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υναδζλφιςςεσ / ςυνάδελφοι, 
 
Οι Γενικζσ υνελεφςεισ των ΕΛΜΕ και θ εκλογι των αντιπροςϊπων για το 14° υνζδριο 
τθσ ΟΛΜΕ διεξάγονται ςε μια περίοδο που δεχόμαςτε μια νζα, βίαιθ επίκεςθ ςτα 
δικαιϊματά μασ. Σο ιςχυρό αυτό ςοκ πρζπει να γίνει το «κακαρτιριο πυρ» και για το 
ςυνδικαλιςτικό μασ κίνθμα! Χρειαηόμαςτε ζνα ςυνζδριο ουςιαςτικοφ προβλθματιςμοφ, 
που κα εξοπλίςει τον κλάδο με ζνα πρόγραμμα μάχθσ και κα αναδείξει μια θγεςία ςτο 
φψοσ των περιςτάςεων! Οι υνεργαηόμενεσ Εκπαιδευτικζσ Κινιςεισ ςτρατεφονται ς’ αυτι 
τθν επιτακτικι ανάγκθ και ςασ καλοφν να υπερψθφίςετε τουσ υποψθφίουσ τουσ για το 
ςυνζδριο τθσ ΟΛΜΕ.  
 
Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, που με τόςθ ζνταςθ εκδθλϊνεται ςτο χρθματοπιςτωτικό 
τομζα, πθγάηει από το δομικό-ιςτορικό αδιζξοδο του παγκοςμιοποιθμζνου πλζον 
καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ και κζτει ςτθν θμεριςια διάταξθ τθν επιτακτικι ανάγκθ 
αναηιτθςθσ μιασ ουςιαςτικισ διεξόδου. 
Για τθν κρίςθ αυτι, που πλιττει πρϊτα απ' όλα τουσ εργαηόμενουσ και τα φτωχά λαϊκά 
ςτρϊματα, που διαπερνά το περιβάλλον και υπονομεφει τθν κοινωνικι ςυνοχι, οι 
πολιτικοί εκφραςτζσ και τα «γκόλντεν μπόις» του αχαλίνωτου-«αυτορρυθμιζόμενου» 
καπιταλιςμοφ είτε παριςτάνουν τουσ ακϊουσ είτε προςπακοφν να μασ πείςουν ότι όλοι 
είμαςτε ςυνυπεφκυνοι και ςυνζνοχοι, και άρα πρζπει να μοιραςτοφμε τισ ςυνζπειεσ! 
Οριςμζνοι μάλιςτα, όπωσ ο διευκυντισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου, 
προςπακοφν να μασ τρομοκρατιςουν προβάλλοντασ το φάςμα δικτατοριϊν και 
πολζμων! 
 
Για μασ θ κρίςθ, με όλεσ τισ αρνθτικζσ ςυνζπειζσ τθσ, μπορεί και πρζπει ταυτόχρονα να 
αποτελζςει τθν αφετθρία αγϊνων για ζνα ριηικό κοινωνικό μεταςχθματιςμό, με τθν 
αναγκαία ανατροπι των ςθμερινϊν πολιτικϊν ςυςχετιςμϊν υπζρ των δυνάμεων τθσ 
εργαςίασ και του πολιτιςμοφ. Εμείσ ς' αυτό τον «αγϊνα του καλοφ» καλοφμε να 
ςυμπαραταχκεί κάκε ςυνάδελφοσ/-ιςςα που «δεν βολεφεται με λιγότερο ουρανό». Οι 
πολιτικζσ δυνάμεισ, ςυντθρθτικζσ και ςοςιαλ-φιλελεφκερεσ, που διαχειρίςτθκαν τισ τφχεσ 
τθσ χϊρασ μασ, τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου ολόκλθρου, οδιγθςαν ςτθ διεφρυνςθ των 
ανιςοτιτων, ςτθν εξάπλωςθ τθσ ανεργίασ και τθσ φτϊχειασ, ςτθν αποδόμθςθ του 
κράτουσ πρόνοιασ, ςτθ διαιϊνιςθ των οικολογικϊν ελλειμμάτων, ςτθν υπονόμευςθ των 
δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων, ςτθ ςυρρίκνωςθ του δθμόςιου τομζα και ςτθν υποβάκμιςθ 
τθσ παιδείασ. 
 



φμφωνα με επίςθμα ςτοιχεία, ςτθ χϊρα μασ τα κεφάλαια των μεγάλων επιχειριςεων 
τθν τελευταία επταετία αυξικθκαν κατά 73%, το κράτοσ χάριςε ςε 50.000 επιχειριςεισ 
με τθ μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι τθν τελευταία τετραετία 9 δις. ευρϊ, ενϊ τα 
κακαρά κζρδθ 100 μεγάλων επιχειριςεων το 2008 ανιλκαν ςε 5,5 δις. ευρϊ. Σθν ίδια 
περίοδο οι εργαηόμενοι ζπαιρναν αυξιςεισ κάτω από τον πλθκωριςμό, οι κοινωνικζσ 
παροχζσ ςυρρικνϊνονταν, τα αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά μασ δικαιϊματα 
περικόπτονταν. Είναι προφανζσ ότι δεν είμαςτε «ςυνζταιροι» ςτθ δθμιουργία τθσ 
κρίςθσ. 
 
Επικαλοφμενθ τθν διζξοδο από τθν κρίςθ θ κυβζρνθςθ βρίςκει 28 δις. ευρϊ για να 
ενιςχφςει τθ ρευςτότθτα των τραπεηϊν και ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Σράπεηασ εξαπολφει τθν πιο βάρβαρθ επίκεςθ ενάντια ςτουσ εργαηόμενουσ με πάγωμα 
μιςκϊν και ςυντάξεων, με αντικοινωνικζσ ρυκμίςεισ ςτθν αςφάλιςθ και με διάλυςθ των 
ταμείων, με ενίςχυςθ των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ, με προςπάκεια διαίρεςθσ των 
εργαηόμενων ςε «προνομιοφχουσ» (μόνιμουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ) και μθ (υπό το 
φάςμα τθσ ανεργίασ εργαηόμενουσ ςτον ιδιωτικό τομζα), με υποχρθματοδότθςθ και 
ςυρρίκνωςθ των κονδυλίων για τθν παιδεία, τθν υγεία και τθν κοινωνικι αςφάλιςθ. 
 
