
Στις δύσκολες μέρες που ζούμε να υψώσουμε τείχη αντίστασης  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η εκπαίδευση βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Η παιδεία, όπως και η χώρα, 
σε τροχιά διάλυσης. Μέσα σε μια τετραετία είδαμε ένα εξελίσσεται το δόγμα 
του σοκ, ένα μνημονιακό σχέδιο συνολικής κατεδάφισης του δημόσιου 
σχολείου, συνέχεια πολιτικών προηγούμενων ετών. Ίσως σε καμιά άλλη 
περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας δεν αμφισβητήθηκε δεν υπονομεύθηκε 
τόσο απροσχημάτιστα και ωμά η εκπαίδευση ως κοινωνικό και δημόσιο αγαθό. 

Η συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει τη στήριξη των συμφερόντων 
του κεφαλαίου και λειτουργεί ως διεκπεραιωτής των νεοφιλελεύθερων 
καπιταλιστικών δυνάμεων.  

Στον τομέα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Συγκυβέρνηση και Τρόϊκα: 

    Απέλυσαν 10.000 συναδέλφους μας αναπληρωτές. Ετοιμάζουν την 
απόλυση 1992 καθηγητών των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ από τους 2.121 που έβγαλαν 
στη διαθεσιμότητα τον Ιούλιο, αφού κατήργησαν αναίτια τους τομείς και τις 
ειδικότητές τους. Ετοιμάζουν τις λίστες με τους ξενόγλωσσους, τους γυμναστές, 
τους φιλολόγους, και όσους άλλους από μας μεθοδεύσουν να «περισσέψουν». 
Θα το επιτρέψουμε; 

    Με την αύξηση των 2 ωρών, χιλιάδες συνάδελφοι έγιναν σε μια νύχτα 
«υπεράριθμοι», έχασαν την οργανική τους, με αδιαφανείς και παράνομες 
διαδικασίες μετατάχτηκαν, μετατέθηκαν υποχρεωτικά ή «τοποθετήθηκαν» 
προσωρινά, τρέχοντας μέχρι και σε 6 σχολεία ή σε άσχετες με την ειδικότητά 
τους υπηρεσίες. Θα το δεχτούμε; 

    Για να βρουν και άλλους διαθέσιμους καταργούν τις ΕΠΑΣ, συνεχίζουν 
να κλείνουν και να συγχωνεύουν τμήματα και σχολεία. Θα παραμείνουμε 
παθητικοί θεατές; 

    Καταργούν κατά το δοκούν μαθήματα και ειδικότητες, αλλάζουν 
αναθέσεις, αυξομειώνουν τις ώρες των μαθημάτων, μας διασπούν στρέφοντας 
τον έναν κλάδο εναντίον του άλλου. Θα τους κάνουμε το χατίρι να 
αλληλοσπαραχτούμε; 

    Μεθοδεύουν με σεμινάρια το «έκτρωμα» της αξιολόγησης-χειραγώγησης, 
που είναι προάγγελος νέων απολύσεων, πειθαναγκασμού και βέβαια της 
βαθμολογικής και μισθολογικής μας καθήλωσης. Προανήγγειλαν ήδη 13000 
απολύσεις εκπαιδευτικών. Θα συνεργήσουμε; 

    Με αυταρχικούς μηχανισμούς πειθάρχησης (Παρουσιολόγιο, my school, 
διώξεις, ποινικοποίηση αγώνων, κ.ά.) επιβάλλουν τη μετατροπή μας από 
ελεύθερα σκεπτόμενους παιδαγωγούς σε άβουλους ιμάντες μεταβίβασης των 
κυβερνητικών διαταγμάτων. Θα «συμμορφωθούμε;» 



    Με το «νέο» εξετασιοκεντρικό Γενικό και Τεχνικό Λύκειο και το σχολείο 
της αγοράς ενισχύουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση και χαρίζουν 
ως φτηνούς και ανασφάλιστους εργαζόμενους τους ανήλικες μαθητές, βορά 
στους ιδιώτες με τη μαθητεία. Ξανά όπως και στην δεκαετία του 60 ένας στους 
τρεις μαθητές του Γενικού Λυκείου και ένας στους δύο του Επαγγελματικού θα 
οδηγούνται διά της βίας έξω από την εκπαίδευση. Θα αδιαφορήσουμε; 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι 

Ήρθε η ώρα μας: ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ!!!! 

Να αφήσουμε πίσω: 

* Την ψευδαίσθηση των «ατομικών λύσεων» και την απαξίωση της 
συλλογικότητας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Είναι η κρίση, είμαστε η λύση! 

  

 * Τους χειρισμούς κορυφής της συνέλευσης προέδρων του Μαΐου που 
οδήγησαν στην αναστολή της απεργίας χωρίς να υπάρχει απόφαση του κλάδου. 

