είστε βέβαιοι ότι η πρόθεσή μας από τις 30 του περασμένου Ιούλη, όταν 

«κόπηκαν» τα 50€ από το κίνητρο απόδοσης, ήταν ότι το Σεπτέμβρη δεν ανοίγουν τα 

σχολεία. Ήμασταν εμείς που στείλαμε, ως πρώτη κίνηση του νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου, ανοιχτή επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό θέτοντάς του κόκκινες γραμμές, 

λέγοντάς του ποιες είναι οι προθέσεις μας και να είστε βέβαιοι ότι η πρόθεσή μας, δείτε 

τα δημοσιεύματα όλου του καλοκαιριού, ήταν σε αυτή την κατεύθυνση.  

Κι έχετε δίκιο, έχετε δίκιο ότι μπορούσαμε το καλοκαίρι και τον Αύγουστο να 

λεονταρίζουμε. Ναι, προσπαθούσαμε να πιέσουμε. Ξέρετε ποια ήταν τα μηνύματα με το 

ξεκίνημα της χρονιάς, μετά από αυτές τις ανακοινώσεις;  Από όλους εσάς. «Πού θα πάτε 

μωρέ, πού θα πάμε»; Ξέρετε ποιες ήταν οι προτάσεις που κατατεθήκανε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο από τους σούπερ αγωνιστές των Παρεμβάσεων; Μια κινητοποίηση τον 

Οκτώβρη, αυτή ήταν η πρότασή τους, μια κινητοποίηση τον Οκτώβρη. Βγαίναμε και 

προτείναμε να μην ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη και το μήνυμα που παίρναμε 

είναι να πάμε σε κινητοποίηση τον Οκτώβρη και είναι αλήθεια ότι δεν γινόταν να πας 

εκείνη την περίοδο να κλείσεις τα σχολεία μόνος σου. Κι αποφασίσαμε να δώσουμε 

ένα μήνυμα, με το ξεκίνημα της χρονιάς, στις αρχές του Σεπτέμβρη να αποκαλύψουμε 

την ανικανότητα και τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, για τα βιβλία, για  τα 

κενά, για την υποχρηματοδότηση.  

Συναντηθήκαμε με όλα τα πολιτικά κόμματα, εκτός από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που δε μας 

δέχθηκε. Με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν έχω πρόβλημα, συνάδελφοι, να δηλώσω, 

ότι  δε μας δέχθηκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., τι να πω, ότι μας δέχθηκε; Δε με νοιάζει εμένα ποιο 

κόμμα είναι αυτό. Πρώτα είμαι δάσκαλος και μετά ψηφίζω ή αποφασίζω για 

οτιδήποτε άλλο.  

Συνάδελφοι, αυτή η κινητοποίηση λοιδορήθηκε από τους αγωνιστές, μάλλον από 

αυτούς που εμφανίζονται εδώ ως αγωνιστές. Μια κινητοποίηση που παρόλα τα 

προβλήματα της περιόδου, κατάφερε να συμπεριλάβει την Ο.Λ.Μ.Ε. με τον τρόπο που 
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αυτή μπορούσε με μια τρίωρη στάση εργασίας, να συμπεριλάβει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την 

Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η οποία για πρώτη φορά μετά το 2006 κήρυξε στάση 

εργασίας για την παιδεία, τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τους φοιτητές και μια μέρα που ήταν κλειστό 

όλο το κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν κινούνταν κανένα μεταφορικό μέσον έγινε ένα πάρα 

πολύ καλό συλλαλητήριο από όλους αυτούς τους φορείς. 

Πώς αντιλαμβάνονται μερικοί την απεργία και πώς «βλέπουν» τους 

απεργοσπάστες 

Εδώ αποκαλύφθηκαν οι σχεδιασμοί και οι πραγματικές προθέσεις για την 

απεργία κάποιων παρατάξεων που λέγανε δεν μπορεί να πάει η Δ.Ο.Ε. μόνη της. 

Φτάσανε στο σημείο, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων συγκεκριμένου χώρου να 

βγαίνουν με ανακοινώσεις και να λένε: «τι απεργία είναι αυτή και γιατί πρέπει να την 

κάνουμε αυτή την απεργία»; Λέγοντας επίσης, «για όλα τα παραπάνω και αφού κάναμε 

όσα απορρέουν από το ρόλο μας, ως μέλη του Δ.Σ., δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να 

απεργήσουμε» και αυτή είναι η Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση στο Ρέθυμνο.  

Αυτό δε θέλαμε εμείς να το θέσουμε ως θέμα, μπήκε όμως και από την πλευρά 

του ΠΑΜΕ, αλλά και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου του Ρεθύμνου, με επιστολή του και 

είναι αποκαλυπτικοί οι διάλογοι που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε.  

Έγινε λοιπόν συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζω. Ο συνάδελφος 

Νίκος Παπασπύρος: «Πρώτα απ όλα να πούμε ότι αυτή την ενέργεια του συγκεκριμένου 

σχήματος που υπάρχει εκεί, δεν την επικροτούμε». Ρωτάω εγώ: «Την καταδικάζετε»; 

«Δεν είπα αυτό, είπα δεν την επικροτούμε». Παρακάτω Νίκος Παπασπύρος: «Παρόλα 

αυτά καλώς ή κακώς υπάρχουν κάποιες πλειοψηφίες και μειοψηφίες και αυτές πρέπει 

να τις σεβαστούμε». Δηλαδή τους απεργοσπάστες, αυτούς που βγαίνουν παραμονή 

απεργίας και βγάζουν ανακοίνωση, πρέπει να τους σεβαστούμε Νίκο Παπασπύρου. 

«Τρίτον, το συγκεκριμένο σχήμα δεν είναι σχήμα που είναι των Παρεμβάσεων, που να 

ανήκει στις Παρεμβάσεις». Βέβαια ψάχνοντας, είδα ότι στο ψηφοδέλτιο που κατέβηκε 

λίγους μήνες πριν για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι ήταν συνυποψήφιοι 

του Νίκου Παπασπύρου, του Ακρίτα Καλούση και όλων των υπολοίπων. Δηλαδή τους 

αποποιείστε ενώ ήσασταν συνυποψήφιοι; Στο ίδιο ψηφοδέλτιο ήσασταν συνάδελφοι, 

«Παρεμβάσεις» έγραφε στον τίτλο του. Μπερδεύεστε με τα πολλά σας ονόματα 

προφανώς.  

