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Ανοιχτό Γράµµα 

Αγαπητέ συνάδελφε/ισσα 
Αν έτσι ήρθαν τα πράγµατα, έτσι δε θα πάνε….. 
Αυτό είναι το πρώτο αισιόδοξο µήνυµα  στο οποίο οφείλουµε να συµφωνήσουµε, 
όλοι µαζί, ανεξάρτητα από ειδικότητα, και χρόνια υπηρεσίας, σ’ όλα τα γυµνάσια, 
Λύκεια και ΤΕΕ. Ο κλάδος µας, «ο λαός των 90.000 καθηγητών /τριών», το 
µεγαλύτερο συνδικάτο όλης της χώρας, καθοριστική δύναµη στον πολιτισµό και στην 
πορεία του τόπου, βιώνει δραµατικές στιγµές. Εγκαταλειµµένοι από την πολιτεία, 
τελευταίοι στους πίνακες  αµοιβών σ΄όλη τη Ευρώπη εµπαιζόµενοι για πολλοστή 
φορά από τη σηµερινή ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, κρατώντας όµως στους ώµους µας το 
βαρύ φορτίο της  µόρφωσης   των παιδιών , γινόµαστε πάλι πεδίο άσκησης 
αυταρχικών πειραµάτων. 
          Όµως αξίζουµε καλύτερη τύχη! Γι’ αυτό το λόγο παίρνουµε και τη µοίρα και τις
ευθύνες που µας αναλογούν, στα χέρια µας. 
          Η παιδαγωγική µας Αξιοπρέπεια, η κοινωνική Ευθύνη, η αίσθηση Αλληλεγγύης 
και τα Συλλογικά µας Οράµατα, τα οποία είναι συµβατά µε αυτά της πλειονότητας
των εργαζοµένων και των µαθητών µας,  επιβάλλουν εδώ και τώρα να υπερασπίσουµε
το δίκιο µας , τη δηµόσια εκπαίδευση και  τη δηµοκρατία στους χώρους εργασίας µας.
Χωρίς να  φεισθούµε κόπου και χρόνου. Χωρίς αναστολές και µικροσκοπιµότητες. 
          Να δώσουµε, δηλαδή, τον καλύτερο εαυτό µας στο κοινό αγώνα, µε 
αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη, αξιοποιώντας τη δύναµη της βάσης , τις προτάσεις, 
την έµπνευση και τις ιδέες που γεννάει καθηµερινά η εργασία µας ως διανοουµένων –
εργαζοµένων. Βλέποντας κριτικά τα λάθη, τις αδυναµίες, και τις όποιες ολιγωρίες που 
έγιναν στο παρελθόν, ας διεκδικήσουµε όλα όσα µας ανήκουν µε τη βαθιά πεποίθηση 
πως «κάθε αγώνας µπορεί να µη φέρνει άµεσο αποτέλεσµα, αλλά και πως κανένα 
αποτέλεσµα δε ήρθε χωρίς αγώνες». 
          Οι ως τώρα κατακτήσεις µας (οργανικότητα, αµετάθετο , η δειλή ρύθµιση του 
ασφαλιστικού, η ροή διορισµών, η ακώλυτη βαθµολογική  - µισθολογική εξέλιξη, η 
διατήρηση της δηµόσιας παιδείας στις υψηλές προτιµήσεις του  λαού µας και της νέας 
γενιάς) είναι αποτελέσµατα πολύχρονης συλλογικής αντίστασης και διεκδίκησης. 
          Όσα είπαµε ισχύουν! Τα µεγάλα προτάγµατά  για τη δηµόσια παιδεία όλων 
των παιδιών, την οικονοµική και επιστηµονική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού, την  
παιδαγωγική ελευθερία και αυτονοµία καθιέρωσαν τον κλάδο µας ως βασική δύναµη
του συνδικαλιστικού κινήµατος.  
  
Είµαστε υπερήφανοι για τον κλάδο και την προσφορά του 
  
Ο  «χάρτης» του κλάδου µας µε όλες τις επιστηµονικές ειδικότητες στο εσωτερικό
του, ένα είδος «συλλογικού διανοούµενου», πρέπει να ζωγραφιστεί  µε Αγωνιστικές 
Συνθέσεις, και Μεγάλες Συνεννοήσεις, έτσι ώστε «να µας υπολογίζουν οι φίλοι µας 
και να µας φοβούνται οι αντίπαλοι». Στη Μεγάλη ΄Εξοδο  για τη συνολική 
αναβάθµισή µας κανείς δεν µπορεί να µείνει πίσω µόνος και αβοήθητος. Κανείς δεν 
πρέπει να αισθάνεται έρµαιο  στις αυθαιρεσίες και τον αυταρχισµό της διοίκησης.  
          Στον καθένα /και στη καθεµιά από όλους εµάς αντιστοιχεί ένας σοβαρός ρόλος
στη διαµόρφωση του νέου τοπίου στην εκπαίδευση, µε την παιδεία ως πρώτη 
κοινωνική προτεραιότητα και τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο της προσοχής της
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πολιτείας. 
 Απαιτούµε επενδύσεις στην Εκπαίδευση και το 5% του ΑΕΠ. 
 Απαιτούµε  δηµόσιο δωρεάν δωδεκάχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. 
Απαιτούµε δηµοκρατία και Επιστηµονική Ελευθερία  στα σχολεία. 
          Αυτό το τοπίο θα το «ζωγραφίσουµε» όλοι µας ! 
          Με εµπιστοσύνη στους συνδικαλιστικούς θεσµούς. 

Με την εγγραφή στα συνδικάτα µας. 
Με τη συµµετοχή στις δηµοκρατικές διαδικασίες  των ΕΛΜΕ και τις 

διεκδικήσεις µας. 
                                                                                                                       

                                                                                                                                           
συνάδελφε/ισσα. 

Τα αιτήµατά µας είναι γνωστά. Η πολιτική µας δεν σχετίζεται µε την εικονικές
πραγµατικότητες της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, αλλά µε τις βαθύτερες ανάγκες µας. 

          Σε όλη τη Ευρώπη στους αγώνες για  αξιοπρεπή µισθό, σύνταξη  και 
ασφάλιση, για µια αναβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση, για µόνιµη και σταθερή 
εργασία , οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρωτοπορία και δίνουν  το δικό  τους 
τόνο.  

Ήγγικεν  η ώρα της συλλογικής ευθύνης ! 
Η περίοδος χάριτος και ανοχής έφτασε στο τέλος της. Ο εκπαιδευτικός  κόσµος 

οφείλει να αφυπνιστεί , να συζητήσει σε κάθε σχολική µονάδα και νοµό, σε κάθε 
ΕΛΜΕ, να αποτυπώσει τη Χάρτα των Εκπαιδευτικών Αναγκών και ∆ικαιωµάτων και
να εγερθεί  σαν ένας άνθρωπος µε «λογισµό και όνειρο». 
          ∆εν υπάρχουν ατοµικές λύσεις και πρόσκαιρα βολέµατα . ΄Η όλοι µαζί θα 
δηµιουργήσουµε ένα ισχυρό µορφωτικό , συνδικαλιστικό και κοινωνικό ρεύµα που θα
µας οδηγήσει σε κατακτήσεις ή θα βουλιάξουµε στις παγίδες τις εξουσίας και στο
βάλτο της ηττοπάθειας. Τρίτος δρόµος δεν υπάρχει. 
          Εµπρός λοιπόν!  
          Ολοι µαζί µπορούµε να δικαιωθούµε 
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