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Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,  
Οι επίµονοι και µαχητικοί αγώνες του κλάδου µας, η εντεινόµενη αγανάκτησή σου για το 

συνεχιζόµενο εµπαιγµό, υποχρέωσαν την κυβέρνηση να κάνει ένα πρώτο δειλό βήµα και να
ανακοινώσει αύξηση στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης ύψους 73 ευρώ. 

Η αύξηση αυτή είναι µακριά από τα αιτήµατά µας και πολύ µακρύτερα από τις ανάγκες µας. 
Το γεγονός, όµως, ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την εξαγγελία τρεις µόλις ώρες µετά

τη διαµόρφωση από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ της εισήγησης προς τον κλάδο για την πραγµατοποίηση
απεργιακών κινητοποιήσεων αναδεικνύει την ισχυρή πίεση που ασκεί η δική µας αποφασιστικότητα
και το εύρος της ανατροπής που µπορεί να επιφέρει. 

Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προχωρήσουµε! 
Πάρε την υπόθεση στα δικά σου χέρια!  
Η ενεργός παρουσία σου στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ, η αγωνιστική συµµετοχή σου στις 

προτεινόµενες κινητοποιήσεις του κλάδου µας, η δηλωµένη βούλησή µας να προχωρήσουµε 
ενωτικά και αποφασιστικά θα κρίνουν πλέον τις εξελίξεις. Η καθολική συµµετοχή των συναδέλφων 
θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να διαπραγµατευτεί µε τους εκπροσώπους του κλάδου και να
προχωρήσει σε ουσιαστικές ρυθµίσεις, που θα ικανοποιούν τα αιτήµατά µας.  

Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και των εργασιακών µας δικαιωµάτων,  το µέλλον του 
επαγγέλµατός µας, η αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης βρίσκονται στα δικά σου χέρια, 
στα χέρια όλων των συναδέλφων και του καθενός ξεχωριστά. 

 Συναδέλφισσα, Συνάδελφε, 
Σου λένε ότι δεν αντέχει άλλο η οικονοµία. Εσύ όµως γνωρίζεις καλά ότι µπορεί και πρέπει 

