
ΟΛΜΕ 
Ανοιχτή επιστολή 

 
Αγαπητέ συνάδελφε /-ισσα 
Στην εποχή της “τηλεοπτικής µονα-

ξιάς” και της “γυάλινης κουλτούρας” εµείς, 
το σωµατείο σου, επιµένουµε να σου απευθυ-
νόµαστε όσο µπορούµε πιο αυθεντικά,  χωρίς 
διαµεσολαβήσεις και παραµορφωτικά φίλτρα. 

Απέναντί µας η κόλαση άνοιξε τις 
πύλες της για το ασφαλιστικό, για µια δου-
λειά από τα σπάργανα ως τα σάβανα, µε 
λιγότερα (µείωση συντάξεων), αργότερα (αύ-
ξηση ορίων ηλικίας), χειρότερα (υποβάθµιση 
της πρόνοιας). 

Σε όλη την Ευρώπη η νέα ιερή συµ-
µαχία των νεοφιλελεύθερων ετοιµάζει έναν 
Καιάδα για παλιούς και νέους εργαζόµενους. 
Οφείλουµε τώρα να αντιδράσουµε, ενώνο-
ντας όλους τους συναδέλφους στις ΕΛΜΕ 
και στις επιτροπές αγώνα, κόντρα στις επι-
τροπές σοφών, κρατώντας στο χέρι την 
ανάγκη και το λογισµό. 

Ξεκινάµε λοιπόν πάλι! Μετά τις 
υστερήσεις σε προσωπικό, τις καθυστε-
ρήσεις των βιβλίων, την αναβολή της Π∆Σ, 
τις καρατοµήσεις διευθυντών προς δόξαν 
των «ηµετέρων», την αβεβαιότητα καθηγη-
τών τεχνικών ειδικοτήτων, ξεκινάµε µε την 
αγωνία του οδοιπόρου και τη βεβαιότητα του 
δάσκαλου. 
 
Όταν η χρηµατοδότηση της παιδείας 
µειώνεται, αυτό σε αφορά. 
Όταν ο µισθός µας φτάνει µόνο για ένα 
15ήµερο, τότε η δεύτερη δουλειά γίνεται 
θάνατος και η σιωπή είναι συνενοχή στην 
κυρίαρχη πολιτική. 
Όταν οι έχοντες πλουταίνουν και οι φτωχοί 
φτωχαίνουν όλο και πιο πολύ, τότε ο 
εκπαιδευτικός ανησυχεί. 
Όταν σχεδιάζουν να περιορίσουν τις δαπά-
νες του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση  
και να ενισχύσουν τις ασφαλιστικές  εται-
ρείες  και  το χρηµατιστηριακό  τζόγο, εµείς 
οφείλουµε να αντισταθούµε. 

Όταν η επιµόρφωση ανατίθεται στους 
εµπόρους και τους χορηγούς, τότε ο ορίζο-
ντας στενεύει και ο πνευµατικός θάνατος 
παραµονεύει. 
Όταν ζητάµε να διασφαλιστεί το εργασιακό 
καθεστώς των συναδέλφων της ΤΕΕ και ο 
Υπουργός Παιδείας δεν δίνει καµία απάντη-
ση, τότε οφείλουµε όλοι µαζί να συνεχίσουµε 
τον αγώνα. 
Όταν διευρύνονται οι ανισότητες στη 
µόρφωση και εξωθούνται τα παιδιά από τα 
φτωχά λαϊκά στρώµατα στην  ευέλικτη 
κατάρτιση, τότε οι δάσκαλοι εξανίστανται. 
Γιατί, αν δεν ανατραπεί αυτή η οικονοµική 
πολιτική, θα «σφίξεις πάλι το ζωνάρι». 
Γιατί, αν ηττηθούν οι φίλοι, θα γευτείς την 
πίκρα της ήττας. 
Γιατί η συνείδησή µας γράφει αυτό που διδά-
σκουµε στις τάξεις µας: «όλοι για έναν, 
ένας για το σύνολο»! Ακριβώς όπως µας 
διδάσκει η ιστορία, οι δηµοκρατικές παραδό-
σεις µας, οι πρόσφατοι αγώνες µας. 
Πίσω µας έχουµε µικρούς και µεγάλους 
αγώνες, βαριές παρακαταθήκες: Αυτούς που 
κατοχύρωσαν το ανθρώπινο διδακτικό ωρά-
ριο, τη µονιµότητα, την ακώλυτη µισθολογική 
εξέλιξη, την οργανικότητα, το αµετάθετο, τη 
µοριοδότηση των µεταθέσεων, την παιδαγω-
γική ελευθερία, που επέβαλαν µαζικούς 
διορισµούς και υπεράσπισαν τη δηµόσια 
εκπαίδευση. Αγώνες που εµπόδισαν ως τώρα 
το νεοφιλελεύθερο πρόταγµα να γίνει καθε-
στώς.  
Σκέψου: Το τοπίο στη δηµόσια εκπαίδευση 
θα ήταν πιο γκρίζο, αν δεν υψώναµε το 
ανάστηµά µας. 
Σκέψου πως χαµένος είναι µόνο ο αγώνας 
που δε δόθηκε. 