Αυτό είναι πραγματικά αποκαλυπτικό της διγλωσσίας και των δύο προσώπων 

που θέλουν να εμφανίζουν κάποιοι προς τα έξω και το λέω εδώ, εμείς δεν το 

δημοσιοποιήσαμε ποτέ και εδώ μέσα θέλω να μείνει, γιατί δεν πρέπει να βγαίνουν αυτά 
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προς τα έξω, γιατί αυτό που είπα από την αρχή για την ενότητα το λέω και το πιστεύω 

και θα το πιστεύω μέχρι το τέλος.  

Επιστολή προς τους γονείς 

Συνάδελφοι, αποφασίσαμε να στείλουμε μια επιστολή στους γονείς. Μας είπατε 

κάποιοι: "Δεν μπορούσατε να μας τη στείλετε"; Συνάδελφοι, μια τέτοια επιστολή θα 

έπρεπε να βγει σε ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες αντίτυπα και να αποσταλεί σε 11.500 

σχολεία σε όλη την Ελλάδα με κούριερ, όλο αυτό  

έχει ένα κόστος γύρω στις 70 με 80 χιλιάδες ευρώ. 

Δεν τα είχε η ΔΟΕ. Αυτές είναι οι συνέπειες 

οποιασδήποτε περικοπής αποφασίζουμε. Στείλαμε 

λοιπόν αυτή την επιστολή με τον τρόπο που 

μπορούσαμε, σε όλα τα σχολεία, με email. 

Ελάχιστα ήταν τα σχολεία που την αναπαρήγαγαν, 

ενώ βρισκόμασταν μπροστά σε έναν αγώνα, όλοι 

προσπαθήσανε να βρουν δικαιολογίες.  

Κι όταν φτάσαμε συνάδελφοι, εσείς που 

μιλάτε για ενότητα και για αγώνες, στο 

συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και στην έκθεση, 

πάλι  δεν ήμασταν όλοι μαζί.  

Αγώνας και αξιοπρέπεια 

Εμείς ήμασταν εκεί που μας κάλεσαν οι 

Συνομοσπονδίες των εργαζομένων,  η Γ.Σ.Ε.Ε. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι υπόλοιποι στα 

κόμματά τους, το ΠΑΜΕ ήταν στο δικό του χώρο, και μπορεί να διαφωνώ αλλά σέβομαι 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις κινητοποιήσεις και κάποιοι άλλοι χώροι ήταν 

στην Καμάρα και αυτό το σέβομαι, περνώντας όμως η πορεία τους από το χώρο που 

μιλούσε ο συνάδελφος Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κώστας Τσικρικάς, κραδαίνοντας τα 

ρόπαλά τους φώναζαν προς την πλευρά μας:  "αλήτες, λέρες, εργατοπατέρες". 

Και είναι εδώ μέσα, στην αίθουσα, αυτοί οι συνάδελφοι και ήταν οι ίδιοι που 

ήρθαν λίγες μέρες αργότερα  και μετά από τις δράσεις  που μόνοι τους αποφάσισαν 

και πραγματοποίησαν στις 28 του Οκτώβρη στη Θεσσαλονίκη, να ζητήσουν 

συμπαράσταση από τους «αλήτες τις λέρες και τους εργατοπατέρες». Αυτή είναι η 

δημοκρατία τους, μέχρι εκεί φτάνει η αξιοπρέπειά τους. Εγώ αν σε κάποιον έλεγα ότι 

είναι αλήτης και λέρα, δε θα πήγαινα μετά να του ζητήσω συμπαράσταση γιατί έτσι 
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θα έχανα την αξιοπρέπειά μου. Έστω λίγη αξιοπρέπεια συνάδελφοι και με ψηλά το 

κεφάλι.  

 

Η συνέχεια του αγώνα και η πρόταση του Δ.Σ. 

Συνάδελφοι να έρθω λίγο παραπέρα, να πάω στον Οκτώβρη, γιατί έγινε μεγάλη 

κουβέντα και σήμερα εδώ και λίγους μήνες πριν στην Ολομέλεια των Προέδρων, για το 

τι έκανε  η Δ.Ο.Ε. για το μισθολόγιο; Δημήτρη Μαριόλη,  θέλω να σ’ ευχαριστήσω πολύ 

για την πίστη σου τη βαθιά και κατανοώ ότι το πιστεύεις, ότι μπορούσε η Δ.Ο.Ε. με τις 

δυνάμεις τις δικές της ν’ αποτρέψει αυτό που αποφασιζόταν στο Βερολίνο και στις 

Βρυξέλλες. Σ’ ευχαριστώ πολύ που πιστεύεις ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Όμως 

Δημήτρη Μαριόλη, όταν η Δ.Ο.Ε., με  την επιστολή της στον τότε Πρωθυπουργό, έβαλε 

κόκκινες γραμμές, κάποιοι καγχάσατε για τις δυνατότητες της Ομοσπονδίας.  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το Δ.Σ. της  Δ.Ο.Ε. μετά την απεργία στις 22 του 

Σεπτέμβρη, σας έστειλε πρόταση. Τίτλος: «Η Παιδεία υπό διωγμόν». Και πρότεινε: 

εβδομάδα κινητοποιήσεων με 48ωρη απεργία για Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 του 

Οκτώβρη, πραγματοποίηση κατόπιν Γενικών Συνελεύσεων σε όλους τους Συλλόγους για 

τη χάραξη της παραπέρα αγωνιστικής πορείας του κλάδου με συγκεκριμένη πρόταση.  