Η απάντθςθ ςτθν κρίςθ δεν μπορεί να είναι άλλθ από τθν ανατροπι των πολιτικϊν 
που τθ δθμιοφργθςαν. Οι εργαηόμενοι, εκτόσ από τθ διεκδίκθςθ άμεςων μζτρων 
ανακοφφιςθσ από τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, οφείλουμε να αναηθτιςουμε απαντιςεισ και 
ςε κάποια κεμελιϊδθ ερωτιματα, όπωσ: τι και πϊσ παράγεται, πϊσ διανζμεται ο 
παραγόμενοσ πλοφτοσ, πϊσ προςτατεφεται το περιβάλλον, πϊσ αναπαράγονται οι δομζσ 
τθσ κοινωνίασ και χρθςιμοποιείται θ γνϊςθ, πϊσ ορίηονται ο δθμόςιοσ χϊροσ και τα 
ςυλλογικά αγακά, πόςο ςεβαςτά είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και οι δθμοκρατικοί 
κεςμοί και πϊσ διαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι μασ ςτα κζντρα λιψθσ των αποφάςεων. 
 
Θ ζκρθξθ του Δεκζμβρθ, πρωτόγνωρθ και κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τισ εξελίξεισ, ζδειξε 
ότι θ νεολαία δεν βολεφεται με αυτά που τθσ παρζχονται. Οι νζοι, κατά βάςθ 
αυκόρμθτα και ανοργάνωτα, αμφιςβθτοφν το μζλλον που ςχεδιάηεται γι’ αυτοφσ χωρίσ 
αυτοφσ. ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ προβάλλει επιτακτικά θ ανάγκθ ανάπτυξθσ ενωτικϊν 
αγϊνων με ςτόχο τθ διεκδίκθςθ μιασ άλλθσ κοινωνίασ. 
 
Θ κυβζρνθςθ, διά του νζου Τπουργοφ Παιδείασ, προςζλαβε το μινυμα όπωσ τθν 
εξυπθρετεί. Με πρόςχθμα «ζναν ειλικρινι διάλογο για τθν παιδεία από μθδενικι βάςθ» 
προςδιόριςε τα κζματα του «διαλόγου» (ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ και πανεπιςτθμιακό άςυλο) και τουσ φορείσ που κα τα ςυηθτοφςαν (με 
δεδομζνθ τθ ςφνκεςθ του ΕΤΠ και εξαςφαλιςμζνθ τθν κυβερνθτικι πλειοψθφία) 
ξεκακαρίηοντασ ταυτόχρονα ότι δεν ςυηθτάει τουσ ιδθ ψθφιςμζνουσ νόμουσ και τθν 
αφξθςθ των δαπανϊν για τθν παιδεία. Ο ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι προφανισ: 
αποπροςανατολιςμόσ από τα μεγάλα ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ και του ςχολείου, 
δθμιουργία εντυπϊςεων με προφίλ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ για εφαρμογι τθσ πολιτικισ 
τθσ. Σο επικοινωνιακό τζχναςμα βζβαια απζτυχε και τα οξυμζνα προβλιματα 
εξακολουκοφν να απαιτοφν λφςεισ. 
 
 
 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ 
Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν πραγματοποιείται από υπερεκνικοφσ και 
εκνικοφσ φορείσ, με ςτρατθγικι επιλογι θ εκπαίδευςθ να αντιςτοιχθκεί με τισ ανάγκεσ 
τθσ κερδοφορίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του διεκνοφσ κεφαλαίου, με 
επιχειρθματικά κριτιρια. Αυτι θ πολιτικι, που εφαρμόηεται με πλιρθ ςυμφωνία τθσ ΝΔ 
και του ΠΑΟΚ, ςε εκνικό επίπεδο ςθμαίνει δραςτικό περιοριςμό τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ χρθματοδοτικά και κεςμικά, ενίςχυςθ τθσ ιδιωτικοποίθςθσ, προτεραιότθτα 
ςτθν κατάρτιςθ, ελαςτικοποίθςθ τθσ εργαςίασ και διεφρυνςθ των κοινωνικϊν 
ανιςοτιτων. Αυτά για το ςχολείο ςθμαίνουν υποβάκμιςθ τθσ γενικισ, ανκρωπιςτικισ 
παιδείασ, ςτροφι προσ τθν κατάρτιςθ και τισ πιςτοποιθμζνεσ δεξιότθτεσ, πολίτεσ με 
αδυναμία κατανόθςθσ γενικότερων κεμάτων, υποταγι τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ 
ςτισ επιδιϊξεισ των αγορϊν, και ενςτερνιςμό νζων «αξιϊν» και προτφπων, όπωσ 
ανταγωνιςτικότθτα, καταναλωτιςμόσ, επιχειρθματικότθτα και ατομικι ανζλιξθ. 
 
Εμείσ επιμζνουμε ότι θ παιδεία αποτελεί κακολικό ανκρϊπινο δικαίωμα και κοινωνικό 
αγακό, και ςυνεπϊσ αποτελεί υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ να παρζχει δθμόςια δωρεάν 
εκπαίδευςθ ιςότιμα ςε όλουσ, με ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ. 
Αγωνιηόμαςτε για τθν κακιζρωςθ ενιαίασ 12χρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και 
2χρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. το πλαίςιο αυτό απαιτοφμε τθ 
δθμιουργία ενόσ πραγματικά νζου Ενιαίου Λυκείου, που κα βαςίηεται ςτο ςυνδυαςμό 
τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ, κα ενοποιεί τθ γενικι με τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, 
αξιοποιϊντασ τα κετικά χαρακτθριςτικά του Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, και κα 
περιλαμβάνει τόςο κεωρθτικά μακιματα όςο και πρακτικζσ δραςτθριότθτεσ ωσ 
αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ γενικισ μόρφωςθσ. 
 
