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Αγωνιστική Συσπείρωση
Νέας Σµύρνης

ΑΥΤΗ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΞΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η απεργία µας ήταν για πολλές βδοµάδες το µεγάλο ταξίδι της µέρας µέσα στη
νύχτα. Μπροστά στο Υπουργείο Παιδείας, χιλιάδες εκπαιδευτικοί πολιορκούσαν για µέρες πολλές µε
πάθος, µε τραγούδια και συνθήµατα, µια πολιτική που θέλει:
- να χτυπήσει το ∆ηµόσιο ∆ωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης ανοίγοντας την πόρτα σε
χορηγούς και ιδιώτες µέσω της αξιολόγησης σχολικών µονάδων, δηλαδή των µαθητών και
εκπαιδευτικών
-να αποδοµήσει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και να εδραιώσει την ωροµισθία
-να κρατά τους εκπαιδευτικούς µε µισθούς πείνας, όµηρους των τραπεζικών δανείων και της
δεύτερης και τρίτης δουλειάς.
-να µην έχει ο εκπαιδευτικός λόγο µέσα στο σχολείο, να εφαρµόζει µόνο τις άνωθεν εντολές
-να εµφανίσει τον εκπαιδευτικό αποκλειστικά υπεύθυνο (και ένοχο) για την κατάσταση
διάλυσης της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας.
Βρεθήκαµε όλοι εκεί. Ανακαλύψαµε τη δύναµη της συλλογικότητας. Ανακαλύψαµε τη φλόγα
του αγώνα. Μπροστά στο Υπουργείο, ορθώθηκαν οι αγωνίες οι διεκδικήσεις και τα όνειρά µας
Και οι εργαζόµενοι και οι γονείς, άκουσαν, κατάλαβαν, συζήτησαν µαζί µας
συµπαραστάθηκαν.
Αυτό είναι το µεγάλο κέρδος της απεργίας µας. Οι ∆άσκαλοι ξανάγραψαν το όνοµά τους µε
µεγάλα γράµµατα στη συνείδηση όλων.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΜΑΙΟΣ 2006: Η Υπουργός Παιδείας δηλώνει: «∆εν πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν
να κάνουν σοβαρή απεργία». Οι Παρεµβάσεις –Κινήσεις-Συσπειρώσεις τυπώνουν τετρασέλιδο που
καταλήγει µε την πρόταση για µια µεγάλη απεργία µε τη µορφή των πενθήµερων στην αρχή του
σχολικού έτους. Αρκετοί Σύλλογοι και Γενικές Συνελεύσεις υπερψηφίζουν την πρόταση.
24 ΙΟΥΝΗ 2006: Στην 75η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του κλάδου ψηφίζεται η
πρόταση για αγώνα διαρκείας από το Σεπτέµβρη. Η πρόταση υπερψηφίζεται από τους
αντιπροσώπους της ΠΑΣΚ, της Αυτόνοµης Παρέµβασης και των Παρεµβάσεων-ΚινήσεωνΣυσπειρώσεων.
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Προετοιµασία της απεργίας. Ετοιµάζονται οι επιστολές προς τους
γονείς και τους συναδέλφους, τυπώνονται αφίσες γίνονται συσκέψεις µε φορείς, σωµατεία,
οµοσπονδίες (ΟΛΜΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ, Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΕ κλπ)

Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ
1 Σεπτέµβρη: Είναι ήδη έτοιµη και µοιράζεται επιστολή της ∆ΟΕ προς τους συναδέλφους,
οργανώνονται συσκέψεις, παρεµβάσεις στα σεµινάρια για τα νέα βιβλία, γενικές συνελεύσεις
προετοιµασίας της απεργίας, στήνονται απεργιακές επιτροπές. Στις 11 Σεπτέµβρη µοιράζεται
µαζικά στα σχολεία η επιστολή της ∆ΟΕ προς τους γονείς. Η Υπουργός Παιδείας, όµως, δηλώνει
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πως θεωρεί ότι «οι δάσκαλοι δεν θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις των συνδικαλιστών. Ακόµη και
στις 17 του Σεπτέµβρη «κύκλοι» του Υπουργείου Παιδείας έλεγαν ευθαρσώς πως πρόκειται για µια
απλή 48ωρη γιατί οι δάσκαλοι είναι ένας κλάδος που «δεν αντέχει για παραπάνω».
∆ευτέρα 18 Σεπτέµβρη: Η απεργία ξεκινά µε µεγάλη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο
Παιδείας. Με 85% πανελλαδικό ποσοστό συµµετοχής στην απεργία, η έκπληξη είναι δυσάρεστη για
την κυβέρνηση και την κ. Γιαννάκου.
Τετάρτη 20 Σεπτέµβρη: Γίνεται µαζικό συλλαλητήριο κάτω από καταρρακτώδη βροχή και
επιχειρείται πορεία προς το Μαξίµου που δέχεται επίθεση των ΜΑΤ µε χηµικά. Αυτό είναι το
πρώτο δείγµα του τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Παρασκευή 22 Σεπτέµβρη: Ολοµέλεια Προέδρων. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΟΕ πάρθηκε η
απόφαση για τη δεύτερη πενθήµερη µέσα σε κλίµα αναµονής της συνάντησης µε την Υπουργό
Παιδείας την επόµενη ∆ευτέρα. Εκτιµώντας τη µαζική συµµετοχή του κλάδου, και τη δυναµική της
απεργίας, η ΕΣΑΚ-∆ΕΕ ψηφίζει τη συνέχιση. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει την πρότασή της για 24ωρες
κυλιόµενες ανά γεωγραφικό διαµέρισµα.
∆ευτέρα 25 Σεπτέµβρη : Η συνάντηση µε τη Γιαννάκου και η προσβλητική «προσφορά» για
καταβολή 105 ευρώ σε 6 εξαµηνιαίες δόσεις, (δηλαδή 17 ευρώ µικτά κάθε εξάµηνο!) φούντωσε την
αγανάκτηση των απεργών. Οι 5.000 διαδηλωτές δάσκαλοι µετά από απόπειρα για πορεία στο
Μαξίµου και νέα αντιπαράθεση µε τα ΜΑΤ, έδωσαν ραντεβού για την Τρίτη 26 Σεπτέµβρη σε ένα
νέο και ιδιαίτερα µαζικό συλλαλητήριο.
Τετάρτη 27 Σεπτέµβρη: Τεράστια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο.15.000 δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί διαδηλώνουν στην Αθήνα, ενώ γίνονται µεγάλες διαδηλώσεις σε πολλά µέρη της
Ελλάδας. Την ίδια µέρα, έχουµε την πρώτη στάση εργασίας των καθηγητών. Στη Βουλή απειλούνται
επεισόδια. Τελικά ο γραµµατέας του Καραµανλή συναντά αντιπροσωπεία της ∆ΟΕ και παραλαµβάνει
υπόµνηµα µε τα αιτήµατα της απεργίας. Υπόσχεται να ορίσει συνάντηση της ∆ΟΕ µε τον
πρωθυπουργό, µια υπόσχεση που αθετήθηκε στη συνέχεια.
Το «ποτάµι» δηλώνει πλέον δυνατά και καθαρά , πως «πίσω δε γυρνά». Η αδιαλλαξία της
κυβέρνησης, οι προσβλητικοί χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιεί η υπουργός παιδείας, οι επιθέσεις
των ΜΑΤ µε χηµικά στους απεργούς που προσπαθούν µε επιµονή να φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίµου,
τροφοδοτούν το κλίµα και το πνεύµα της απεργίας.
Παρασκευή 29 Σεπτέµβρη: Ολοµέλεια Προέδρων. Με απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΟΕ πάρθηκε η
απόφαση για νέα πενθήµερη απεργία. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει ξανά την πρότασή της για 24ωρες
κυλιόµενες ανά γεωγραφικό διαµέρισµα. Μπαίνουµε στην τρίτη εβδοµάδα. Η επιµονή και η
µαχητικότητα των απεργών ∆ασκάλων «σηκώνουν» σιγά σιγά το κλίµα και στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αναγκάζεται επιτέλους, να προτείνει στις Γενικές Συνελεύσεις
των καθηγητών 48ωρη απεργία για 2-3 Οκτώβρη.