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις  τη 

συνέχιση του αγώνα με κινητοποιήσεις διαρκείας, με τη μορφή των πενθήμερων 

επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων όπως το 2006, αμέσως μετά τη 

48ωρη απεργία της 19ης και της 20ης Οκτωβρίου». Εδώ έχω τα κείμενα με τα οποία 

απάντησαν οι Σύλλογοι, οι δικοί σας οι Σύλλογοι. Η αποδελτίωση είναι από τη 

Γραμματεία της Δ.Ο.Ε.. Κανείς Σύλλογος δεν απαντάει στην πρόταση.  Οι απαντήσεις 

κυμαίνονται από το «δεν μπορούμε  να κάνουμε απεργία, να κάνουμε άλλες μορφές 

κινητοποιήσεων», και σ αυτό που καταλήγει το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων 

είναι ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε κινητοποίηση μόνοι μας, να πάμε με όλους τους 

υπόλοιπους φορείς». Αυτή ήταν η πρόταση, για πενθήμερη, δική μας, απεργία για το 

μισθολόγιο και αυτές οι απαντήσεις των Συλλόγων στην πρόταση της Δ.Ο.Ε.  

Τι έπρεπε να κάνουμε συνάδελφοι; Πραγματικά το πιστεύετε  σοβαρά ότι ως 

κίνηση τακτικής η Δ.Ο.Ε. έπρεπε να μην το εκτιμήσει αυτό; Και ενώ εισηγείται  

πενθήμερη κινητοποίηση και παίζει αυτό σε όλα τα Μ.Μ.Ε. και ασκεί πίεση προς την 

κυβέρνηση, όση μπορεί να είναι, θα πρέπει να έρθει και να κόψει τα πόδια της, 

καλώντας τους Προέδρους για να μεταφέρουν τις αποφάσεις των συνελεύσεων «δεν 

μπορούμε, να πάμε με άλλους αγώνες»; Αυτό έπρεπε να κάνουμε; Γι’ αυτό μας 
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λοιδορείτε; Μας λοιδορείτε γιατί δεν κάναμε τις πενθήμερες που εμείς προτείναμε 

αλλά εσείς τις απορρίψατε  ή γιατί δεν κάναμε κάτι άλλο που ποτέ δεν το προτείνατε 

και ποτέ δεν το φανταστήκατε; Γιατί μας κατηγορείτε; Για ποιο λόγο κάναμε πίσω 

στον αγώνα; Σε ποιον αγώνα κάναμε πίσω συνάδελφοι;  

Νέο μισθολόγιο 

Συνάδελφοι θέλω να δηλώσω ότι  εγώ είμαι περήφανος για τις υπηρεσίες της 

Δ.Ο.Ε. και για τους συνεργάτες της. Η Δ.Ο.Ε. ήταν  η πρώτη και η μοναδική Ομοσπονδία 

που αποκάλυψε το παιχνίδι της κυβέρνησης με το μισθολόγιο. Η Δ.Ο.Ε. ήταν αυτή που 

προκάλεσε το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στο «Έθνος» την εποχή που μιλούσαν όλοι για 

1.200 ευρώ στο νεοδιόριστο, η Δ.Ο.Ε. βγήκε και αποκάλυψε ότι μόνο 630 ευρώ θα είναι 

οι αποδοχές στο νεοδιόριστο.  

 Ποιος το αποκάλυψε συνάδελφοι; Εσείς ή αυτό το Συνδικάτο που από το πρωί 

μέχρι το βράδυ με τους συνεργάτες του προσπαθεί ν’ αποκαλύψει την αλήθεια; κάναμε 

πλάτες, αλήθεια; Και το λέτε σοβαρά ότι κάναμε σε κάποιον πλάτες με αυτή μας την 

κίνηση αποκαλύπτοντας πραγματικά την πιο άδικη επίθεση που έχουν δεχθεί οι νέοι 

συνάδελφοί μας; 

Κάποιοι μας κατηγόρησαν ακόμα και γιατί συναντηθήκαμε με τη 

Διαμαντοπούλου τις παραμονές των Χριστουγέννων. Μπορεί να τους χαλάσαμε το 

ρεβεγιόν, εμείς όμως δεν κάναμε ρεβεγιόν γιατί ήμασταν στο δρόμο και γιατί έπρεπε να 

κάνουμε τη συνάντηση. Κι όπως δηλώσαμε, και το Πάσχα συναντηθήκαμε με τον 

Μπαμπινιώτη. Ούτε το Πάσχα μας πείραξε. Δε μας πείραξε αν χάσαμε το αρνί ή τη 

γαλοπούλα. Προσπαθούσαμε έστω ένα βήμα να κάνουμε παραπάνω για τους νέους 

συναδέλφους.  

Και ναι τίποτε μεγάλο δεν πήραμε, διαγράψτε το αν το επιθυμείτε, αλλά η 

κατάργηση της τριετούς παραμονής για κάποιους ανθρώπους, ή έστω το δικαίωμα που 

έχουν να ελπίζουν ότι μπορεί να μην ισχύσει η τριετία, αυτή η βάρβαρη επιλογή της 

Διαμαντοπούλου και του επιτελείου της, είναι μια νίκη και έφυγε η διάταξη συνάδελφοι 

και μπορεί να μην αφορά εσάς, μπορεί να μην αφορά εμένα, αλλά μπορώ να κλείσω τα 

μάτια και τα αυτιά στους νέους συναδέλφους που έρχονται από το πρωί μέχρι το 

βράδυ και ζητάνε να βρουν λύση; Και η διετία είναι απαράδεκτη και πιέσαμε να 

ακυρωθεί. Αλλά τι έπρεπε να πούμε; Δεν την παίρνουμε την κατάργηση της τριετίας 

επειδή αφορά λίγους εκπαιδευτικούς; Αυτό ισχυρίζεστε ότι έπρεπε να κάνουμε;  

«Η επένδυση στη γνώση – απάντηση στην κρίση» 
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Ειπώθηκε συνάδελφοι ότι η ΔΟΕ το επόμενο διάστημα δεν έκανε τίποτα, και για 

τις αποκεντρωμένες δράσεις που πραγματοποίησε με τίτλο: «Η επένδυση στη γνώση – 

απάντηση στην κρίση» αναφέρθηκαν ως «κάτι εκδηλώσεις στην Περιφέρεια». Νομίζω 

ότι όλοι ακούσατε τους  Προέδρους από τις  περιοχές όπου έγιναν οι εκδηλώσεις και 

σας έδωσαν απάντηση. Αυτές οι εκδηλώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν και μαζικότητα 