* Τις απεγνωσμένες προσπάθειες του κυβερνητικού συνδικαλισμού: ΔΑΚΕ – 
ΠΑΣΚ να κωλυσιεργεί, να επιβάλει «σιγή» και στην ΟΛΜΕ και στην ΕΛΜΕ. 

* Την αρνητική παρουσία του ΠΑΜΕ που αρνείται να συμβάλλει θετικά σε 
οποιαδήποτε αγωνιστική απόφαση στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, που συνεχίζει τη 
μοναχική του πορεία αδιαφορώντας στην πράξη για την ανάγκη συσπείρωσης 
και δράσης εντός του σωματείου. 

Να κρατήσουμε τα ελπιδοφόρα μηνύματα… 

* την «επιστροφή» στις Γενικές Συνελεύσεις, τις επιτροπές αγώνα, τις 
διαδικασίες του σωματείου και στην αναβίωση της αξίας του συλλογικού 
πνεύματος δράσης και αγώνα. 

* το μαχητικό – αγωνιστικό πνεύμα που εκδηλώθηκε από τα «κάτω», ενάντια 
στον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τη γραφειοκρατία 

Χρειάζεται ΤΩΡΑ οργάνωση, συντονισμός, ΚΙΝΗΜΑ… 

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ: Η ζωή μας έχει αντίπαλο και ο αντίπαλος έχει όνομα. 
Είναι το ΔΝΤ, η ΕΕ, τα ξένα και ντόπια αρπακτικά. Είναι η κυβέρνησή τους 
με όλες τις «αποχρώσεις» της, οι παρατάξεις τους, οι κάθε λογής παράγοντές 
τους, που με διατάγματα, εκβιασμούς, τρομοκρατία, επιβάλλουν φτώχεια, 
ανεργία, δυστυχία, στο λαό και στη νεολαία. Ο αγώνας μας για την υπεράσπιση 
του δημόσιου σχολείου, του δικαιώματός μας για αξιοπρεπή εργασία, για να 
έχει ελπιδοφόρα προοπτική, δεν πρέπει να εγκλωβίζεται στα στενά όρια του 
«κλαδικού» αγώνα αλλά αντίθετα πρέπει να συγκρουστεί και να ανατρέψει τον 
πυρήνα των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης, της 
ΕΕ και του ΔΝΤ 



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ και ΕΝΩΤΙΚΟ: Γιατί η μόνη μας δύναμη είναι οι 
συλλογικότητες, η αλληλεγγύη και ο κοινός μας αγώνας, με γονείς και μαθητές, 
με εργαζόμενους και ανέργους, με συνταξιούχους και νεολαίους, καθώς 
οφείλουμε ως συνδικάτο να πείσουμε πλειοψηφικά κομμάτια της κοινωνίας ότι 
ο αγώνας μας δεν αφορά αποκλειστικά τη δική μας σωτηρία αλλά 
υπερασπίζεται ευρύτερα συλλογικά συμφέροντα, το κοινωνικό αγαθό της 
γνώσης, το δικαίωμα  όλων – σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- στην εργασία.  

 ΑΥΤΟΝΟΜΟ: Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ζωή μας στηριγμένοι στις 
δικές μας δυνάμεις. Δεν υπάρχουν σωτήρες που θα μας «ανακουφίσουν» και 
μάλιστα με την έγκριση του συστήματος. Ήρθε η ώρα να βάλουμε οριστικά 
στο περιθώριο τον κυβερνητικό συνδικαλισμό των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ  (ή όπως 
αλλιώς θα μεταμφιεστεί). Δεν είμαστε πελάτες αλλά πολίτες Στηρίζουμε το 
πρωτοβάθμιο σωματείο μας, δημιουργούμε σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά, 
επιτροπές αγώνα υπεράσπισης του 12χρονου δημόσιου και δωρεάν σχολείου 
για όλα τα παιδιά, υπεράσπισης της παιδείας, της υγείας, της κατοικίας, της 
εργασίας. 

  

  

  

«Όταν για την αδυναμία μας μας περιγελούν, 

δεν πρέπει πια να χάνουμε καιρό. 

Πρέπει έτσι να το φροντίσουμε που όλοι οι αδύναμοι να βαδίσουμε μαζί. 

Και τότε κανείς πια δεν τολμά να μας περιγελάει» Μπ. Μπρεχτ. 

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Στις εκλογές για Δ.Σ. της Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης δεν έχουμε άλλη 
επιλογή παρά μόνο: 

    Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες ανασυγκρότησης του σωματείου σε 
αγωνιστική κατεύθυνση 

    Να συνεχίσουμε ενωτικά και μαχητικά στον δρόμο που ανοίξαμε 

    Να τιμωρήσουμε τις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, κάνοντας για άλλη 
μια χρονιά τις  

Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις στη Δ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 

  

              1η δύναμη 
 