Αγωνιηόμαςτε, επίςθσ, για να κεςμοκετθκεί ζνα Δθμόςιο και δωρεάν ςφςτθμα 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μετά τθν αποφοίτθςθ από το Ενιαίο 
Λφκειο για όςα επαγγζλματα δεν απαιτοφν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ. Θ διάρκεια 
ςπουδϊν να είναι ανάλογθ με τισ απαιτιςεισ κάκε επαγγζλματοσ, θ εκπαίδευςθ αυτι να 
ςυνεχίηει να προςφζρει ζνα ςτζρεο υπόβακρο γενικϊν γνϊςεων και να οδθγεί ςε πτυχίο 
που κα ςυνοδεφεται με επαγγελματικά δικαιϊματα. 
 
Σο ςχολείο, κατά τθ δικι μασ αντίλθψθ, πρζπει να προάγει τθν καλλιτεχνικι-αιςκθτικι 
αγωγι, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τθ φυςικι αγωγι, τθν περιβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ, τθν αγωγι υγείασ και τθν ανάπτυξθ πολφπλευρων δθμιουργικϊν 
δραςτθριοτιτων, να είναι ανοιχτό ςτθν κοινωνία χωρίσ να εξαρτάται από τισ δυνάμεισ 
που ελζγχουν τθν αγορά. Είναι ζνα ςχολείο που ελαχιςτοποιεί τθν προετοιμαςία ςτο 
ςπίτι, κακϊσ αυτι είναι παράγοντασ ταξικοφ διαχωριςμοφ ανάμεςα ςτα παιδιά που 
μποροφν και ςτα παιδιά που δεν μποροφν να βοθκθκοφν από τθν οικογζνεια.  
 
Σο ςχολείο που διεκδικοφμε ζχει ριηικά διαφορετικοφσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και 
ςτόχουσ από το ςθμερινό. Δεν περιορίηεται ςτθ βελτίωςθ τθσ ατομικισ επίδοςθσ οφτε 
αποδζχεται τθν οποιαδιποτε ταξινόμθςθ των μακθτϊν/-τριϊν. κοποί του είναι 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν, θ γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, 
κοινωνικι τουσ ωρίμανςθ ςε περιβάλλον ελευκερίασ και ςυλλογικότθτασ, θ τόνωςθ τθσ 
αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αλλθλοεκτίμθςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ πρωτοβουλίασ και τθσ 
ικανότθτασ ςυνεργαςίασ. 



Η ζννοια τθσ γενικισ παιδείασ διευρφνεται ςυμπεριλαμβάνοντασ όχι μόνο τα 
παραδοςιακά ακαδθμαϊκά μακιματα αλλά και τθν τεχνολογία και γενικά ό,τι ζχει ςχζςθ 
με τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων και τθν κατανόθςθ βαςικϊν λειτουργιϊν τθσ 
κοινωνίασ ςτθν οποία ηοφμε. 
 
Διεκδικοφμε άμεςα: 

12χρονθ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, που κα παρζχεται ςε όλουσ χωρίσ διακρίςεισ και 
αποκλειςμοφσ, 

άμεςθ αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν για τθν παιδεία τουλάχιςτον ςτο 5% του ΑΕΠ -ι 
ςτο 15% των δαπανϊν του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ- με προοπτικι το 7% του ΑΕΠ, 

ανϊτατο όριο 25 μακθτϊν ςτο τμιμα, 20 μακθτϊν ςτισ κατευκφνςεισ και ςτθν ΣΕΕ, και 
10 μακθτϊν ανά κακθγθτι ςτα εργαςτιρια, 

άμεςθ και ουςιαςτικι ςτιριξθ τθσ ΣΕΕ: κατάργθςθ των ΕΠΑ του ΤΠΕΠΘ και των άλλων  
Τπουργείων   και  ενςωμάτωςθ   των   ειδικοτιτων   τουσ  ςτα   ΕΠΑΛ, κεςμοκζτθςθ 
Μεταλυκειακοφ Ζτουσ Ειδίκευςθσ ςτα ΕΠΑΛ, 

πρωινι λειτουργία όλων των ςχολείων και εξοπλιςμό τουσ με όλα τα απαιτοφμενα μζςα 
(ςχολικι βιβλιοκικθ, εργαςτιρια, αίκουςα υπολογιςτϊν, γυμναςτιριο κ.λπ.), 

ιςότιμθ ζνταξθ -ςχολικι και κοινωνικι- όλων των ομάδων που αντιμετωπίηουν 
ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ ςτθ ςχζςθ τουσ με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, με βάςθ τθν αρχι 
«όλοι διαφορετικοί, όλοι ίςοι», 

Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ ςτισ περιοχζσ με ςοβαρά εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά προβλιματα, 

αντικατάςταςθ των ςχολικϊν προγραμμάτων και βιβλίων με ςφγχρονα ςφμφωνα με τισ 
προτάςεισ του κλάδου, 

κατάργθςθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων και αποςφνδεςθ του Λυκείου από το ςφςτθμα 
πρόςβαςθσ ςε ΑΕΙ-ΑΣΕΙ -ςτόχοσ θ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 

άμεςθ κατάργθςθ τθσ βακμολογικισ βάςθσ του «10», 

ριηικι αναβάκμιςθ των πανεπιςτθμίων και κλείςιμο των κολεγίων και Κζντρων 
Ελεφκερων πουδϊν –να μθν ιδρυκοφν Ιδιωτικά Πανεπιςτιμια. 

 

Επιμόρφωςθ  
Θ αρχικι εκπαίδευςθ, θ επιμόρφωςθ και θ ςυνεχισ ανανζωςθ των επιςτθμονικϊν και 
παιδαγωγικϊν εφοδίων των εκπαιδευτικϊν αποτελοφν ηωτικισ ςθμαςίασ λειτουργίεσ για 
να μπορεί θ εκπαίδευςθ να παρακολουκεί τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ. Θ κυβζρνθςθ 
εξακολουκεί να μθ διακζτει τα απαιτοφμενα κονδφλια και να μθν προχωράει ςε κανζνα 
ςχεδιαςμό προγραμμάτων επιμόρφωςθσ. Για μασ, πυρινα τθσ επιμορφωτικισ διαδικα-
ςίασ πρζπει να αποτελεί θ ετιςιασ διάρκειασ περιοδικι επιμόρφωςθ όλων των εκπαι-
δευτικϊν με ταυτόχρονθ απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα. Διεκδικοφμε, επίςθσ, 
κακιζρωςθ υποτροφιϊν με αδιάβλθτεσ και αντικειμενικζσ διαδικαςίεσ για όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και ζγκριςθ ικανοφ αρικμοφ εκπαιδευτικϊν αδειϊν. 
 