είχαν και ζητήματα άνοιξαν και έναν κόσμο σε ετοιμότητα έθεσαν. Βέβαια, εδώ με λύπη 

μου θα αναφερθώ σε ένα γεγονός, που αναδεικνύει τη λογική ότι πολλές φορές είναι 

πολύ ποιο εύκολο και βολικό να λοιδορούμε τις δράσεις της Δ.Ο.Ε. από το να τις 

στηρίζουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το κρατάω από εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω αν 

είναι εδώ μέσα ο Πρόεδρος, αναφέρομαι στην πρώτη εκδήλωση που κάναμε στις 18 του 

Γενάρη στα Γιάννενα. Ήταν παρόντες όλοι οι Σύλλογοι της Ηπείρου, με τα πανό τους, σε 

μια μέρα που είχε θερμοκρασία κάτω από το -5. Ο Σύλλογος Δασκάλων της Άρτας, για 

να δείτε τι πρέπει να ξεπεράσουμε, δεν έχω τίποτα με τους συναδέλφους της Άρτας, δεν 

το λέω με κακία, αλλά λέω ποια σύνδρομα θα πρέπει να ξεπεράσουμε για να βγούμε 

από δω μέσα. Λέει λοιπόν στο κάλεσμα προς τους συναδέλφους: «Καλεί τα μέλη τού 

Συλλόγου της Άρτας να γυρίσουν την πλάτη σε αυτή την εκδήλωση που κάνει η ΔΟΕ, σ’ 

αυτή  την εκδήλωση με τίτλο: «Η επένδυση στη γνώση, απάντηση στην κρίση». Να της 

γυρίσει την πλάτη. Και λέει στην επόμενη παράγραφο, γιατί προφανώς δεν είναι το 

θέμα σημαντικό   όταν το κάνουν όλοι μαζί, το κάνει η ΔΟΕ με τους φορείς, με το 

Πανεπιστήμιο, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι καλό, αλλά όταν το κάνει μόνος ο 

Σύλλογος Άρτας, είναι καλύτερα, γιατί λέει παρακάτω: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου Άρτας καλεί τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στην ανοιχτή 

συζήτηση που διοργανώνει στις 10 του Φλεβάρη με θέμα «Η υποβάθμιση του σχολείου, 

η χαλαρή σχέση με τη γνώση και την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης».  

 Αυτή είναι η κακοδαιμονία μας, είναι κακό ότι κάνει η Δ.Ο.Ε.; Είναι. Αυτό είναι 

μια ευκολία για όλους σας. Σας κατανοώ απολύτως, ότι πηγαίνετε στα σχολεία και λένε 

«μα τι κάνει η Δ.Ο.Ε.;». Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης Μαριόλης. Σταματήσατε το 

μισθολόγιο; Δώσατε αυξήσεις; Η Δ.Ο.Ε. μπορούσε να το κάνει. Έκανε και το μισθολόγιο. 

Λες και η Δ.Ο.Ε. νομοθετεί ή εσείς με τη μεγάλη σας συμμετοχή στις δράσεις της τις 

δώσατε τη δύναμη να πιέζει στη λήψη των αποφάσεων.  

Αυτό θέλω να το συνδέσω και με  κάτι άλλο: το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας έστειλε μια 

πρόταση για την αξιολόγηση. Αυτή η πρόταση γνωρίζω ότι τουλάχιστον σε δυο 

περιπτώσεις αναγνώστηκε ως πρόταση σε συνελεύσεις τακτικές, χωρίς ν’ αναφέρεται η 

πατρότητά της, δεν είπαν ότι είναι από τη ΔΟΕ. Ειπώθηκε: «να σας διαβάσω μια 
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πρόταση για την αξιολόγηση». Διαβάστηκε όλη και ομόφωνα πέρασε. Αν έλεγαν ότι 

είναι από τη Δ.Ο.Ε. δε θα περνούσε.  

Συνάδελφοι, η δημοκρατία είναι δύσκολο πολίτευμα. Δεν υπάρχει δημοκρατία 

της ντουντούκας ούτε των blogs. Υπάρχει η δημοκρατία της αίθουσας και των 

ανθρώπων που μπορούν ν’ ακούν, να συνδιαλέγονται και να συναποφασίζουν. Έχετε 

αναρτήσει ένα πανό εκεί, που λέει ότι αγωνιζόσαστε για όλους, ακόμη και για τη 

διαφορετική προφανώς άποψη. Δεν επιτρέπετε όμως ν’ ακουστεί μια διαφορετική 

άποψη. Σ’ αυτό που γράφετε στο πανό σας, λέτε ψέματα για άλλη μια φορά, για το ότι 

ακούτε το διαφορετικό. Δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν έχετε την ψυχή, δεν έχετε την 

κουλτούρα να το κάνετε. Δεν έχετε την κουλτούρα να ακούσετε τη διαφορετική φωνή. 

Αξιολόγηση 

Τι λέει λοιπόν η Δ.Ο.Ε.; Θα αναφερθώ σε δύο εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για το θέμα της αξιολόγησης. Μία ήταν στο Σύλλογο της Πρέβεζας 

και μία στο Σύλλογο της Έδεσσας. Έγιναν πολύ σοβαρές συζητήσεις. Απόγευμα, γεμάτες 

και οι δύο οι αίθουσες και στις δύο συναντήσεις. Και σας πληροφορώ ότι στο τέλος, να 

μην πω ομόφωνα, δεν ήταν άλλωστε θέμα ψηφοφορίας, αλλά όλοι με την ίδια 

εντύπωση φύγαμε: Ότι η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μας καλύπτει. 

Γιατί συνάδελφοι, τούτος εδώ ο κλάδος στην πορεία του, την 90χρονη, έδωσε 

μάχες. Και μετά τη μεταπολίτευση τις μάχες αυτές τις έδωσε με κορμό τη Δημοκρατική 

Παράταξη. Το λέω για όλους τους υπόλοιπους. Και το ’80 κατάργησε τους Επιθεωρητές 

με κορμό τη Δημοκρατική Παράταξη, όχι εσάς. Και το ’97 ακύρωσε τις επιλογές του 

Αρσένη με κορμό αυτόν. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, πρόσεξα πολύ καλά τι είπα. 

