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Σν παξόλ θαη ην κέιινλ ηωλ καζεηώλ καο δελ είλαη  

ην «λέν ζρνιείν» ηεο ηξόηθαο. 
 

Ζ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΖΜΟΗΟ ΑΓΑΘΟ 

Αιεμνπνύινπ Διέλε 8ο Γσμν. Μάιιηα Ηζαβέιια 7ο Λύκειο 

Αλαγλώζηνπ Λακπξηλή Λ. Παραλ. Μνπξιάο Νίθνο 13ο Λύκειο 

Αξγπξόπνπινο Νίθνο 4ο ΕΠΑΛ. Μπαινύ ππξηδνύια 3ο  ΕΠΑΛ 

Απγνπζηηληάηνο Γξεγόξεο Λ. Βρατν. 
Μπαξαθίηε 

ηαπξνύια 
8ο Γσμν. 

Βαζηιαθνπνύινπ Νηέκε Λ. Καστρ. Μπαξιίγθα Άλλπ Λ. Καστρ 

Βιάρνο Γηάλλεο Γρ. Περ. Ε. Μπαηέιεο Υξήζηνο 7ο Λύκειο 

Βνγηαηδήο Νίθνο 17ο Γσμν. 
Μπνπκπνύιεο 

Άγγεινο 
Γ. Ριόλοσ 

Γαιάδηνο Αληξέαο 7
ο 
Λύκειο Mπνύζε Δπαγγειία 2

ο
 ΕΠΑΛ 

Γαζπαξηλάηνπ Υαξά 10ο Λύκειο 
Νηθνιαθνπνύινπ 

Μαξία 
Πειρ. Γσμν. 

Γεωξγάθε Νάληηα 2ο ΕΠΑΛ Νηώηεο Γεκήηξεο Μοσσ. Γσμν. 

Γεωξγόπνπινο Γηώξγνο 2ο Εσπ. Γ. Οηθνλόκνπ Κώζηαο 7ο ΕΠΑΛ 

Γηαλλαθνπνύινπ Άληα 4ο ΕΠΑΛ Παΐδεο Παλαγηώηεο 15ο Γσμν. 

Γθαλαβάξαο Γηάλλεο 1οΕΠΑΛ 
Παλαγηωηνπνύινπ  

Αλδξηάλα 
Γ. Λάππα 

Γαζθαινπνύινπ Υξηζηίλα Γ. Καστρ. Παππάο Γηάλλεο Γσμν. Ρίοσ. 

Γειήο Γηώξγνο 21ο Γσμν. Πεηζνύιαο Νίθνο Γ. Λακκόπ. 

Γηαιπλάο Γηώξγνο 16ο Γσμν. Ππιαξηλόο Ζξαθιήο 11ο Γσμν. 

Κάληζηξα Έθε 7ο Λύκειο αξξήο Θεόδωξνο 1ο Γσμν. 

Καξαβόηαο Γηάλλεο Λ. Κ. Ατ. ηαθνβέιε Αηκηιία 20ο Γσμν. 

Καξιηαύηε Υαξηηίλε 16ο Γσμν. ηάρνο Υξήζηνο 5ο ΕΠΑΛ 

Κνθθόιεο Πάξεο 2ο Γσμν. 
θηαδηώηεο 

Παλαγηώηεο 
Λ. Βρατν. 

Κνκπνιίηε Μαξία 11ο Λύκειο ηακνύιεο Θόδωξνο Γ. Λάππα 

Κνπαλά Αιεμάλδξα Λ. Παραλ. 
ηαπξόπνπινο 

Παλαγηώηεο 
Λ. Καστρ 

Κνζκνπνύινπ Βάζω 8ο Λύκειο πκεωλίδεο Γηάλλεο ΕΠ. Κ. ΑΧ. 

Κνπξεκέλνπ Καίηε 13ο Γσμν.. Σζάιε Σαζνύια Λ. Καστρ. 

Κνπξή Ήξα 1ο Λύκειο. Σζεθνύξαο Παύινο Γ. Οβρσάς 

Λαζανάρ Αλέξηρ 6ο Γσμν. Χάλκορ Πέτπορ Λ. Καστρ. 
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ΣΔΣΑΡΣΖ 8/12 ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΣΔΜΠΟΝΔΡΑ(πλ. Βουδ). 