ΕΡΓΑΙΑΚΑ – ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ – ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΑ   
Θ ολομζτωπθ επίκεςθ που αντιμετωπίηουμε ςιμερα ςτα εργαςιακά, αςφαλιςτικά και 
ςυνταξιοδοτικά μασ δικαιϊματα αναδεικνφεται ςε ζνα από τα πιο ςοβαρά ηθτιματα. 
Χιλιάδεσ ςυνάδελφοί μασ καταδικάηονται ςε εργαςιακι αβεβαιότθτα, περιπλάνθςθ, 
αναςφάλεια και ομθρεία. Διαδικαςίεσ που μζχρι ςιμερα ιταν ςχετικά διαφανείσ, όπωσ 



π.χ. οι μετακζςεισ, τϊρα γίνονται εν κρυπτϊ και με παράκαμψθ των ςυλλογικϊν 
οργάνων. Θ οργανικότθτα των κζςεων ζχει αλλοιωκεί, αφοφ το 20% περίπου των 
ςυναδζλφων βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των ΠΤΔΕ για αρκετά χρόνια, τα κεμελιωμζνα 
ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα μεγάλθσ μερίδασ ςυναδζλφων ανατρζπονται, τα χρόνια 
εργαςίασ αυξάνονται, οι ςυντάξεισ μειϊνονται και το «εφάπαξ» δεν καταβάλλεται λόγω 
τθσ πολιτικισ που ακολοφκθςαν εδϊ και δεκαετίεσ όλεσ οι κυβερνιςεισ. Ιδιαίτερα 
πλιττονται τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα χιλιάδων κακθγθτριϊν μετά τθν πρόςφατθ 
απόφαςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου. Θ υγειονομικι περίκαλψθ (ΟΠΑΔ) βουλιάηει ςτα 
χρζθ και βαςικζσ παροχζσ (γιατροί, φάρμακα) καταργοφνται ςτθν πράξθ λόγω των 
καταγγελιϊν των ςυμβάςεων. 
 
Διεκδικοφμε: 

Πλιρθ ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια εργαςίασ χωρίσ όριο θλικίασ. 

Θεμελίωςθ ςυνταξιοδοτικοφ  δικαιϊματοσ ςτα 25 χρόνια εργαςίασ, χωρίσ όριο θλικίασ. 

Κφρια   ςφνταξθ   ίςθ   με  το   80%  του   ςυνόλου  των  αποδοχϊν,   όπωσ  αυτζσ 
διαμορφϊνονται κατά το μινα αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία. 

Κατάργθςθ του ιςχφοντοσ αντιαςφαλιςτικοφ - ανιιςυνταξιοδοτικοφ πλαιςίου (νόμοι 
ιοφφα, Ρζππα, Πετραλιά). 

Nα μθν εφαρμοςτεί θ απόφαςθ του Δικαςτθρίου Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων που, με 
πρόςχθμα τθν ιςότθτα, καταργεί τον κοινωνικό χαρακτιρα τθσ αςφάλιςθσ ςτο δθμόςιο 
και πλιττει τα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα των γυναικϊν. 

Ανάλθψθ από το κράτοσ τθσ ευκφνθσ για τθν κάλυψθ των ελλειμμάτων που 
δθμιουργικθκαν από τθν καταλιςτευςθ των αποκεματικϊν των Σαμείων. 

Άμεςθ  και ουςιαςτικι  κρατικι  επιχοριγθςθ του ΣΠΔΤ,  και όχι εγγφθςθ  για δανειςμό, 
ϊςτε να καταβλθκοφν άμεςα τα οφειλόμενα ςτουσ ςυνταξιοφχουσ. 

Άμεςθ και ουςιαςτικι κρατικι επιχοριγθςθ του ΟΠΑΔ για τθν πλιρθ υγειονομικι 
φαρμακευτικι και ιατρικι περίκαλψθ των αςφαλιςμζνων.  

Θ ςτρατιωτικι κθτεία να αναγνωρίηεται αυτοδίκαια, χωρίσ εξαγορά, ωσ χρόνοσ 
υπθρεςίασ, και για τθν κφρια ςφνταξθ και για τα ταμεία.  

Κατάργθςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ του ωρομιςκίου και άμεςθ μονιμοποίθςθ όλων των 
ςυναδζλφων μετά από 18μθνθ προχπθρεςία ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ. 

Πλιρθ εργαςιακά, μιςκολογικά, αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα για τουσ 
αναπλθρωτζσ/-τριεσ και για όλουσ τουσ μινεσ του χρόνου. 

Όλεσ οι προςλιψεισ (για Π.Δ.. κ.λπ.) να γίνονται από τουσ πίνακεσ προχπθρεςίασ. 

Κατάργθςθ του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου αξιολόγθςθσ-χειραγϊγθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν. 

Παιδαγωγικι ελευκερία και δθμοκρατία ςτο ςχολείο, ςεβαςμό ςτα εργαςιακά μασ 
δικαιϊματα. Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων κυρίαρχο όργανο. 

Τπογραφι κλαδικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ που κα περιλαμβάνει όλα τα 
εργαςιακά ηθτιματα και τισ υπθρεςιακζσ μασ μεταβολζσ, με βάςθ τθν πρόταςθ του 
κλάδου. 