Είπα, με κορμό αυτό το χώρο, γιατί είναι σαφές ότι αφού είναι ο μεγαλύτερος χώρος, 

αφού είχε αυτοδυναμία εκείνη την περίοδο, φανταζόσαστε ότι μπορούσε να γίνει κάτι 

αν δεν το ήθελε, εάν δεν το πάλευε, εάν δεν το στήριζε; Τι φαντάζεστε; Όλοι μαζί 

πήγαμε, αλλά ο κορμός ήταν η Δημοκρατική Παράταξη είπα, ήταν η μεγάλη δύναμη. 

Κι επειδή ρωτάτε ποιοι εκείνη την περίοδο κρατήθηκαν από την αστυνομία, σας λέω ότι 

ο Σταύρος Πετράκης ήταν μέσα, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης και όλο  το Προεδρείο του 

Συλλόγου Χαλκίδας ήταν στο κρατητήριο.  

Για να γυρίσω στην αξιολόγηση και να κλείσω, νομίζω ότι μπορούμε να 

συμφωνήσουμε όλοι εδώ, με την εξής δήλωση, μ’ αυτό που καταλήγουμε στην 

απόφαση του Δ.Σ.: «δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι όπως και στο παρελθόν πράξαμε, 

θα ακυρώσουμε δυναμικά στην πράξη οποιαδήποτε προσπάθεια για αξιολόγηση, 

κατηγοριοποίηση, για τιμωρία των εκπαιδευτικών και των σχολείων». Ποιος διαφωνεί 

μ’ αυτό;  
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 Εσείς, οι «Παρεμβάσεις»,  το 2010, στην 79η Γενική Συνέλευση του κλάδου και 

στην πρόταση που καταθέσατε για το διεκδικητικό πλαίσιο αναφέρατε: «όχι στην 

αξιολόγηση- κατηγοριοποίηση, όχι στην αξιολόγηση-τιμωρία». Τίποτε άλλο δε λέγατε, 

πουθενά δε θέτατε το τωρινό σας σύνθημα «καμιά αξιολόγηση», συνάδελφοι των 

Παρεμβάσεων. Έχω μαζί μου την πρόταση που καταθέσατε το 2010 στην 79η Γενική 

Συνέλευση.  

 Λέμε, λοιπόν, ότι όποιος τολμήσει να συνδέσει τις αποδοχές των εκπαιδευτικών 

με την αξιολόγηση, δε θα του περάσει, ούτε πάνω από το κορμί μας δεν πρόκειται με 

τίποτε να περάσει. Και σ’ αυτό είμαι βέβαιος ότι όλη η αίθουσα και όλοι οι 

συνάδελφοι είναι μαζί μας.  

Δεοντολογία 

Επειδή πριν από λίγο αναφέρθηκα στη δημοκρατία των blogs, έχω εδώ μαζί μου, 

μια ανακοίνωση, ένα κοινό ψήφισμα-καταγγελία 10 Συλλόγων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης μια Κυριακή πρωί, λίγο μετά τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα κείμενο 

συνάδελφοι που κατά σύμπτωση, την ίδια ημέρα, εκείνη την Κυριακή το πρωί, η 

Αμαλιάδα, η Σαλαμίνα, η Αργυρούπολη, όλοι μαζί ανταμώσανε κι έβγαλαν μια 

καταγγελία, όπου καταγγέλλουν τη ΔΟΕ ότι βάζει πλάτη, ότι έχει λερωμένη τη φωλιά της 

και διάφορα άλλα τέτοια. Καλά έκαναν και την έβγαλαν. Επιφοίτηση είναι αυτή, όπου 

θέλει πάει, εγώ θα κάνω κουμάντο πού θα πάει η επιφοίτηση; Όμως συνάδελφοι, εγώ 

ξέρω ότι ακόμη και αυτόν που καταδικάζεις, τον εγκληματία πριν τον καταδικάσεις, τον 

ενημερώνεις γι αυτό που τον κατηγορείς. Ποτέ δεν έστειλαν την καταγγελία αυτή, οι 

Σύλλογοι στη Δ.Ο.Ε. Το λέω συνάδελφοι, αντιπρόσωποι των Συλλόγων αυτών με 

παράπονο. Δε σας κατηγορώ, εσείς μας καταγγείλατε.  

Εγώ δε σας καταγγέλλω αλλά δεν είναι στοιχειώδης δημοκρατία, σεβασμός των 

συναδέλφων σου αυτών που τους έχεις εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. και 

τους πετροβολάς. Όταν τους πετροβολάς και τους αφήνεις κρεμασμένους στο διαδίκτυο 

χωρίς να ξέρουν οι ίδιοι για τι τους καταγγέλλεις. Τόσο κακό ήταν να στείλετε την 

ανακοίνωσή σας και στη Δ.Ο.Ε.; Αγαπητή μου Νινέτα, τόσο δύσκολο ήταν; Τόσα  μας 

στέλνεις. Αφού δηλώνεις τώρα, ότι το ξέχασες το δέχομαι, να’ σαι καλά και σ’ ευχαριστώ 

πολύ. Αν μου το έλεγες νωρίτερα δε θα το ανέφερα καθόλου.  

Τα οικονομικά της Δ.Ο.Ε. και η επίθεση στα συνδικάτα 

Εδώ λοιπόν συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που ταλανίζει εδώ 

και δυο χρόνια τον κλάδο, που δεν είναι μια απλή λαϊκίστικη συζήτηση, μπορεί να είναι 

φθηνή, αλλά δεν είναι μόνο τέτοια. Έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία και συγκεκριμένο 
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σκοπό. Αναφέρομαι στο θέμα της συνδρομής. Έχουν συγκεκριμένο στόχο όσοι το 

ανοίγουν για άλλη μια φορά. Θέλουν αφού δε μπορούν να ελέγξουν τη Δ.Ο.Ε. με άλλο 

τρόπο, να την κάνουν μικρή. Γιατί να έχει 70.000 μέλη; ας έχει 30.000. Τόσα 

εγγεγραμμένα μέλη έχει και η Ο.Λ.Μ.Ε., 35.000 μέλη έχει η Ο.Λ.Μ.Ε.  

