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ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΚΘΝΗΕΘ 
(Αγωνιζηική σνεργαζία – Δ. Γληνός – Εργαηική Αριζηερά Εκπαιδεσηικών – Ανένηατηοι) 

 
Δυο χρόνια μνημόνιο: Ο λαός χρεοκοπεί, οι τραπεζίτες κερδίζουν  

Η νέα συγκυβέρνηση των νεοφιλελεύθερων, των ακροδεξιών και των … τραπεζιτών, 
που διαμορφώθηκε ερήμην της θέλησης του λαού, αποτελεί επιλογή των δανειστών, της 
τρόικας και του ντόπιου κατεστημένου, με μοναδικό στόχο την υποταγή των εργαζομένων 
και της  κοινωνίας στην καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική του Μνημονίου. 

Οι εμπνευστές της «Δημιουργικής Καταστροφής» και της αρχιτεκτονικής του 
Μνημονίου, 18 μήνες μετά, όχι μόνον δεν «έσωσαν την πατρίδα», όπως υποστήριζαν, αλλά 
κατέστρεψαν με τον πιο απόλυτο τρόπο και την οικονομία και την κοινωνία, διαλύοντας 
απόλυτα την δημόσια υγεία και παιδεία, συρρικνώνοντας μισθούς και συντάξεις σε επίπεδα 
πείνας, ρίχνοντας στον καιάδα των απολύσεων και της ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους. 

Η χρεοκοπία της κοινωνίας είναι γεγονός. Οι «εφεδρείες» προχωρούν, τα χαράτσια 
μέσω ΔΕΗ προωθούνται, η ανεργία φθάνει σε δυσθεώρητα ύψη. Οι μικρές επιχειρήσεις 
κλείνουν, μισθοί και συντάξεις καταβαραθρώνονται, η νέα γενιά συνθλίβεται. Πολλοί 
συμπολίτες μας δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο, αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις των 
στεγαστικών δανείων, δεν μπορούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες τους.  

Και σαν να μην έφθαναν αυτά, ετοιμάζουν τώρα τη «νέα δανειακή σύμβαση», που 
οδηγεί σε χρεοκοπία τη χώρα, προς όφελος των τραπεζών και του τοκογλυφικού κεφαλαίου. 
Το χρέος θα παραμείνει θεόρατο και δεν θα μπορέσει ν’ αποπληρωθεί ενώ ταυτόχρονα 
υποθηκεύεται η δημόσια περιουσία και μονιμοποιείται η λιτότητα και η δραματική 
υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης του λαού.  

Η Δημόσια Παιδεία στην κλίνη του μνημονιακού προκρούστη 

          Η διάλυση της Δημόσιας Παιδείας, από της καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης 

και της τρόικας, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  

τον προϋπολογισμό του 2012 μειώνονται ακόμα περισσότερο οι δαπάνες για 

την παιδεία. Σο 2012 θα διατεθεί δηλαδή για την παιδεία 1,184 δις € λιγότερα από 

το 2009, δηλαδή 16% μείωση δαπανών από το 2009. 
  

Οι μαθητές, δυο μήνες μετά την  έναρξη του σχολικού έτους, δεν έχουν ακόμα 

βιβλία. Ελλείψεις υπάρχουν και σε εκπαιδευτικό προσωπικό. την Ελλάδα του 2011 θα 
πρέπει να αισθάνεται τυχερός ο μαθητής που έχει και βιβλία και καθηγητές.  

 

Η ελλιπής χρηματοδότηση των σχολείων οδηγεί στην προμήθεια πετρελαίου και 
φυσικού αερίου με το σταγονόμετρο, με ένα μέρος των εξόδων να καλύπτονται από τους 

γονείς. Ταυτόχρονα, τα κρούσματα υποσιτισμού των μαθητών πληθαίνουν και φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πολλές περιοχές, προσανατολίζονται στην οργάνωση συσσιτίων 
για τους μαθητές, όπως στα μετακατοχικά χρόνια… 

 

Ετοιμάζονται νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων μετά το 
πρώτο κύμα του περασμένου Μάρτη. Επιπλέον, όπως όλα δείχνουν και το ΥΠΔΒΜΘ 

ψιθυρίζει σε κάθε ευκαιρία, η εξαίρεση των εκπαιδευτικών από την «εφεδρεία» είναι 

προσωρινή. Το καλοκαίρι του 2012 εγκυμονεί άσχημες εξελίξεις και σ’ αυτόν το τομέα. 
 

Είναι έτοιμα προς κατάθεση στη Βουλή τα νομοσχέδια για το «Νέο λύκειο» και το 

«νέο τεχνολογικό λύκειο». Με τα νομοσχέδια αυτά, ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο 

κοινωνικά επιλεκτικός και εξεταστικοκεντρικός ρόλος του γενικού λυκείου, ενώ στο όνομα 
της «αποκέντρωσης» και της «περιφερειακής ανάπτυξης» παραδίδει την τεχνική-

επαγγελματική εκπαίδευση βορά στις κατά τόπους πελατειακές σχέσεις και μικρά ή μεγάλα 



συμφέροντα. Αυτή η κυβέρνηση που δεν εκφράζει στο ελάχιστο την βούληση του ελληνικού 

λαού πρόκειται ν’ αποφασίσει αλλαγές που θα υπονομεύσουν το μέλλον της δημόσιας 
παιδείας για τις επόμενες δεκαετίες. 