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Βαςικό άξονα τθσ πολιτικισ τθσ ΟΛΜΕ ςτα οικονομικά πρζπει να αποτελεί θ  διεκδίκθςθ 
μιςκολογικϊν αυξιςεων, ϊςτε να ικανοποιθκεί το κεντρικό και επίκαιρο αίτθμα «να 



ηοφμε με αξιοπρζπεια από το μιςκό μασ» και να αποτυπωκεί θ ιδιαιτερότθτα και ο 
κρίςιμοσ χαρακτιρασ του ζργου μασ. 
Θ κυβζρνθςθ, ςτο όνομα τθσ κρίςθσ και των επιταγϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
εξαπζλυςε πρόςφατα τθν πιο βάρβαρθ επίκεςθ των τελευταίων δεκαετιϊν ενάντια ςτουσ 
εργαηόμενουσ, που καλοφνται μονόπλευρα να πλθρϊςουν τθν κρίςθ με πάγωμα μιςκϊν 
και ςυντάξεων ςτο Δθμόςιο, κακϊσ και των πάςθσ φφςεωσ επιδομάτων.  
Από τθν άλλθ, θ εξαγγελία τθσ κυβζρνθςθσ για νζο μιςκολόγιο, που κα αφορά μόνο τουσ 
νεοπροςλαμβανόμενουσ ςτο δθμόςιο, κα ζχει ωσ αποτζλεςμα το διαχωριςμό νζων και 
παλαιϊν εργαηομζνων. Με αυτό τον τρόπο θ κυβζρνθςθ προωκεί μια πολιτικι 
αντιπαράκεςθσ των εργαηομζνων, νζων και παλαιϊν, μόνιμων και ςυμβαςιοφχων, 
προκειμζνου μζςα από το κλίμα τθσ αντιπαράκεςθσ να εφαρμόηει ανεμπόδιςτα τθν 
πολιτικι τθσ. 
 
Διεκδικοφμε:  

 Ουςιαςτικζσ αυξιςεισ ςτουσ βαςικοφσ μιςκοφσ μασ, ϊςτε να φτάςουν οι ςυνολικζσ 
κακαρζσ αποδοχζσ του νεοδιόριςτου κακθγθτι ςτα 1.400 ευρϊ.  

 Κλαδικζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ εφϋ όλθσ τθσ φλθσ που κα αναγνωρίηουν τθν 
ιδιαιτερότθτα του λειτουργιματόσ μασ. 

 Ενςωμάτωςθ του κινιτρου απόδοςθσ ςτο βαςικό μιςκό.  

 τακερι ςχζςθ ειςαγωγικϊν - καταλθκτικϊν αποδοχϊν (1:2,5) με κλιμάκωςθ ςτα 30 
χρόνια. 

 Άμεςθ καταβολι του επιδόματοσ των 176 ευρϊ και του ςυνόλου των αναδρομικϊν, 
όπωσ ορίηει με ςαφι και κατθγορθματικό τρόπο θ πρόςφατθ απόφαςθ του Εφετείου 
Θεςςαλονίκθσ και του Αρείου Πάγου.  

 Επίδομα βιβλιοκικθσ. 

 Διπλαςιαςμό  τθσ υπερωριακισ αποηθμίωςθσ. 

 Άμεςθ καταβολι όλων των δεδουλευμζνων. 

 Αφορολόγθτο ειςόδθμα ςτο φψοσ των αποδοχϊν του νεοδιόριςτου κακθγθτι. 

 Σιμαρικμοποίθςθ τθσ φορολογικισ κλίμακασ αναδρομικά από το 1992. 
 
Η ΔΡΑΗ ΜΑ ΣΟ Δ.. ΣΗ ΟΛΜΕ ΣΗ ΔΙΕΣΙΑ 2007-2009 
τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του απερχόμενου Δ.. τθσ ΟΛΜΕ αγωνιςτικαμε ςτακερά για 
τθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων του κλάδου, ενάντια ςτισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ 
ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνία. Καταβάλαμε κάκε προςπάκεια και ςτακικαμε με 
υπευκυνότθτα και  πνεφμα ςυλλογικότθτασ απζναντι ςτα κρίςιμα προβλιματα τθσ 
παιδείασ και των εκπαιδευτικϊν.  
Σονίςαμε τθν ανάγκθ να ςυμβάλουν όλα τα μζλθ του Δ. τθσ ΟΛΜΕ ςτθν αντιμετϊπιςθ 
των κρίςιμων προβλθμάτων του κλάδου κακϊσ και να οδθγθκοφμε ςε μια ςυςπείρωςθ, 
πζρα από παραταξιακζσ περιχαρακϊςεισ, που κα αγκαλιάηει όλεσ τισ δυνάμεισ του 
κλάδου. Δικι μασ δζςμευςθ ιταν και παραμζνει θ ςυνεχισ αγωνιςτικι παρουςία και 
δράςθ με βάςθ τισ αποφάςεισ των υνεδρίων και των Γενικϊν υνελεφςεων των 
Προζδρων των ΕΛΜΕ. 
Σο 13ο υνζδριο τθσ ΟΛΜΕ (Ιοφνιοσ 2007), τθσ μεγαλφτερθσ Ομοςπονδίασ του δθμόςιου 
τομζα, ςτάκθκε ςτο φψοσ τθσ 85χρονθσ αγωνιςτικισ τθσ παρουςίασ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ, και κατζλθξε ςε ςθμαντικζσ πολιτικζσ - 
ςυνδικαλιςτικζσ εκτιμιςεισ κακϊσ και ςε κρίςιμεσ αποφάςεισ για το παρόν και το μζλλον 
τθσ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ και τθ βελτίωςθ τθσ κζςθσ των εκπαιδευτικϊν. 



Σο αποτζλεςμα  αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτισ επίπονεσ προςπάκειεσ που κατζβαλαν οι 
αντιπρόςωποι των υνεργαηόμενων Εκπαιδευτικϊν Κινιςεων απζναντι ςτισ θγεςίεσ τθσ 
ΔΑΚΕ και τθσ ΕΑΚ-ΔΕΕ, που πολζμθςαν με φανατιςμό ςε όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν 
του 13ου υνεδρίου, ϊςτε να μθν υπάρξουν αποφάςεισ και γραμμι πλεφςθσ για τον 
κλάδο.  
 