Κοιτάξτε συνάδελφοι τώρα, πώς όλο αυτό εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη  

λογική, ποιοι το θέλουν και τι θέλουν. Θα είχα πολλά να διαβάσω αλλά περνάει ο 

χρόνος και θα διαβάσω μόνο αυτά: «Και απορώ ειλικρινά με την κυβέρνηση και τις 

επιλογές της. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι Φωτόπουλοι, Μπαλασόπουλοι, Σταυρόπουλοι κτλ., 

καλύπτονται από ένα νόμο περί συνδικαλισμού ο οποίος τους επιτρέπει να μην 

εργάζονται ποτέ, ν’ απολαμβάνουν απίστευτα προνόμια και επιπλέον να μη δίνουν 

αναφορά και σε κανέναν. Γιατί δεν καταργούνται όλα αυτά; Γιατί ο άλλος ας πούμε να 

παίρνει επίδομα κίνησης, παράστασης κτλ. επειδή είναι Πρόεδρος στην Ομοσπονδία; 

Πού παρίσταται και γιατί;» Αυτό αν το βάλετε δίπλα στο μανιφέστο της Ντίνας Ρέππα 

δεν ταιριάζει ακριβώς; Δίπλα-δίπλα να τα βάλετε. Ξέρετε ποιος είναι ο συντάκτης του; Ο 

αξιότιμος κύριος Παπαχρήστου, Γιώργος Παπαχρήστου, δημοσιογράφος των ΝΕΩΝ 

γνωστός και μη εξαιρετέος. Και κάτι άλλο, με το οποίο θα χαρείτε περισσότερο: «Στο 

ελαττωματικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας, ο συνδικαλισμός ήταν ίσως η 

πιο σαθρή πλευρά του. Ευλόγως η όποια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του συστήματος 

θα ερχόταν σε σύγκρουση με τους συνδικαλιστές που τον εκφράζουν». Κι αυτό κάτι μου 

θυμίζει. Γραμμένο τον περασμένο Οκτώβρη από τον αξιότιμο κ. Ιωάννη Πρετεντέρη. Σας 

το αφιερώνω συνάδελφοι των Παρεμβάσεων.  

Η ενότητα του Κλάδου 

Εάν ακόμα και τώρα δεν καταλάβατε, και απευθύνομαι σ’ εσάς συνάδελφοι, είναι 

η συγκεκριμένη τακτική σας 

που προσπαθείτε να την 

εφαρμόσετε όπου μπορείτε 

και τη συναντάμε σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας. Δε 

μπορείτε να ελέγξετε τη 

Δ.Ο.Ε., άρα τι κάνετε; 

δημιουργείτε τοπικά 

«συντονιστικά συλλόγων» – 

ποιος τα εκλέγει και πώς παίρνουν αποφάσεις κανείς δε γνωρίζει.  

Στη Θεσσαλονίκη, δε μπορείτε να ελέγξετε τα πρωτοβάθμια Σωματεία. Τι κάνετε; 

Ένα Συντονιστικό Πρωτοβαθμίων. Εδώ είστε συνάδελφοι αντιπρόσωποι από τη 
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Θεσσαλονίκη, έχετε εκλέξει κανένα Συντονιστικό Πρωτοβαθμίων; Έχετε βάλει κάποιον ν’ 

αποφασίζει αντί για εσάς; Έχετε κάνει κάτι τέτοιο;  

Τιμητές της Δ.Ο.Ε. εμφανίζονται όλοι αυτοί που μιλάνε εξ ονόματός της, αλλά εάν 

μου δείξετε, έστω σε μια φωτογραφία, έναν από αυτούς τους αγωνιστές του κλάδου να 

κρατάει πανό της Δ.Ο.Ε., εγώ θα φύγω αυτή τη στιγμή από αυτό το βήμα. Ντρέπονται 

ακόμα και τις σημαίες και τα λάβαρα της Δ.Ο.Ε. να κρατήσουν, αλλά μιλάνε με θράσος 

για τη Δ.Ο.Ε.,  για την ενότητα και για τον αγώνα.  

Ούτε το 2006 κράτησαν έστω μια φορά τα πανό της ΔΟΕ, τα πανό που 

κρατούσαμε μπροστά στον αγώνα, είναι όλες οι φωτογραφίες στη διάθεσή σας και θα 

δείτε ποιοι είναι. Είναι και η Π.Α.Σ.Κ., είναι και η Δ.Α.Κ.Ε., είναι και οι συνάδελφοι από 

την Αυτόνομη Παρέμβαση, μπροστά στο πανό και στα λάβαρα του Κλάδου. Όλοι οι 

υπόλοιποι είναι ή με τα παραταξιακά τους ή στην καλύτερη περίπτωση με τους 

Συλλόγους τους, κάνοντάς τους μάλιστα ξεχωριστά μπλοκ προκειμένου  να είναι όσο πιο 

μακριά γίνεται από τη Δ.Ο.Ε. Σε αυτή την κατάσταση οδηγούμαστε συνάδελφοι, αλλά 

μιλάμε κατά τα λοιπά, για την ενότητα του Κλάδου και για την ανάγκη του αγώνα.  

Θέλω να φτάσω προς το τέλος και θέλω να πω το εξής: Συνάδελφοι είπα από την 

αρχή ότι όλα αυτά δεν τα έθεσα για να διαιρέσω, προσπαθώ να συνθέσω. Δεν το 

θέλετε, το ξέρω ότι δεν το θέλετε. Είναι δύσκολο ν’ αναλαμβάνεις ευθύνες. Όμως 

συνάδελφοι, εγώ θέλω να κλείσω με το εξής… 

Ανεξάρτητοι συνδικαλιστές ή υποψήφιοι Βουλευτές; 

Τι θέλεις συνάδελφε Θανάση; Εσύ και υποψήφιος Βουλευτής ήσουν και λίγες 

ψήφους πήρες, τι πρέπει να κάνω εγώ γι αυτό; Εγώ δεν ήμουν υποψήφιος με κανένα 

κόμμα, εγώ δεν πήγα πουθενά. Δεν ξέρω τι μου δείχνεις, εγώ θα σου δείξω αυτό το 

χαρτί που έχει τη δική μου την υπογραφή αλλά και των άλλων 4 συντρόφων μου που 

το βγάλαμε δημόσια γιατί ποτέ δεν κρυφτήκαμε. Είμαστε οι μόνοι που τολμήσαμε ν’ 

αντισταθούμε και να πούμε όχι, ακόμα και σ’ αυτό το κόμμα που πιστεύαμε, ακόμα 

και σ’ αυτό για το οποίο αγωνιστήκαμε.  