 

Tο νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο καθηλώνει τους μισθούς της μεγάλης πλειονότητας 
των εκπαιδευτικών σε πολύ χαμηλά επίπεδα, συρρικνώνοντας τις προοπτικές μισθολογικής-

βαθμολογικής εξέλιξής τους – ελάχιστοι θα είναι πλέον οι εργαζόμενοι που θα φθάνουν στον 

καταληκτικό βαθμό, όπως συνάγεται και από τα ποσοστά προαγωγής που ορίζονται από το 

νόμο. Επιπλέον εξαρτά την εξέλιξη των υπαλλήλων από την αξιολόγηση του 
εκάστοτε διευθυντή και προϊσταμένου, επαναφέροντας το καθεστώς εκφοβισμού και 

αυταρχισμού άλλων εποχών. 

 
Τέλος, η προαναγγελθείσα διοικητική αναδιάρθρωση της σχολικής μονάδας, με 

την κατάργηση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων του συλλόγου, τις υπερεξουσίες 

του διευθυντή και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών, 
συνδεδεμένες αφενός με τη χρηματοδότηση των σχολείων, αφετέρου δε με τη βαθμολογική 

και μισθολογική εξέλιξη και την απειλή της απόλυσης να πλανάται ως απειλή απέναντι στις 

όποιες αντιστάσεις, δημιουργεί ένα ζοφερό τοπίο. 

Δεν είναι ανίκητοι. Με τους αγώνες μας μπορούμε να επιβάλλουμε τις εξελίξεις 

Αυτή η Κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγκρουση με τους εργαζόμενους και την κοινωνία 
και πρέπει μαζί με την πολιτική της να ανατραπεί. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του 
τελευταίου εξαμήνου (πλατείες, απεργία 18,19 Οκτώβρη, κίνημα κατά των χαρατσιών) 
έφεραν, προσωρινά έστω, τους κρατούντες σε αδιέξοδο. Όμως η μάχη είναι σκληρή και 
συνεχίζεται. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω! 

Τα συνδικάτα πρέπει τώρα να πρωτοστατήσουν να γιγαντωθεί το κίνημα αντίστασης 
και ανυπακοής απέναντι στα ανακυκλούμενα αδιέξοδα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, 
να οργανώσουν πολύμορφες μαχητικές κινητοποιήσεις και δράσεις, προκειμένου να 
ανοίξει ο δρόμος για μια θετική διέξοδο για τους εργαζόμενους, το λαό και τη χώρα. 

Οι απεργιακοί αγώνες, οι λαϊκές συνελεύσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις, οι γεμάτες 
πλατείες, τα πρώτα κοινά βήματα συμπόρευσης συνδικάτων και πλατειών μας δείχνουν 
το δρόμο.  

Δοκιμάστηκε η αντοχή, η διάρκεια, η επιμονή και επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν 
αποθέματα δύναμης στο μαζικό λαϊκό κίνημα. Γεννήθηκαν ελπίδες και εξαρτάται και 
από τη δική μας επίμονη στόχευση να μπουν τα συνδικάτα σε μια τροχιά 
ανασυγκρότησης και νίκης. 

 
υναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Οι υνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις πιστεύουμε ότι οι εκλογές της 15ης 
Δεκεμβρίου για ανάδειξη νέου Δ.. πρέπει να μετατραπούν σε εκλογές καταδίκης της 
κυβέρνησης και των μνημονιακών πολιτικών.  
ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΚΡΙΗ: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΤΜΕ!  
Ο συντονισμός και η συνεργασία του συνδικαλιστικού κινήματος πάνω στα μικρά και 
μεγάλα προβλήματα μπορεί να ανακόψει και τα πιο σκληρά μέτρα: Κίνημα 
εκπαιδευτικό-συνδικαλιστικό με συνείδηση του ρόλου του, σταθερά προσανατολισμένου 

στην ανάπτυξη των αγώνων.  
Με τους εκπαιδευτικούς και το σύλλογο διδασκόντων στην πρώτη γραμμή, καλούμε 
τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν το ψηφοδέλτιο των ΕΚ.  
ΟΦΙ  στα Μνημόνια, ΝΑΙ στη Δημοκρατία, στην Παιδαγωγική Ελευθερία και στους 
υλλογικούς Αγώνες.  
 

 

 
 

 



ΣΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΧΗΥΙΖΟΤΜΕ 

Για ΕΛΜΕ  διεκδικητική, ενωτική, αγωνιστική 

 

Ψηφίζουμε – στηρίζουμε  
 

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ 
(Αγωνιστική υνεργασία –Δ. Γληνός –Εργατική Αριστερά Εκπαιδευτικών – 

Ανένταχτοι) 

 
                 Για το Δ.. της ΕΛΜΕ 

Ανδρεόπουλος Υώτης           Ειδικό Λύκειο Ιλίου 

Γερανίου Έφη           Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου 
Καλαμαρά Έφη           1ο Γυμν. Α. Αναργύρων 

Καλέμη Αλεξάνδρα  1ο Λύκειο Πετρούπολης 

Κόλλας Κώστας           7ο Λύκειο Ιλίου 
Κουζηνόπουλος Ιορδάνης Μουσικό Ιλίου 

Λιαγκριδώνης Ηλίας  ΕΠΑΛ  Πετρούπολης 

Μάρταλης ωτήρης  7ο Λύκειο Ιλίου 
Μουστάκας Γιώργος  ΣΕΚ Α. Αναργύρων 

Παγώνας Κώστας  2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 

Παναγιωτόπουλος Κώστας 1ο Γυμνάσιο Ιλίου 

απουνά Αγγέλικα                Μουσικό Ιλίου 
Φρηστίδου Έλσα           3ο Λύκειο Ιλίου 

                    Για την εξελεγκτική επιτροπή 

Σσιάλας Γιώργος                    Μουσικό Ιλίου 
 

 

 

 