Ο ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ
∆ευτέρα 2 Οκτώβρη: Μ εγάλη συγκέντρωση στο Υπ ουργείο Παιδείας. γίνεται µεγάλο π ανεκπ αιδευτικό
συλλαλητήριο. Πορεία προς το Μ αξίµου. Στη Βουλή η αστυνοµία χτυπ ά την π ορεία. Πέφτουν χηµικά. Οι
κάµερες συλλαµβάνουν άνδρα των Μ ΑΤ µε σιδηρογροθιά.
Τρίτη 3 Οκτώβρη: Συναυλία συµπ αράστασης στα Προπύλαια.
Πέµπ τη 5 Οκτώβρη: Παγκόσµια µέρα του Εκπ αιδευτικού. 42ωρη π ανελλαδική απ εργία συµπ αράστασης
απ ό την Α∆Ε∆Υ. Τα ποσοστά της απ εργίας εκτοξεύονται. Βουλιάζει το Σύνταγµα και οι άλλες π όλεις
απ ό µεγάλα συλλαλητήρια για την Παιδεία. Στην Αθήνα, π ολλά σωµατεία εργαζοµένων συµµετέχουν στην
συγκέντρωση µαζί µε τους απ εργούς δασκάλους. Έχουµε 24ωρη απ εργία της ΕΙΝΑΠ, της ΟΙΕΛΕ, του
ΣΕΦΚ, των Βιβλιοϋπ αλλήλων . Η επ ίδραση της απ εργίας σε άλλους κλάδους εργαζόµενων αρχίζει να
γίνεται ορατή.
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Σάββατο 7 Οκτώβρη: Ολοµέλεια Προέδρων. Μ ε απ όφαση του ∆.Σ. της ∆ΟΕ προχωράµε για την
τέταρτη βδοµάδα. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει ξανά την πρότασή της για 24ωρες κυλιόµενες ανά γεωγρ αφικό
διαµέρισµα.
Το µέτωπ ο αρχίζει να διαµορφώνεται µε νέα 48ωρη της ΟΛΜΕ για 9-10 Οκτώβρη. Αρχίζουν
καταλήψεις σε Λύκεια.
∆ευτέρα 9 Οκτώβρη: Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και της
∆ΟΕ, µαζί µε ∆.Σ. Συλλόγων και µέλη απ εργιακών επ ιτροπ ών επ ιχειρούν να µπουν µέσα στο Υπ ουργείο
για να συναντήσουν την κ. Γιαννάκου.. ∆έχονται επ ίθεση των Μ ΑΤ µε χηµικά και υπ άρχουν τραυµατίες.
Τετάρτη 11 Οκτώβρη: γίνεται ένα ακόµη µεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγµα, µε 24ωρη απ εργία
συµπ αράστασης της ΠΟΣ∆ΕΠ και της Α∆Ε∆Υ, στο οπ οίο συµµετέχει και η ΓΣΕΕ µε 4ωρη στάση
εργασίας. Το ΠΑΜ Ε έχει κηρύξει 24ωρη απ εργία σε 13 συνδικάτα. Ενθουσιώδης π αρουσία µαθητών
απ ό κατειληµµένα σχολεία. Η χιονοστιβάδα των µαθητικών καταλήψεων αρχίζει.
Πέµπ τη 13 Οκτώβρη: Ολοµέλειας των Προέδρων. Απ όφαση του ∆.Σ. της ∆ΟΕ για π έµπ τη απ εργιακή
εβδοµάδα, εν µέσω δηµοτικών εκλογών. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει ξανά τη ν πρότασή της για 24ωρες κυλιόµενες
ανά γεωγραφικό διαµέρισµα. Η ΟΛΜ Ε απ οφασίζει µια ακόµη 48ωρη. Είναι µια απ ό τις σπ άνιες φορές
στη σύγχρονη ιστορία του κινήµατος, π ου βλέπ ουµε, σε π ερίοδο εκλογών, το κεντρικό θέµα συζήτησης
να είναι µια απ εργία, η απ εργία των δασκάλων.
Τρίτη 17 Οκτώβρη: Συγκέντρωση έξω απ ό το ΥΠΕΠΘ. Η Γιαννάκου συναντιέται µε τα ∆.Σ. της ∆ΟΕ
και της ΟΛΜ Ε. Επ αναλαµβάνει την απ όφαση για τη χορήγηση των 105 ευρώ, αρνείται να δεσµευτεί για
την υλοπ οίηση θεσµικών αιτηµάτων. Αγανάκτηση κυριαρχεί στην διαδήλωση π ου ακολούθησε.