Σθ διετία που πζραςε οι εκπρόςωποι των υνεργαηόμενων Εκπαιδευτικϊν Κινιςεων 
(ΕΚ)   ςτο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ και ςτα Δ.. των ΕΛΜΕ με τισ  προτάςεισ μασ και τθ δράςθ 
μασ: 

 
1. υμβάλαμε αποφαςιςτικά ςτθν οργάνωςθ των κινθτοποιιςεων του κλάδου μασ 
(Δεκζμβρθσ 2007 – Μάρτθσ 2008) ςτο πλαίςιο του ευρφτερου ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ 
για τθν απόκρουςθ του αντιαςφαλιςτικοφ νόμου που προϊκθςε θ κυβζρνθςθ. 
Οι κινθτοποιιςεισ αυτζσ είχαν αποτζλεςμα να αναςταλεί, προςωρινά ζςτω, θ υλοποίθςθ 
των κυβερνθτικϊν ςχεδίων για επζκταςθ των αντιαςφαλιςτικϊν ρυκμίςεων και ςτο 
Δθμόςιο τομζα. 
υμβάλαμε ςτθν κινθτοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου ςτο πλευρό των μακθτϊν και 
τθσ νεολαίασ τθν περίοδο Δεκζμβρθ 2008 – Γενάρθ 2009. Θ δολοφονία του 16χρονου 
μακθτι πυροδότθςε μια πρωτόγνωρθ κοινωνικι εξζγερςθ καταδίκθσ τθσ αςτυνομικισ 
βίασ αλλά και προβολισ αιτθμάτων για τθν εκπαίδευςθ, τθν ανεργία και τα δθμοκρατικά 
δικαιϊματα. Θ κζςθ μασ ωσ εκπαιδευτικϊν και γονιϊν ιταν δίπλα ςτουσ μακθτζσ μασ 
δθμιουργϊντασ αςπίδα προςταςίασ από τθν επίκεςθ που δζχονταν από τα ΜΑΣ.  
Σθν περίοδο Γενάρθ – Μάρτθ 2009 επιδιϊξαμε κατακζτοντασ  ςυνκετικζσ προτάςεισ να 
ενεργοποιθκεί ο κλάδοσ μασ και να βγει ςτο προςκινιο, μζςα και από τθν 
πραγματοποίθςθ Γενικϊν υνελεφςεων των ΕΛΜΕ. Δυςτυχϊσ, θ μόνιμθ 
αποςταςιοποίθςθ από τα δρϊμενα ςτθν Ομοςπονδία τθσ ΔΑΚΕ και του ΠΑΜΕ 
Εκπαιδευτικϊν, αλλά και θ  ςτάςθ τθσ ΠΑΚ και των υςπειρϊςεων, δεν επζτρεψαν να 
διαμορφωκεί ειςιγθςθ, ϊςτε να προχωριςουμε ςε Γενικζσ ςυνελεφςεισ των ΕΛΜΕ. 
Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάμε ότι ςωςτά θ ΟΛΜΕ τοποκετικθκε απζναντι ςτον προςχθματικό 
διάλογο και πρόβαλε τισ αναγκαίεσ προτεραιότθτεσ για το δθμόςιο ςχολείο και τον 
εκπαιδευτικό. Εάν μάλιςτα είχε αποδεχκεί θ πλειοψθφία του Δ.. τθσ ΟΛΜΕ τισ 
προτάςεισ μασ για πρωτοβουλίεσ ανάδειξθσ τθσ εκπαιδευτικισ πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ 
(ςχετικι επεξεργαςία του ΚΕΜΕΣΕ) μζςα από τον τφπο και για τθν οργάνωςθ  
Πανελλαδικισ υνδιάςκεψθσ, το αποτζλεςμα κα ιταν πιο ςθμαντικό. 
2.  Διεκδικιςαμε ςτακερά μια αναβακμιςμζνθ τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ.  
Σα αιτιματα που ζχουν ςχζςθ με τα προβλιματα τθσ ΣΕΕ αποτζλεςαν ςθμείο κεντρικισ 
παρζμβαςθσ τθσ ΟΛΜΕ, κακϊσ επιμείναμε αποφαςιςτικά ότι θ Oμοςπονδία οφείλει να 
αςχολείται τόςο με το ςυνολικό ηιτθμα του χαρακτιρα του ςχολείου όςο και με τα 
επιμζρουσ προβλιματα τθσ ΣΕΕ και των ςυναδζλφων που εργάηονται ςε αυτι. 
3. Οι παρεμβάςεισ μασ για τθν αντιμετϊπιςθ κρουςμάτων αυκαιρεςίασ και 
αυταρχιςμοφ τθσ διοίκθςθσ, όπωσ και ςτισ περιπτϊςεισ ποινικοποίθςθσ των αγϊνων, 
υπιρξαν άμεςεσ και αποφαςιςτικζσ. 
4.  υμβάλαμε ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ πολφπλευρθσ δράςθσ τθσ ΟΛΜΕ και ςε 
αυτι τθ διετία, με τθν κακθμερινι, πολφωρθ παρουςία μασ ςτθν Ομοςπονδία, με τθν 
προϊκθςθ και τθ ςτιριξθ των αιτθμάτων που ζκεταν οι ΕΛΜΕ αλλά και μεμονωμζνοι 
ςυνάδελφοι προσ τθν  ΟΛΜΕ. 