 Δεν ήμασταν υποψήφιοι Βουλευτές και ταυτόχρονα Πρόεδροι των Συλλόγων μας. 

Δε φύγαμε ποτέ, ούτε για μια στιγμή δε χρησιμοποιήσαμε το Συνδικάτο για να πάμε 

τους συναδέλφους μας στα κόμματα. Δεν πήραμε το Συνδικάτο για να το πάμε χέρι-χέρι 

σε κόμματα και σε υποψήφιους. Γιατί συνάδελφοι, το ήθος και η αξιοπρέπεια της 

παράταξης που υπηρετώ εδώ και 30 χρόνια επιβάλει αυτό που έκανε το 2000 η 

Βαγγελιώ η Σχοιναράκη όταν κατέβηκε υποψήφια Βουλευτής, παραιτήθηκε την ίδια 

στιγμή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε.  



15 
 

 Αυτό είναι το ήθος και η αξιοπρέπεια του χώρου μου. Δε λοιδορώ κανέναν από 

σας, καλά κάνατε και ήσασταν υποψήφιοι, δικαίωμά σας και δε  θέσαμε κανένα 

θέμα, αλλά εμείς την αξιοπρέπεια την κρατάμε μέσα μας και δε βάζουμε ζητήματα 

στους υπόλοιπους. Γιατί είμαι βέβαιος ότι αν ο Μαντάς ή ο Μπράτης ήταν υποψήφιοι 

σ’ αυτές τις εκλογές, θα το είχατε κάνει κόλαση.  

Συνάδελφε Θανάση, επειδή εξακολουθείς να μου κουνάς ένα χαρτί, θέλω να σου 

πω το εξής: Δικαίωμά σου είναι να είσαι υποψήφιος Βουλευτής και το σέβομαι, όμως 

δε μπορώ να κατηγορούμαι ότι είμαι κομματικός εγώ, που διαχωρίζω δημόσια τη 

θέση μου, ενώ δεν είναι κομματικός ο υποψήφιος Βουλευτής κόμματος, αυτό δεν 

κατανοώ.  

Είναι το γνωστό, ότι όταν κάποιος δεν έχει επιχειρήματα, επιλέγει χτυπήματα 

κάτω από τη μέση. Δε φοβάμαι, το ξέρουν οι σύντροφοί μου αυτοί που με εκλέγουν και 

αυτοί που με στηρίζουν  και το πόσα χρόνια είμαι εδώ και αν είμαι στον αγώνα όλες τις 

μέρες της εβδομάδας και όλες τις νύχτες. Και ξέρει πολύ καλά ο Κλάδος εάν εσείς, όλα 

αυτά τα χρόνια που είστε στη Δ.Ο.Ε., έχετε γράψει έστω και μια γραμμή σε ένα κείμενό 

της, αν έχετε συμβάλλει έστω και μια στιγμή στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

αρκείστε μόνο στην παραταξιακή σας δουλειά.  

Τα «προνόμια» των συνδικαλιστών 

Λέω λοιπόν συνάδελφοι, ότι η στρατηγική που επιλέξατε είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνη, όταν από τον περασμένο χειμώνα σας λέγαμε προσέξτε γιατί αυτή η τακτική 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, επιμένατε όμως να καταγγέλλετε ότι: «ο Μπράτης,  ο 

Παληγιάννης και η Αδαμίδου πήραν το  Α’ βαθμό, πώς τόλμησαν;».  Και λέγαμε τότε ότι 

δε γίνεται να μην έχουν το Α΄ βαθμό, γιατί πρέπει να είναι ισόβαθμοι με τα υπόλοιπα 

μέλη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Οι συνάδελφοι όμως λοιδορήθηκαν, από τα μέλη σας, σε όλη την 

Ελλάδα. Λοιδορήθηκε και η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., που έλεγε ότι αν εάν 

δεν απονέμεται ο βαθμός δε θα μπορούν να είναι υποψήφιοι όλοι οι συνάδελφοι, εάν 

δεν κατέχουν το βαθμό για τη διάρκεια της θητείας τους. Και ήρθε η απόφαση του 

Υπουργείου, για την οποία τώρα αλαφιασμένοι λένε κάποιοι: «Μα δε θα μπορούν να 

είναι όλοι υποψήφιοι για αιρετοί»; Όχι συνάδελφοι, αν δεν τους απονέμεται ο βαθμός 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, είναι βέβαιο ότι δε θα 

μπορούν να συμμετέχουν και θα είναι υποψήφιοι μόνο όσοι είναι στο συγκεκριμένο 

βαθμό. Αυτά τα προνόμια πολεμήσατε, αυτά τα προνόμια χτυπήσατε. Νομίζατε ότι οι 

συνάδελφοι  Μπράτης,  Παληγιάννης και Αδαμίδου θα είχαν το βαθμό μέχρι να βγουν 

στη σύνταξη.  Όσο θα υπηρετούσαν τους εκπαιδευτικούς από τη συγκεκριμένη θέση θα 
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τον είχαν, για να είναι ομοιόβαθμοι με τα διορισμένα μέλη. Το καταφέρατε να το 

ακυρώσετε. Σας ακούσανε. Ακούγεστε μακριά.  

 

Η Δημοκρατία 

Θέλω λοιπόν συνάδελφοι να τελειώσω με το εξής: Αυτό που ζούμε σήμερα, 

ξεκίνησε ως μια κρίση χρέους, εξελίχθηκε ως κρίση δανεισμού για να καταλήξει 

πολιτική κρίση και φοβάμαι ότι θα καταλήξει σε κρίση της δημοκρατίας.  

