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Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, 
 
Η διαµαρτυρία του εκπαιδευτικού κόσµου, έτσι 
όπως εκφράστηκε µε την απεργία της 26ης του 
Νοέµβρη 2007, κατέδειξε ότι η επίθεση κατά 
των συνταξιοδοτικών και εργασιακών 
δικαιωµάτων µάς αφορά όλους. Καθηγητές και 
δάσκαλοι στείλαµε µε δυναµισµό και 
αποφασιστικότητα τη δική µας απάντηση στην 
αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της 
κυβέρνησης. Όµως ο αγώνας δε σταµατά εδώ. 
Συνεχίζουµε ως τη δικαίωση, ως την τελική 
νίκη. 
Απέναντί µας η κόλαση άνοιξε τις πύλες της για 
το ασφαλιστικό, για δουλειά από τα σπάργανα 
ως τα σάβανα, µε λιγότερα (µείωση 
συντάξεων), αργότερα (αύξηση ορίων ηλικίας), 
χειρότερα   (υποβάθµιση της πρόνοιας). 
Σε όλη την Ευρώπη η νέα ιερή συµµαχία των 
νεοφιλελεύθερων ετοιµάζει έναν Καιάδα για 
παλιούς και νέους εργαζόµενους! Αυτή όµως η 
πολιτική συναντά τη σθεναρή αντίσταση των 
εργαζοµένων σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. 
Οφείλουµε και εµείς τώρα να αντιδράσουµε, 
συσπειρωµένοι στις ΕΛΜΕ και στις επιτροπές 
αγώνα, κόντρα στις επιτροπές σοφών µε 
αξιοπρέπεια και κινηµατικό ήθος. Ενώνουµε τη 
φωνή µας µε κάθε εργαζόµενο, σε όποιο χώρο 
δουλειάς και αν ανήκει, και προετοιµαζόµαστε 
για ένα σκληρό αγώνα µε όπλα τις διαδηλώσεις 
και τις απεργίες. Συµµετέχουµε σε ένα 
πανεκπαιδευτικό, πανεργατικό µέτωπο ικανό να 
εµπνεύσει τη µαζική και αποφασιστική 
αντίσταση των εργαζοµένων, ικανό να οδηγήσει 
στις µεγάλες νίκες και ανατροπές. 
 
Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, 
 
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 αντιλαϊκή πολιτική.  
Όταν οι έχοντες πλουταίνουν και οι φτωχοί 
φτωχαίνουν όλο και πιο πολύ, τότε ο 
εκπαιδευτικός δεν εφησυχάζει.  
 

 
Όταν σχεδιάζουν να περιορίσουν τις 
δαπάνες του κράτους για την κοινωνική 
ασφάλιση και να ενισχύσουν τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και το τζόγο του 
Χρηµατιστηρίου, εµείς οφείλουµε να 
αντισταθούµε. 
Όταν καλλιεργούν  κλίµα ανασφάλειας και 
ασφαλιστικής τροµοκρατίας, που οδηγεί 
τους εργαζόµενους σε πρόωρες παραιτήσεις, 
δηµιουργώντας έτσι πρόσθετα προβλήµατα 
στα Ταµεία για να δικαιολογήσουν στη 
συνέχεια τα αντιασφαλιστικά τους µέτρα, 
τότε πρέπει να αντιδράσουµε. 
Όταν η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει 
την 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, να διαλύσει 
το ΜΤΠΥ µε πρόσχηµα το ύψος των 
επικουρικών συντάξεων, να αυξήσει τα όρια 
ηλικίας για τις γυναίκες και να αλλάξει τον 
τρόπο υπολογισµού των συντάξεων µε 
στόχο την παραπέρα µείωσή τους, τότε για 
µας ο αγώνας είναι µονόδροµος. 
Ξέρουµε ότι, αν δεν ανατραπεί αυτή η 
οικονοµική πολιτική, θα «σφίξεις πάλι το 
ζωνάρι». Ξέρουµε ότι, αν ηττηθούν οι φίλοι, 
θα γευτείς την πίκρα της ήττας. 
Γιατί η συνείδησή µας γράφει αυτό που 
διδάσκουµε στις τάξεις µας: «όλοι για έναν, 
ένας για το σύνολο»! Ακριβώς όπως µας 
διδάσκουν η ιστορία, οι δηµοκρατικές 
παραδόσεις µας, οι πρόσφατοι αγώνες µας. 
Πίσω µας έχουµε βαριά παρακαταθήκη  
τους µικρούς και µεγάλους αγώνες: αυτούς 
που κατοχύρωσαν το ανθρώπινο διδακτικό 
ωράριο, τη µονιµότητα, την ακώλυτη 
µισθολογική εξέλιξη, την οργανικότητα, το 
αµετάθετο, τη µοριοδότηση των 
µεταθέσεων, την παιδαγωγική ελευθερία· 
αυτούς που επέβαλαν µαζικούς διορισµούς 
και υπεράσπισαν τη δηµόσια εκπαίδευση. 
Αγώνες που εµπόδισαν ως τώρα το 
νεοφιλελεύθερο πρόταγµα να επικρατήσει 
και να γίνει καθεστώς. 
Σκέψου: Το τοπίο στην εργασία και στην 
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. Τα σωµατεία µας είναι εδώ 
και έχουν προβλήµατα. Βοήθησέ τα µε την 
υπόδειξη, τη συµβολή, την ενεργή παρουσία 
σου. 
Τίποτα δε σου χαρίστηκε. Όλα κερδήθηκαν 
µε κόπο. 
Η παραίτηση ενισχύει την κυβέρνηση. Η 
οπισθοχώρηση τις αντιδραστικές αλλαγές. 

 
Βάδισε µαζί µας. 
Σε καλούµε στη γενική απεργία, την 
Τετάρτη, 12 του ∆εκέµβρη 2007, και στα 
συλλαλητήρια, που θα γίνουν σε όλη την 
Ελλάδα, για να διατρανώσουµε µαζί µε 
όλους τους εργαζοµένους του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα την αµετάκλητη 
απόφασή µας να αποκρούσουµε τις  
αντιασφαλιστικές - αντισυνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. 

∆Ε ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ! 
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ! 

Συνάδελφε / Συναδέλφισσα, 
Σε καλούµε να δηλώσεις «παρών» στις νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, που θα γίνουν µετά τις γιορτές, για 
να δώσουµε ξανά υπόσχεση αλληλεγγύης και ενότητας. 
Να διεκδικήσουµε µαζί: 
• Αύξηση τώρα των δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον 
• 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 ρυθµίσεων του ν. 3029/02, 
που µειώνουν σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008. Ακύρωση των νέων 
αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων που προωθεί η κυβέρνηση 

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς µισθούς µας, µε αφετηρία τα 1.400 ευρώ 
συνολικές καθαρές αποδοχές στον 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 

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

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

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-12-07,  
ΣΤΙΣ 11 π.µ., ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ∆Ε ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

ολµε 