ΑΛΛΑΕΟΤΜΔ ΣΟΤ ΤΥΔΣΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΜΔ 

ΓΗΑ ΧΜΑΣΔΗΟ ΥΡΖΗΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΚΑΗ ΟΥΗ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ 

Γύλακε καο ε ελόηεηα.   Μέζν καο νη αγώλεο 

ηόρνο καο ε αλαηξνπή 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΓΤΝΑΜΗΚΑ 

ΣΖΡΗΕΟΤΜΔ ΑΡΗΣΔΡΑ ΦΖΦΗΕΟΤΜΔ ΔΝΧΣΗΚΑ 

Οη εξγαδόκελνη δελ ρξωζηάκε ηίπνηα θαη ζε θαλέλα 

Γελ αλαγλωξίδνπκε ην ηνθνγιπθηθό ρξένο 

ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΔΗ ΣΟ ΜΝΖΜΟΝΗΟ 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ θαη ΣΡΟΨΚΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΟΗ 



ςναδέλθιζζα, ζςνάδελθε, 
 

Πέξπζη ηέηνηα επνρή, δχν κήλεο κεηά ηηο εθινγέο, ςεθίζακε γηα ην 
Δ.Σ. ηεο ΕΛΜΕ. 
Ψεθίζακε έρνληαο αθφκε ζη’ απηηά καο ηηο ππνζρέζεηο φηη καο 
πεξηκέλνπλ θαιχηεξεο κέξεο.  
Όηη ε θαθνδηνίθεζε ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο ηεο Ν. Δ. ζα 
αληηθαηαζηαζεί κε «αλαπηπμηαθή πνιηηηθή», κε « ειάθξπλζε ησλ 
βαξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ», κε «κείσζε ηεο αλεξγίαο», κε «βειηίσζε 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ», γηαηί «ιεθηά ππήξραλ», φπσο ζπκάζαη. 
 

Σώπα ξέποςμε: 

 Όηη ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε ράζακε ηξείο κηζζνχο. 

 Όηη ηε θεηηλή ρξνληά  έξρεηαη ην “λέν κηζζνιφγην” πνπ ζα 

εμειηρζεί ζε έλα λέν “θησρνιφγην”, κε παξαπέξα πεξηθνπή 

ησλ απνδνρψλ καο. ( Έηζη ζα πξνθχςνπλ νη πεξηθνπέο ηεο 

ηάμεο ησλ 16 δηο Επξψ πνπ πξνβιέπεη ν θεηηλφο 

πξνυπνινγηζκφο). 

 Όηη  ζα ζπλδέζνπλ ην κηζζφ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα (βιέπε 

αμηνιφγεζε). Απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ διαμόπθυζη 

αηομικού μιζθού καηά ςπάλληλο, ζηελ πιήξε εμάξηεζή 

ηνπ απφ ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ 

κηζζφ ηνπ!!!  Θα νδεγήζεη ζηελ καηάπγηζη κάθε 

ζςλλογικόηηηαρ ζηην επγαζία, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

«ν έλαο ελαληίνλ ηνπ άιινπ», ζηελ αδπλακία αλάπηπμεο 

αγψλσλ, αιιά θαη νπνηαζδήπνηε θνηλήο δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.   

 Όηη θέηνο Εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη Πξφζζεηε δηδαθηηθή 

ζηήξημε δε ζα γίλνπλ ζηα ζρνιεία. 

 Όηη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζα είλαη 

απηέο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ. Ήδε ζηα ζρνιεία εξγάδνληαη 

θαζεγεηέο δηνξηζκέλνη κε επεηεξίδα, κε ΑΣΕΠ, 

αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη απμεκέλνπ σξαξίνπ, θαη εδψ θαη 

δχν κήλεο σξνκίζζηνη ΕΣΠΑ, πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ρσξίο 

λα έρνπλ ππνγξάςεη αθφκα ζπκβάζεηο θαη πνπ δελ μέξνπλ ην 

θαζεζηψο εξγαζίαο ηνπο. Ο εξγαζηαθφο Μεζαίσλαο έξρεηαη 

θαη ζην Δεκφζην κε ηαρείο ξπζκνχο. 

 Όηη ην « λέν ζρνιείν» πνπ απφ θέηνο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

εθαξκνζηεί ζα επηδηψθεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο γλψζεο απφ 

ηηο δεμηφηεηεο, ζε κηα φιν θαη κεγαιχηεξε απαίηεζε επειημίαο 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(απαζρνιεζηκφηεηα – επθνιφηεξε εθκεηάιιεπζε) 