5. Πραγματοποιιςαμε δεκάδεσ επιςκζψεισ και περιοδείεσ ςε ςχολεία, ομιλίεσ ςε 
θμερίδεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ τφπου κ.λπ. ςτο πλαίςιο των 
δραςτθριοτιτων τθσ ΟΛΜΕ, με ζμφαςθ ςτθν εκπαιδευτικι πρόταςι τθσ, ςτθρίηοντασ 
ταυτόχρονα τισ πρωτοβουλίεσ των ΕΛΜΕ. 
6. Προβάλαμε τα μικρά και τα μεγάλα αιτιματα του κλάδου μασ, μζςω των ΜΜΕ, με 
δεκάδεσ δθμοςιεφματα τθσ Ομοςπονδίασ, αλλά και με δθλϊςεισ και άρκρα των 
εκπροςϊπων μασ ςτο Δ..  
7. υμβάλαμε ςε πρωτοβουλίεσ που αναδεικνφουν τον πολυδιάςτατο κοινωνικό ρόλο 
και τθν ευαιςκθςία, αλλά και τθν πολιτιςτικι δράςθ των εκπαιδευτικϊν (εκελοντικι 
αιμοδοςία, ίδρυςθ πολιτιςτικοφ οργανιςμοφ κ.λπ.).  
8. υμβάλαμε αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ δράςθσ  του Κζντρου Μελετϊν και 
Σεκμθρίωςθσ (ΚΕΜΕΣΕ), δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και ςτιριξθ 
των αιτθμάτων των απεργιακϊν κινθτοποιιςεων του κλάδου, ςτθν προβολι των κζςεων 
και των επεξεργαςιϊν τθσ ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΣΕ ςε όλθ τθ χϊρα (ςυμμετοχι ςε 
θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ κ.λπ.), ςτθν οργάνωςθ τθσ αντιπαράκεςθσ με τισ νεοφιλελεφκερεσ 
πολιτικζσ, ςτθν επεξεργαςία και προβολι κζςεων ςε εκπαιδευτικά κζματα (τεχνικι 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, ειδικι αγωγι, ςχολικι βιβλιοκικθ, ςχολικι αποτυχία, 
αντιςτακμιςτικι εκπαίδευςθ και Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Προτεραιότθτασ, νζα 
προγράμματα και βιβλία, ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ κ.λπ.), και τθν ανάπτυξθ γενικότερων 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων (βία, εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, 
ρατςιςμόσ-ξενοφοβία  κ.ά.).  
9. υμβάλαμε αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ομοςπονδίασ μασ με 
τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά υνδικάτα και ςτθν ανάλθψθ κινθματικϊν πρωτοβουλιϊν 
για κοινι δράςθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, ενάντια ςτισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ του 
«ςχολείου τθσ αγοράσ».  
10. Είχαμε, μαηί με τουσ εκπροςϊπουσ μασ ςτο Δ.. του ΚΕΜΕΣΕ,  κακοριςτικό ρόλο και 
ςυμβολι ςτθν πραγματοποίθςθ του 8ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου τθσ ΟΛΜΕ με κζμα 
«χολικά προγράμματα και βιβλία ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». Σο υλικό που 
ςυγκεντρϊκθκε πριν και κατά τθ διάρκεια του υνεδρίου είναι πολφτιμο για τθ ςτιριξθ 
τθσ δράςθσ του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ ςτο επόμενο διάςτθμα.  
11. Είχαμε, επίςθσ, κακοριςτικι ςυμβολι ςτισ ςθμαντικζσ επεξεργαςίεσ και 
πρωτοβουλίεσ τθσ ΟΛΜΕ για το εργαςιακό κακεςτϊσ και τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των 
κακθγθτϊν, για τθν ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ των ατόμων με αναπθρίεσ και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, για τθν επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν, για τθ Διαβοφλευςθ ςε 
επίπεδο ΕΕ για το «χολείο ςτον 21ο αιϊνα», για τθν Πρόςκετθ Διδακτικι τιριξθ, για τθν 
Αιςκθτικι Αγωγι ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, για το χολικό Επαγγελματικό 
Προςανατολιςμό, για το ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ και τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ, για τα 
αςφαλιςτικά ταμεία και τον ΟΠΑΔ, για τουσ Πανελλινιουσ Μακθτικοφσ Καλλιτεχνικοφσ 
Αγϊνεσ, για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αντίκεςισ μασ ςτθν καταςκευι νζων ςχολικϊν κτιρίων 
μζςω των υμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Σομζα (ΔΙΣ), για τθν παρζμβαςι μασ 
ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του ΕΠΕΑΕΚ κ.ά.. 
12. υμβάλαμε ουςιαςτικά ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ Ομοςπονδίασ, αξιοποιϊντασ 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ  για ακόμα καλφτερθ ενθμζρωςθ όλων των ςυναδζλφων.  

 
 
 
 



ε ό,τι αφορά τθ δράςθ των άλλων δυνάμεων, επιςθμαίνουμε τα εξισ: 
 
Σα μζλθ του Δ.. τθσ ΟΛΜΕ που προζρχονται από τθ ΔΑΚΕ είχαν πρϊτο μζλθμα να 
ςτθρίηουν απροκάλυπτα τισ κυβερνθτικζσ επιλογζσ, αδιαφορϊντασ για τα καυτά  
προβλιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτισ πολλζσ 
πρωτοβουλίεσ που πιραμε ωσ προεδρείο του Δ.. τθσ ΟΛΜΕ απευκυνόμενοι ςτθν θγεςία 
του ΤΠΕΠΘ (Τφυπουργό και Γ. Γραμματζα), για να δοκοφν λφςεισ ςε προβλιματα 
ςυναδζλφων και λειτουργίασ των ςχολείων, οι εκπρόςωποι τθσ ΔΑΚΕ είτε απείχαν 
τελείωσ είτε είχαν τυπικι παρουςία. Είναι γεγονόσ, επίςθσ, ότι οι εκπρόςωποι τθσ ΔΑΚΕ 
δεν ανταποκρίκθκαν ςτισ καταςτατικζσ αλλά και ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ τουσ ευκφνεσ. 
Αντίκετα, επιδόκθκαν ςυςτθματικά ςτθν υπονόμευςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ ΟΛΜΕ, 
ςτθν αμφιςβιτθςθ των εκτιμιςεων και των αιτθμάτων του κλάδου μασ. Ζφταςαν, 
μάλιςτα, ςτο τελευταίο όριο τθσ χυδαιότθτασ να καταγγείλουν και να ςτοχοποιιςουν τθν 
πλειοψθφία τθσ ΟΛΜΕ και κυρίωσ τουσ εκπροςϊπουσ μασ, ότι αυτοί ευκφνονται «για τισ 
βιαιότθτεσ  και τισ καταςτροφζσ» που ζγιναν το Δεκζμβρθ του 2008. 
Σζλοσ, αρνικθκαν, απαξιϊνοντασ το Δ.. τθσ ΟΛΜΕ και τουσ ςυναδζλφουσ που 
εκπροςωποφν, να κατακζςουν οποιαδιποτε πρόταςθ ςε οποιοδιποτε κζμα ςυηιτθςθσ 
ςτο Δ.. όπωσ και ςτισ ειςθγιςεισ προσ τισ Γ.. των ΕΛΜΕ. 
 
Ο εκπρόςωποσ του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικϊν ςτο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ περιορίςτθκε ςτθν 
κατάκεςθ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, τθσ ίδιασ εδϊ και 10 χρόνια πρόταςθσ 
πλαιςίου αιτθμάτων και προγράμματοσ δράςθσ για τθν ΟΛΜΕ. Καμία ςυνκετικι 
πρόταςθ, καμία εποικοδομθτικι για τον κλάδο και το δθμόςιο ςχολείο πρωτοβουλία. 
Πλιρθσ αποςταςιοποίθςθ από τθ λειτουργία και τθ δράςθ τθσ Ομοςπονδίασ, 
ςυςτθματικι προςπάκεια για να καλλιεργθκεί κλίμα ζλλειψθσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθν 
ΟΛΜΕ και κατ’ επζκταςθ τθ ςυλλογικι δράςθ, με ςτόχο να προβάλλεται ωσ μόνθ 
διζξοδοσ θ ιςχυροποίθςθ του ΠΑΜΕ και θ ςυμμετοχι ςτισ δικζσ του κινθτοποιιςεισ. 
 