να υπάρξει µια άλλη οικονοµική πολιτική, που θα θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόµενο και τις
ανάγκες του. 
            Σου λένε ότι δεν πρέπει να διεκδικείς "τόσο µεγάλες αυξήσεις". Επειδή το εισόδηµά µας 
υπέστη µεγάλη και συνεχή αφαίµαξη εδώ και πολλά χρόνια, νοµιµοποιούµαστε να διεκδικούµε την 
κάλυψη µέρους των απωλειών για να βελτιώσουµε την αγοραστική µας ικανότητα. 
            Σου λένε ότι οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν είναι σηµαντικές. Εσύ γνωρίζεις, όµως, ότι το 
κυβερνητικό επιτελείο προσπαθεί µε λογιστικές αλχηµείες να παρουσιάσει «µαγικές εικόνες». 
Έτσι, συµψηφίζει αυτό που ήδη έχει εξαγγείλει ως αύξηση στο πλαίσιο του «νέου µισθολογίου» 
για όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους µε τη  µικρή αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής 
απασχόλησης (73 ευρώ), για να το συγκρίνει µε το ποσό των 176 ευρώ, που δόθηκε στους 
υπόλοιπους δηµόσιους υπαλλήλους από το 2002. Η κυβέρνηση προσπαθεί µε τη βοήθεια των 
ΜΜΕ να πείσει την κοινή γνώµη ότι το αίτηµά µας είναι αυτά τα 176 ευρώ. Όµως, όπως 
ξεκάθαρα φαίνεται από την εισήγηση της ΟΛΜΕ, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα αιτήµατά µας 
είναι αυτά που εµείς διεκδικούµε και όχι αυτά που συµφέρει την κυβέρνηση να εµφανίζει. 
Επίσης, αποκρύπτει η κυβέρνηση ότι ούτως ή άλλως ισχύει ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 
του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών (που αποτελεί κατάκτηση της 
απεργίας του 1997). Άρα η πραγµατική αύξηση που η κυβέρνηση δίνει επιπλέον στους 
εκπαιδευτικούς είναι 64 Ευρώ (µικτά).    
            Σου λένε ότι πρέπει να σκεφθείς ότι υπάρχουν άλλοι εργαζόµενοι µε χαµηλότερες αποδοχές
από σένα.  
            Εσύ γνωρίζεις ότι είναι δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου να αγωνίζεται για να ζει µε
αξιοπρέπεια από το µισθό του. Εσύ γνωρίζεις ότι ο κλάδος µας στάθηκε πάντα στο πλευρό των
αγώνων όλων των εργαζοµένων. Άλλωστε, η επιτυχία του αγώνα µας θα ανοίξει δρόµους και για
άλλους εργαζόµενους.  
            Εσύ, όµως, γνωρίζεις ότι όσοι προβάλλουν τους παραπάνω ισχυρισµούς αποσιωπούν κάποιες
άλλες πλευρές της πραγµατικότητας: ότι π.χ. το 20% των πλουσιότερων Ελλήνων (στους οποίους 
δεν ανήκουµε, βέβαια, εµείς) έχουν εισόδηµα 6,2 φορές µεγαλύτερο από το εισόδηµα του 20% των 
φτωχότερων. Ότι τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερα κατά 10% ακόµη και από τη χρυσή 
δωδεκαετία (1961 - 1973) για το µεγάλο κεφάλαιο. Ότι οι τράπεζες το διάστηµα 1997 - 2001 
αύξησαν τα καθαρά κέρδη τους κατά 356% (4 τρισ. δρχ.), ότι τα κέρδη των εισηγµένων στο 
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χρηµατιστήριο αυξήθηκαν το πρώτο εξάµηνο του 2003 κατά 3,2 δις ευρώ, ότι ενώ ο τζίρος 150 
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10% τα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 25% ".  
            Συνάδελφε, Συναδέλφισσα, 
            Θα σου πουν, ακόµη, ότι οι αυξήσεις που θα µας δώσουν από 1/1/2004 ικανοποιούν ή 
βρίσκονται πολύ κοντά στις προσδοκίες σου. Όµως δεν είναι σε θέση το οικονοµικό επιτελείο της
κυβέρνησης να εκτιµά ποιες είναι οι δικές µας προσδοκίες. Ο καθένας από εµάς αγωνίστηκε και 
αγωνίζεται για να βελτιώσει τη δική του ζωή και της οικογένειάς του και δε δέχεται να περιορίσει
τις προσδοκίες του στο στενό πλαίσιο των λογιστών της εξουσίας. 
            Σου µιλούν για "γενναίες αυξήσεις". Αποκρύπτουν όµως το γεγονός ότι ετοιµάζονται να
καταργήσουν ή να περιορίσουν φορολογικές ελαφρύνσεις των µισθωτών και συγκεκριµένα για
ιατρικές δαπάνες, για δίδακτρα, για τους τόκους των στεγαστικών δανείων, για το ενοίκιο κύριας 
κατοικίας κ.λπ. Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε µείωση του πραγµατικού διαθέσιµου
εισοδήµατός µας. 
            Ισχυρίζονται ότι, αφού "ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες σου", δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να προχωρήσεις σε κινητοποιήσεις. Υποβαθµίζουν, µε αυτό τον τρόπο, τα άλλα αιτήµατά µας για το 
συνταξιοδοτικό, την επιµόρφωσή µας, τη µείωση του αριθµού µαθητών στα τµήµατα, την 
παιδαγωγική ελευθερία και τη δηµοκρατία στο σχολείο, την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία 
και την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων των αναπληρωτών. 
            Συνάδελφε, Συναδέλφισσα, 

∆ώσε το "παρών" στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και στις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουµε 
όλοι µαζί. 

Πάρε την υπόθεση στα δικά σου χέρια. Η ευθύνη πλέον ανήκει σε καθένα ξεχωριστά και
σε όλους µαζί. 

∆εν υπάρχουν ατοµικές λύσεις και πρόσκαιρα βολέµατα. Ή όλοι µαζί θα 
δηµιουργήσουµε ένα ισχυρό µορφωτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό ρεύµα, που θα µας 
οδηγήσει σε κατακτήσεις, ή θα βουλιάξουµε στις παγίδες της εξουσίας και στο βάλτο της
ηττοπάθειας. Τρίτος δρόµος δεν υπάρχει. 
  

Είµαστε πολλοί! 
Έχουµε δίκιο! 

Μπορούµε να νικήσουµε αν πιστέψουµε στις αστείρευτες δυνάµεις του κλάδου! 
Εµπρός λοιπόν! 

                                                                                    Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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