Αγαπηηοί ζςνάδελθοι,  
 

Νιώθοςμε ηην ίδια με ζαρ αγανάκηηζη, πίκπα και οπγή. Όκσο 
έρνπκε φινη καο ηηο επζχλεο καο. Όρη «γηαηί καδί ηα θάγακε» θαηά 
ηελ Παγθάιεην ξήζε, αιιά  γηαηί δελ αληηδξάζακε φζν έπξεπε, γηαηί 
δελ αθνχζηεθε απφ φινπο καο ην ερεξφ «Όρη!» φπσο έπξεπε, γηαηί 
πεξηκέλακε απφ κηα εγεζία θνπξαζκέλε θαη ζπκβηβαζκέλε λα καο 
νδεγήζεη, φηαλ έπξεπε λα έρνπκε μεζεθσζεί φινη. Έηζη, δερζήθακε 
ιίγν πνιχ παζεηηθά ηελ θινπή φζσλ είραλ νη πξνεγνχκελεο γεληέο 

θαηαθηήζεη κε αγψλεο εδψ θαη δεθαεηίεο. Αθήζακε λα καο θιέςνπλ 
ηα φλεηξα, ηα δηθά καο θαη ησλ παηδηψλ καο. Καη ην ρεηξφηεξν, 
επηηξέςακε λα καο ελνρνπνηήζνπλ θαη λα καο θάλνπλ λα ληψζνπκε 
ζπλέλνρνη ζηε ιακνγηά θαη ηε ιεειαζία ηεο ρψξαο. 
 

Δε θαηαθέξλνπκε ηίπνηε  φκσο κε ην λα θιαίκε  ηε κνίξα καο, ην 
μέξεηε άιισζηε  πσο ε κεκςηκνηξία θαη ε παξαίηεζε δελ καο 
ηαηξηάδνπλ, πσο ζπλερίδνπκε λα παιεχνπκε γηα λα θξαηήζνπκε ηε 
ζηάρηε αλακκέλε, κε κφλε δχλακε ηνλ Σπλάδειθν. Γιαηί είμαζηε 
ζςνάδελθοι όηαν μεηαηπέποςμε ζηοςρ ςλλόγοςρ 
Διδαζκόνηυν και ηιρ ςνελεύζειρ ζε όπγανα λήτηρ 
αποθάζευν για όλα ηα μικπά και ηα μεγάλα πος μαρ 
απαζσολούν. Απνθάζεηο πνπ κπνξνχκε λα ηηο επηβάινπκε φηαλ 
ιεηηνπξγνχκε ζπιινγηθά θαη απηφ είλαη πνπ ηξέκεη ε εμνπζία. Γηαηί 
μέξεη πσο ρσξίο ηε δηθή καο ζπλαίλεζε ην «Νέν Σρνιείν» δελ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί. Μφλε καο ειπίδα ινηπφλ λα δνχκε ηνλ 
εαπηφ καο θνκκάηη κηαο δηαξθψο ακθηζβεηνχκελεο, αιιά ππαξθηήο 
ζπιινγηθφηεηαο. Απηήο πνπ δελ ζα επηηξέπεη πηα ζηνπο εθπξνζψπνπο 
καο λα ςεθίδνπλ άιια φηαλ ην θφκκα ηνπο είλαη ζηελ εμνπζία θη 

άιια φηαλ είλαη αληηπνιίηεπζε, νχηε λα ρηίδνπλ πξνζσπηθέο θαξηέξεο 
ζηεξηγκέλεο ζε θάζε είδνπο «εμππεξεηήζεηο», αιιά απηήο πνπ 
επηκέλεη λα ζηέθεηαη απέλαληη ζ’ φια απηά κε αμηνπξέπεηα. 
 

Επειδή ε κφλε απάληεζε πνπ θαηαιαβαίλνπλ νη θπβεξλψληεο είλαη 

νη ελσηηθνί αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Επειδή ν ππνηαγκέλνο θπβεξλεηηθφο ζπλδηθαιηζκφο ησλ ΠΑΣΚ θαη 

ΔΑΚΕ απνδεηθλχεηαη πσο δελ είλαη ιχζε. 

Επειδή  ε δηαρσξηζηηθή ινγηθή ζήκεξα γηα ηελ αξηζηεξά εμππεξεηεί 

ηειηθά ηηο θπβεξλήζεηο θαη φρη ηνπο αγψλεο. 

Επειδή δε βνιεπφκαζηε  ζηε δσή πνπ καο πξνζθέξνπλ. 
 

ΠΑΘΡΝΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΑΣΑΣΑΗ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΜΑ 

ΦΗΦΘΖΟΤΜΕ ΑΝΣΘΣΑΗ ΙΑΘ ΑΓΧΝΕ 

ΣΗΡΘΖΟΤΜΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΑΘ ΠΡΟΟΠΣΘΙΗ 