Τετάρτη 18 Οκτώβρη: Μ ια ακόµη 24ωρη απ εργία συµπ αράστασης της Α∆Ε∆Υ και νέο π ανεκπ αιδευτικό
Συλλαλητήριο στο Σύνταγµα. Μ αζική είναι η π αρουσία µαθητών, ενώ εµφανίζονται και µπ λοκ φοιτητών.
Παρασκευή 20 Οκτώβρη: Ολοµέλεια Προέδρων. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ απ οφασίζει συνέχιση για έκτη
εβδοµάδα. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει ξανά την πρότασή της για 24ωρες κυλιόµενες ανά γεωγραφικό διαµέρισµα.
Οι καταλήψεις σχολείων εκτιµάται ότι είναι ήδη π άνω απ ό 800, ενώ έχουν ξεκινήσει οι συνελεύσεις στις
σχολές κάποιες απ ό τις οπ οίες βρίσκονται ήδη σε κατάληψη. Το κέντρο της επόµενης εβδοµάδας είναι
το π ανεκπ αιδευτικό Συλλαλητήριο της Τετάρτης 25 Οκτώβρη, ηµέρας π ου θα συζητηθεί στη Βουλή η
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος.
∆ευτέρα 23 Οκτώβρη: Συγκέντρωση συµπ αράστασης της Ανώτατης Συνοµοσπ ονδίας Γονέων Μ αθητών
Ελλάδος. (ΑΣΓΜ Ε) έξω από το Υπ ουργείο Παιδείας. Την ίδια µέρα, η Ν.∆. κάνει δεκτό το αίτηµ α του
ΠΑΣΟΚ για αναβολή της συζήτησης του άρθρου 16.
Τρίτη 24 Οκτώβρη: Συνάντηση ∆ΟΕ-ΟΛΜΕ µε τον Καραµανλή.
«Εξηγεί» στους απ εργούς ότι
ελληνική οικονοµία «δεν αντέχει» αυξήσεις µισθών και ∆ηµόσια ∆ωρεάν Παιδεία. Αντέχει όµως
φοροαπ αλλαγές στους βιοµήχανους και την εκκλησία, υπ ερκέρδη των τραπ εζιτών, λεφτά για τους
«κουµπ άρους».
Τετάρτη 25 Οκτώβρη: Τεράστια συγκέντρωση, διαδήλωση. Ακολουθεί συναυλία στο Σύνταγµα µε το
Βασίλη Παπ ακωνσταντίνου π ου δηλώνει τη συµπ αράστασή του στον αγωνιζόµενο δάσκαλο. Επ ικρατεί η
αίσθηση ότι µετά το άδειασµα του ΠΑΣΟΚ και την τοπ οθέτηση του Καραµανλή, κλείνει αυτή η φάση του
κινήµατος.
Πέµπ τη 26 Οκτώβρη: Aναβλήθηκε εκδήλωση του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου στη Στοά Bιβλίου, στην
οποία είχε προσκληθεί και η υπ ουργός Παιδείας Mαριέττα Γιαννάκου.H εκδήλωση, στην οπ οία επρόκειτο
να π αρουσιαστούν νέα σχολικά βιβλία, διακόπ ηκε, όταν εκπ αιδευτικοί µπήκαν στην αίθουσα και άρχισαν
να φωνάζει συνθήµατα. Η κ. Γιαννάκου δεν προσήλθε στην εκδήλωση.
Παρασκευή 27 Οκτώβρη: Ολοµέλεια των Προέδρων. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ απ οφασίζει αλλαγή µορφής
αγώνα. Η πρόταση είναι οµόφωνη απ ό όλες τις δυνάµεις π ου στήριξαν την απ εργία. Η ∆ΑΚΕ ψηφίζει
π λήρη αναστολή. Προσδιορίζονται δύο 24ωρες απ εργίες στις 3 και 9 Νοέµβρη για συµµετοχή στα
π ανεκπ αιδευτικά συλλαλητήρια µε µαθητές και φοιτητές.
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Σάββατο 28 Οκτώβρη: Στις π αρελάσεις, σε π ολλούς δήµους, εκπ αιδευτικοί κάνουν π αρεµβάσεις µε
π ανό και συνθήµατα. Στην Αθήνα τα Μ ΑΤ προσπ αθούν να εµπ οδίσουν µαθητές και εκπ αιδευτικούς π ου
διασπ ούν το τείχος των ΕΚΑΜ και απ λώνουν π ανό µπροστά στην Υπουργό Παιδείας.

Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ
Επ ειδή η κυβέρνηση της Ν∆ υπ ερασπ ίζεται µε νύχια και µε δόντια τη γραµµή της αντιλαϊκής και
αντιεκπ αιδευτικής π ολιτικής, της γενικευµένης φτώχειας, της λιτότητας και των π ερικοπ ών.
Επ ειδή το ΠΑΣΟΚ στέκεται εχθρικά απ έναντι στον αγ ώνα µας. Προκάλεσε την αναβολή συζήτησης του
άρθρου 16 ώστε να υπ ονοµεύσει το π ανεκπ αιδευτικό µέτωπ ο, αφού προβάλλει την ίδια ακριβώς π ολιτική
µε την κυβέρνηση.

Επειδή η «αναπλήρωση της ύλης» χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή από το ΥΠΕΠΘ για να εκβιάσει
το κίνηµά µας σε υποταγή και συνθηκολόγηση και να συκοφαντήσει τους εκπαιδευτικούς.
Επειδή ο αγώνας ενάντια στην αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν είναι µάχη µιας ριξιάς.
Απαιτεί διάρκεια, σχέδιο και επιµονή, τακτική και στρατηγική, οργάνωση του κινήµατος µέσα στα
σχολεία. Περνάει φάσεις κορύφωσης και περιόδους ανασύνταξης, αναζητά συµµαχίες και οικοδοµεί
µέτωπο Παιδείας – Εργασίας µε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, εργαζόµενους, φοιτητές,
µαθητές.
Επειδή είναι περισσότερο από ποτέ φανερό ότι µόνος δρόµος για τη νίκη είναι ο παρατεταµένος
αγώνας διάρκειας και ο συντονισµός σε επίπεδο παιδείας αλλά και εργασίας.

Να βγούµε όλοι ξανά στους δρόµους
στις 17 του ΝΟΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

O αγώνας συνεχίζεται!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ. Π.Ε. Ν. ΣΜ ΥΡΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Αβραµίδου Κική

(δασκάλα, 8ο ∆ηµ. Σχ. Νέας Σµύρνης)

Μελαµπιανάκη Ζέττα

(δασκάλα, 7ο ∆ηµ. Σχ. Νέας Σµύρνης)

Πενταγιώτη Αλέκα

(δασκάλα, 7ο ∆ηµ. Σχ. Νέας Σµύρνης)

Πλιάσσας Κώστας

(δάσκαλος, 1ο ∆ηµ .Σχ. Νέας Σµύρνης)

Συνεργαζόµενη:
Μαστροδήµου Κατερίνα(δασκάλα Αγγλικών, 10ο ∆ηµ. Σχ. Νέας Σµύρνης)
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