 
Συνάδελφε,/-ισσα, 

Οι κυρίαρχοι κύκλοι υπολογίζουν σοβαρά την 
αποχή, την αντοχή και τη δράση σου. 
∆ίδαξε µε το παράδειγµά σου. Μη τους 
δίνεις πίστωση και λευκή επιταγή. 



Τα σωµατεία µας είναι εδώ και έχουν 
προβλήµατα. Βοήθησέ τα µε την υπόδειξη, τη 
συµβολή, την ενεργή παρουσία σου. 
Τίποτα δε σου χαρίστηκε. Όλα κερδήθη-
καν µε κόπο. 
 Η παραίτηση ενισχύει την κυβέρνηση. Η 
οπισθοχώρηση τις αντιδραστικές αλλαγές. 
Βάδισε µαζί µας. 
 

Συνάδελφε /- ισσα, 
Τα µάτια των παιδιών είναι στραµµένα πάνω 
σου όταν µπαίνεις στην τάξη.  
Γνωρίζουν ότι διδάσκεις ακόµη και µε το 
καθηµερινό σου παράδειγµα. 
Γι’ αυτό αφουγκράσου τις αγωνίες των 
παιδιών, ιδιαίτερα αυτές των πίσω θρανίων. 
∆έξου απλόχερα τις αµφισβητήσεις. Τη 

θλίψη και τη µελαγχολία τους, που γεννά 
συστηµατικά ένα σχολείο που αποκλείει όλο 
και περισσότερα παιδιά. 
«Εκ των κάτω το φως» υποστήριζε ο 
µεγάλος παιδαγωγός ∆. Γληνός. 
Μαζί, λοιπόν, µε τους µαθητές µας, µαζί µε 
τους γονείς και την εργαζόµενη κοινωνική 
πλειοψηφία, ξανά και ξανά ενάντια στην 
υποβάθµιση, στην απαξίωση, στην υποχρη-
µατοδότηση της εκπαίδευσης. 
Όχι ως υπάλληλοι, αλλά ως δάσκαλοι 
πραγµατικοί! 
Με γνώση, µε ενότητα, µε αυτοπεποίθηση! 
Ακριβώς όπως κάνουν οι συνάδελφοί µας 
στη Γαλλία! 
Το παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και αγωνιστι-
κό ποίηµα δεν ειπώθηκε ακόµα! 

 

 Στείλτε το µήνυµα στην εξουσία: 
«Μην καρτεράτε να λυγίσουµε»! 

 

     Απεργούµε και διεκδικούµε :  
• Άµεση αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον 
• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ 

συνολικές καθαρές αποδοχές στο νεοδιόριστο. ∆ιπλασιασµό της ωριαίας αποζηµίωσης 
και σύνδεσή της µε τις συνολικές αποδοχές των  εκπαιδευτικών. Άµεση καταβολή του 
επιδόµατος των 176 ευρώ και του συνόλου των αναδροµικών. Άµεση καταβολή όλων 
των δεδουλευµένων. 

• ∆ηµόσια 12χρονη υποχρεωτική και πραγµατικά δωρεάν Εκπαίδευση µε προοπτική το 
ενιαίο 12χρονο σχολείο. Υλοποίηση της πρότασης της ΟΛΜΕ για τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Κατάργηση του Ν. 3475/06 για την τεχνική εκπαίδευση και εφαρµογή της 
µεταβατικής πρότασης της ΟΛΜΕ για τοµείς, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ κ.λπ. 
Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση σχολικής µονάδας, διασφάλιση της 
µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών. Ενσωµάτωση των σχολών άλλων 
Υπουργείων στο ΥΠΕΠΘ. 

• Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας. Κατάργηση του 
ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου και επιστροφή όλων των 
οφειλόµενων στα ασφαλιστικά ταµεία.  Πάγωµα των δυσµενών αλλαγών του ν. 
3029/02, που µειώνουν σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008. Ακύρωση των νέων 
αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση. 

• Καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα.  

• Κατάργηση των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήµια. 
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