
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Ανακοίνωση 
 

Στις 4/2 οι εργαζόμενοι της χώρας έδωσαν ξεκάθαρο μήνυμα προς τη κυβέρνηση και 

τους δανειστές: οι πολιτικές λιτότητας και ύφεσης, τα βάρβαρα μέτρα του μνημονίου 
 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. 
 

Οι συνάδελφοί μας, με τη συμμετοχή τους στην απεργία και τις κινητοποιήσεις, 
έκαναν το πρώτο σημαντικό βήμα μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, δίνοντας το 

μήνυμα της αντίστασης σ’ αυτές τις πολιτικές. 
 

Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αλληλέγγυο, 
αναδιανεμητικό, καθολικό. 

 
Στο άμεσο διάστημα, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αιχμή το ασφαλιστικό 

μπορεί να αποτρέψει το παραπέρα χτύπημα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, τις 

νέες μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων, να παγώσει τις ψηφισμένες ανατροπές στα όρια συνταξιοδότησης. 

 
Το βήμα αυτό σ’ αυτή τη φάση όμως δεν είναι αρκετό.  

 
Απαιτείται άμεση παραπέρα κλιμάκωση των αγώνων με αποφασιστικό συντονισμό 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΛΜΕ πρέπει να 
συμβάλλουν με περιοδείες, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, στην καλύτερη ενημέρωση 

των συναδέλφων, στο ανέβασμα της αγωνιστικής διάθεσης και της παραπέρα 
συσπείρωσης των εκπαιδευτικών. 

 
Αγωνιζόμαστε ταυτόχρονα για ένα δημόσιο δημοκρατικό σχολείο που θα 

χωρά όλα τα παιδιά, όλους τους εκπαιδευτικούς και όλη τη γνώση. 
 

Παράλληλα με τα κεντρικά ζητήματα και τις κρίσιμες κεντρικές μάχες της επόμενης 

περιόδου για τον κλάδο μας ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι εξελίξεις που υπάρχουν 
και θα υπάρξουν στα ζητήματα του δημόσιου σχολείου. 

 
Πρέπει άμεσα μέσα από ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

αγωνιστικής συσπείρωσης (δάσκαλοι-καθηγητές-γονείς-μαθητές) για τη διεκδίκηση 
βασικών αιτημάτων του κλάδου για το δημόσιο σχολείο, αποτρέποντας ταυτόχρονα 

όποια μνημονιακά μέτρα για την εκπαίδευση επιχειρήσει να περάσει η κυβέρνηση. 
 

Με βάση αυτό τον προσανατολισμό, και στοχεύοντας στην προώθηση των 
διεκδικήσεων των αιτημάτων του κλάδου με την ταυτόχρονη πλατιά ενημέρωση και 

αγωνιστική συσπείρωση των συναδέλφων, υλοποιούμε την απόφαση της ΟΛΜΕ για το 
διάλογο, παραμερίζοντας τις παραταξιακές σκοπιμότητες περί κυβερνητικού 

συνδικαλισμού, με τις οποίες επιχειρούν ορισμένοι να καλύψουν τις τακτικές και τα 
μικροπαραταξιακά συμφέροντά τους. 



 
Το επόμενο διάστημα θα κριθούν πολλά. 

 
Οι αγώνες των εργαζομένων μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές στις 

μνημονιακές πολιτικές και να γίνουν ο καταλύτης προοδευτικών εξελίξεων, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων.  

 
Δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη 

 
 Για την ανατροπή των πολιτικών κυβέρνησης – ΕΕ - ΔΝΤ 

 Για την οριστική απαλλαγή από τα μνημόνια 

 
Για τη ζωή που μας αξίζει! 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

 
 

Αθήνα, 8/2/2016 
 

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 