Άκουσα και ακούω όλο το τελευταίο διάστημα, από τις 6 του Μάη και μετά, 

διθυράμβους για την άνοδο της Αριστεράς, ότι κέρδισε, ότι ανέβηκε. Ότι κέρδισε ο Α ή ο 

Β. Δυστυχώς όμως ελάχιστοι ασχολούνται με αυτό το πολιτικό μόρφωμα, με το 

φασισμό που μπήκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Το είχα αναφέρει στην περυσινή Γενική 

Συνέλευση και μου είπαν κάποιοι ότι κινδυνολογώ. Όταν έλεγα ότι και στην κρίση του 

’29 στη Γερμανία, όταν κατέρρεε η δημοκρατία της Βαϊμάρης, αυτός που βγήκε 

κερδισμένος ήταν ο Χίτλερ και οι φασίστες και ας πήραν μόνο 4% όταν 

πρωτοεμφανίστηκαν και κάντε τους δικούς σας λογικούς συνειρμούς για τη σημερινή 

κατάσταση στην πατρίδα μας.  

Συνάδελφοι, το είπε και η Θεοδώρα προηγουμένως, όταν κάποιοι λέτε για το 

κίνημα στις πλατείες και λέτε ότι οι πλατείες έριξαν δυο κυβερνήσεις, μη ξεχνάτε ότι οι 

πλατείες έφεραν και τη Χρυσή Αυγή. Ήμουν εκεί κάθε μέρα και ξέρετε πολύ καλά ποιοι 

ήταν στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. 

Κάθε μέρα ήμασταν εκεί και το λέγαμε από τότε συνάδελφοι, ότι το αυγό του φιδιού 

είναι έτοιμοι να σκάσει. Προσπαθώ λοιπόν να εξηγήσω ότι μιλάμε για τη χειρότερη 

μορφή φασισμού, που μάλιστα πέρασε την πόρτα του ελληνικού Κοινοβουλίου, που 

δεν είναι ευκαιριακή η εμφάνισή της, που πήρε 7% την πρώτη φορά  και το επανέλαβε 

και στις δεύτερες εκλογές. Υποστήριζαν αφελώς κάποιοι,  ότι πήρε αυτό το ποσοστό 

γιατί δεν τους ήξεραν και όμως όταν δημοσίως έδειραν,  πήραν ακόμη μεγαλύτερα 

ποσοστά!  

 Αλλά συνάδελφοί μου, για πείτε μου όταν δέρνεται στην πλατεία Συντάγματος ο 

Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε., κατά τη διάρκεια απεργιακού συλλαλητηρίου, όταν δέρνονται 

και χτυπιούνται άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη, ποια η διαφορά απ’ αυτό 

που έκανε ο Κασιδιάρης και ο κάθε φασίστας;.. Ποιος νομιμοποιεί τη βία;  Η βία δεν 

έχει χρώμα, και θα πρέπει να την αποκηρύξουμε όλοι ομόφωνα εδώ σήμερα.  Είναι 

άραγε άλλο χρώμα το γιαούρτι όταν κατευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. και 

άλλο όταν κατευθύνεται σε άλλα στελέχη; Έχουν σχέση οι επιθέσεις σε πολιτικούς, όλων 
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των παρατάξεων, με το σύνθημα: «να καεί, να καεί το μπ…λο η Βουλή»; Είναι τόσο απλό 

το παιχνίδι με τις λέξεις και τους απαραίτητους συνειρμούς όταν, χωρίς περίσκεψη, 

κάποιοι μιλούν για κυβέρνηση δοσίλογων; Και βέβαια όταν λες ότι έχεις κυβέρνηση 

δοσίλογων, και το φασίστα νομιμοποιείς και επιτρέπεις ν’ ανθίσουν τέτοια λουλούδια.  

 Ανάγκη για συμπόρευση 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι, εδώ μέσα, ένα 

δρόμο μόνο μπορούμε ν ακολουθήσουμε και πρέπει να τον πορευθούμε όλοι μαζί. 

Να βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι από τούτη εδώ την αίθουσα. Άσχετα αν κάποιοι 

επιλέγουν να βγαίνουν μόνοι τους, αυτούς θα τους καταγράψει η ιστορία. Θα 

καταγραφούν στην ιστορία του Κλάδου και του κινήματος όπως αυτοί επιλέξουν να 

καταγραφούν. 

 Αλλά σ’ αυτό το χώρο μπορεί και να τσακωθούμε και να «σκοτωθούμε», και να 

έχουμε το κουράγιο, τη δύναμη και την αντοχή ν’ ανταλλάξουμε τα επιχειρήματά μας. 

Όχι φθηνά επιχειρήματα του τύπου: «από πότε έχεις να πας σχολείο» ή «τι άλλο 

κάνεις». Ν’ ανταλλάξουμε πολιτικά επιχειρήματα και ν’ αντέξουμε να τ’ ακούσουμε. Και 

αφού τελειώσουμε και μαζέψουμε τις διαφορές μας, να βγούμε από δω μέσα μ’ ένα 

χέρι και μια γροθιά, να πάμε όλοι μαζί σε μια πλατεία, σύντροφοι εκείνης της 

πλευράς και σύντροφοι από την άλλη, να πάμε σ’ έναν κοινό αγώνα, από ένα κοινό 

μετερίζι.  

 Είμαστε όλοι μας εργαζόμενοι, έχουμε στην ψυχή μας τις αξίες και τις αρχές 

των 90 χρόνων της Δ.Ο.Ε. Αυτή είναι η ψυχή μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας, 

αυτό αφήνουμε στον Κλάδο και στην επόμενη γενιά, τον αγώνα, και την υπόσχεση ότι 

θα μας βρει απέναντί του όποιος τολμήσει να ακολουθήσει αυτές τις πολιτικές, θα 

υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις τις αξίες μας, τις αρχές μας και την 

αξιοπρέπειά μας. 

 Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και να προχωρήσουμε όλοι μαζί αυτό το δρόμο. 

Είναι δύσκολος δρόμος αλλά θα τον περπατήσουμε μαζί, και να είστε βέβαιοι ότι «θα 

μας αντέξει το σχοινί». Πιστέψτε το. Καλό αγώνα. 

 


