
    
  
Αγαπητοί γονείς, 
   Γνωρίζουµε ότι κι εσείς, όπως κι εµείς και προπαντός οι µαθητές µας, δε νιώθετε καθόλου ευτυχείς από την 
κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική εκπαίδευση. 
  
 

      Βλέπετε ότι η «δωρεάν» παιδεία, σας κοστίζει ένα µεγάλο κοµµάτι του οικογενειακού 
προϋπολογισµού.  

      Βλέπετε ότι στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν µεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που ακόµη δεν
καλύφθηκαν, οι σχολικοί χώροι δεν επαρκούν, η υλικοτεχνική υποδοµή θυµίζει κακόγουστο αστείο. 

      Βλέπετε τα παιδιά σας να τρέχουν οληµερίς από το σχολείο στα διάφορα φροντιστήρια και να 
ξενυχτούν για να αντεπεξέλθουν ή να παραιτούνται ηττηµένα από ένα βάρος που δεν αντέχουν οι
εφηβικοί τους ώµοι, να κυνηγούν τη χίµαιρα, την εισαγωγή σε έναν προθάλαµο ανεργίας για χάρη 
του οποίου στερούνται την πραγµατική µόρφωση, αλλά και τις χαρές της νεανικής ζωής.  

  
      Βλέπουµε ότι, αντί να αντιµετωπίζεται αυτή η κατάσταση µε γενναίες αυξήσεις στις δαπάνες για την
παιδεία, να µας απειλούν νοµοθετικές ρυθµίσεις – δεσµά της παιδαγωγικής µας ελευθερίας που τάχα 
θα βελτιώσουν το έργο µας. Ρυθµίσεις που επιδιώκουν να µας αναγκάσουν να αντιµετωπίζουµε τους
µαθητές µας σαν µηχανές, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές αιτίες των  προβληµάτων που τους 
εµποδίζουν να αποδώσουν, αδιαφορώντας για το πώς θα τους βοηθήσουµε πράγµατι να µάθουν να
σκέπτονται και να ωριµάζουν πνευµατικά και ηθικά. Ρυθµίσεις  που µας αντιµετωπίζουν σαν απλούς 
διεκπεραιωτές µηχανικής φόρτωσης στείρων «γνώσεων», κάτω από την απειλή της διοικητικής 
αυθαιρεσίας. 

      Βλέπουµε ακόµη, όπως και σεις να µας εµπαίζουν στο θέµα των αποδοχών µας. Κι εσείς, όπως εµείς, 
βλέπετε να µας ζητούν διαρκώς κι άλλες θυσίες για ένα µέλλον καλύτερο, ενώ το παρόν των µεγάλων 
επιχειρήσεων και των διασπαθιστών του δηµόσιου χρήµατος εξελίσσεται ραγδαία σε βάρος των
δικών µας θυσιών. 

  
Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες αποφάσισαν ότι ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.  
   ∆ιεκδικούµε το αυτονόητο: αναβάθµιση της εκπαίδευσης και του περιεχοµένου της, βελτίωση των υλικών 
συνθηκών, παιδαγωγική ελευθερία και αξιοπρεπείς αµοιβές. Κι επειδή άλλος τρόπος δεν υπάρχει, όπως 
αποδείχτηκε από τα τόσα χρόνια που τα αιτήµατά µας αγνοούνται, αποφασίσαµε όλοι µαζί να 
χρησιµοποιήσουµε το µόνο µέσο που µας έχει αποµείνει,  τον απεργιακό αγώνα.  
   Οι κυβερνητικοί παράγοντες µας συκοφαντούν. ∆ιαστρεβλώνουν τα λόγια µας και ωραιοποιούν τις πράξεις 
τους µε την επικοινωνιακή ισχύ της κρατικής µηχανής και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που µε διάφορους
τρόπους ελέγχουν. Προσπαθούν να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι έχουµε µόνο οικονοµικά αιτήµατα, 
και µάλιστα προσδιορίζουν µόνοι τους τα αιτήµατά µας τι υποτίθεται ότι ζητάµε, αποσιωπώντας σε όλες τις 
δικές µας θέσεις Έτσι, µε ψεύτικα και παραπλανητικά στοιχεία, µας εµφανίζουν προνοµιούχους, 
προσπαθώντας να µας φέρουν σε αντιπαράθεση µε άλλους κλάδους εργαζοµένων. 
   Είναι άχαρο σε τούτη την επιστολή µας να σας αναλύσουµε µε αριθµούς πώς έχει η κατάσταση. Η ουσία 
είναι ότι  

      αρνούµαστε συνολικά το νέο µισθολόγιο της φτώχειας. Αρνούµαστε να υποταχτούµε στη 
θεσµοθέτηση της λιτότητας.  

      Αρνούµαστε να αποδεχτούµε τη µίζερη αντιµετώπιση της δηµόσιας παιδείας από την πολιτεία. 
      Αρνούµαστε να υπηρετήσουµε ένα σχολείο που εξοντώνει αλλά δε µορφώνει.  Κι αυτή µας η άρνηση 
αφορά όλους τους εργαζόµενους. Αφορά ως εργαζόµενους ή επαγγελµατίες κι εσάς, τους γονείς των 
µαθητών µας, που πρέπει και σ’ αυτό το πεδίο να σταθείτε αλληλέγγυοι στον αγώνα µας.   

   ∆εν απεργούµε µόνο για το «οικονοµικό». Η κατάσταση της εκπαίδευσης µας πληγώνει και µας ενδιαφέρει
εξίσου. Η εργασία µας δεν αφορά κάτι το άψυχο, αλλά τη διαµόρφωση της προσωπικότητας νέων ανθρώπων. 
Και θέλουµε οι κόποι µας να έχουν αποτέλεσµα. Θέλουµε να βλέπουµε τους µαθητές µας να αποφοιτούν πιο
πλούσιοι σε γνώσεις, κρίση, καλλιέργεια. Θέλουµε να ολοκληρώνουν τον κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης και
να είναι ολόπλευρα µορφωµένοι. Και βέβαια, θέλουµε, και ως δάσκαλοι των παιδιών σας, αλλά και ως γονείς 
µαθητών πολλοί από µας, να έχει και πρακτικό αντίκρισµα το απολυτήριο, να είναι διαβατήριο ζωής και 
εργασίας. 
   Ξέρουµε ότι κι εµείς δεν είµαστε αλάνθαστοι. Ξέρουµε ότι δεν προσφέρουµε πάντοτε όσα κι εσείς κι εµείς
θα θέλαµε. Γι’ αυτό εξάλλου ανάµεσα στα αιτήµατά µας βρίσκεται και η επιµόρφωσή µας. Όµως 
βρισκόµαστε στην ίδια πλευρά. Η συλλογική επιθυµία µας είναι ίδια µε τη δική σας. Σας κοιτάµε µε 
ειλικρίνεια στα µάτια. 

Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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   Σας καλούµε να σταθείτε στο πλευρό µας και να πορευτούµε µαζί για το καλό της παιδείας 
και των  
   παιδιών µας. 

                Η νίκη των εκπαιδευτικών θα είναι νίκη της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. 
    Οκτώβρης 2003

Οι δάσκαλοι των παιδιών σας
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