ε ό,τι αφορά τθν θγεςία τθσ ΠΑΚ, είναι γεγονόσ ότι το προθγοφμενο διάςτθμα 
προςυπζγραψε τισ κεντρικζσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ για τα αιτιματα και τον 
προςανατολιςμό του κινιματόσ μασ. Όμωσ θ ΠΑΚ ωσ ςυνδικαλιςτικι δφναμθ ςτον 
κλάδο μασ δεν ςτιριξε και δεν πάλεψε για τθν επιτυχία των πρωτοβουλιϊν τθσ ΟΛΜΕ 
(απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, εκδθλϊςεισ κ.λπ.). Σα μζλθ και τα ςτελζχθ τθσ ΠΑΚ 
διαπαιδαγωγικθκαν επί μια 8ετία (1996-2004) να αντιμετωπίηουν με καχυποψία ι και 
εχκρότθτα τισ κινθτοποιιςεισ του κλάδου μασ και γενικότερα των εργαηομζνων, και αυτό 
δυςτυχϊσ επθρεάηει και τθ ςθμερινι πρακτικι τουσ. Είναι φανερό ότι δεν αρκοφν 
ςιμερα οι αντιπολιτευτικζσ κορϊνεσ και θ πλειοδοςία ςε προτάςεισ απεργιακϊν 
κινθτοποιιςεων. Εκείνο που απαιτείται είναι θ κακθμερινι, ςυςτθματικι προςπάκεια 
για να πειςτοφν οι ςυνάδελφοί μασ για το μονόδρομο τθσ ςυλλογικισ αντίςταςθσ ςτισ 
νεοφιλελεφκερεσ πρακτικζσ και τθσ υπεράςπιςθσ των εργαςιακϊν και ςυνταξιοδοτικϊν 
δικαιωμάτων. 
 
Οι εκπρόςωποι των Παρεμβάςεων - υςπειρϊςεων ςτο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ είχαν κετικι 
ςυμβολι ςτθ δράςθ τθσ ομοςπονδίασ. Θ άρνθςι τουσ όμωσ να αξιοποιθκεί ωσ όπλο ςτον 
αγϊνα μασ, το τελευταίο διάςτθμα, θ ολοκλθρωμζνθ τεκμθρίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
πρόταςθσ τθσ ΟΛΜΕ, όπωσ διαμορφϊκθκε από το ΚΕΜΕΣΕ, και θ άρνθςι τουσ να 



ςυγκλθκοφν Γ.. των ΕΛΜΕ τθν τελευταία περίοδο (Μάρτθσ 2009) και ακατανόθτθ ιταν 
και δυςκολίεσ δθμιοφργθςε ςτθ δράςθ τθσ Ομοςπονδίασ.  
 
Θ ΟΛΜΕ μαηί με τισ ΕΛΜΕ, και μζςα από το 14ο υνζδριό τθσ, από τθ νζα χρονιά πρζπει 
να δείξει το δρόμο τθσ αντίςταςθσ και τθσ ςυνζχιςθσ του αγϊνα ςε κάκε ςχολείο, 
ςυνοικία, Διμο  και πανελλαδικά. Ο δρόμοσ αυτόσ περνάει υποχρεωτικά μζςα από τθ 
δθμιουργία ενόσ πολφμορφου, ενωτικοφ, ριηοςπαςτικοφ, διεκδικθτικοφ εκπαιδευτικοφ 
κινιματοσ για τθν υπεράςπιςθ του Δθμόςιου ςχολείου. 
Αυτό το κίνθμα ςτθ βάςθ του κα είναι κίνθμα για το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ και ςτον 
πολιτιςμό για όλα τα παιδιά και πρζπει να αναπτφςςεται ςτουσ άξονεσ: 
α) δθμόςια, δωρεάν εκπαίδευςθ, επαρκισ χρθματοδότθςι τθσ – όχι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ 
β) ριηικζσ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο και τθ λειτουργία των ςχολείων 
γ) οικονομικι - εργαςιακι - επιςτθμονικι αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ. 
Θ δθμιουργία ενόσ τζτοιου κινιματοσ είναι ικανι να ματαιϊςει τα ςχζδια των δυνάμεων 
τθσ ςυντιρθςθσ και να ανοίξει το δρόμο για ουςιαςτικι αλλαγι προσ όφελοσ του 
Δθμόςιου χολείου. το πλαίςιο αυτό απαιτείται θ ςυμπόρευςθ των Εκπαιδευτικϊν 
Ομοςπονδιϊν, με προοπτικι τθ δθμιουργία ενιαίασ Εκπαιδευτικισ Ομοςπονδίασ. 
 
Οι εκλογζσ για ανάδειξθ αντιπροςϊπων για το 14ο υνζδριο τθσ ΟΛΜΕ μπορεί και 
πρζπει να ςτείλουν μινυμα καταδίκθσ των ςυνδικαλιςτικϊν δυνάμεων που ςτθρίηουν 
τισ πολιτικζσ τθσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, του αυταρχιςμοφ και τθσ 
απαξίωςθσ του δθμόςιου ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ, που με τθ ςτάςθ τουσ 
υπονόμευςαν τθ λειτουργία και τθ δράςθ τθσ Ομοςπονδίασ και τθν ανάπτυξθ 
αποτελεςματικϊν αγϊνων. Μπορεί και πρζπει να γίνουν εκλογζσ ανάδειξθσ και 
ενίςχυςθσ εκείνων των δυνάμεων που κακθμερινά ςτα ςχολεία και ςτουσ δρόμουσ 
αγωνίηονται με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ και κζςεισ για τθ ςτιριξθ και αναβάκμιςθ 
του δθμόςιου ςχολείου, για τθν υπεράςπιςθ και διεφρυνςθ των δικαιωμάτων των 
εκπαιδευτικϊν. 


