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ΠΡΟΣ:  
- τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ 

 
Απολογισµός του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ (2005-2007) 

                                                                                   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Συναδέλφισσες/–οι, 

 
Σας παρουσιάζουµε – ενόψει του 13ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ – τον απολογισµό της 

δράσης του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µας και ευρύτερα του 
οργανωµένου κλάδου, όπως αυτή προέκυψε µέσα από τις συλλογικές µας διαδικασίες. 
Επιπρόσθετα σας καταθέτουµε µε αίσθηµα ευθύνης και αυτοκριτική διάθεση τις εκτιµήσεις, τα 
συµπεράσµατα και τις αποτιµήσεις αυτής της δράσης.  

Σε µια κρίσιµη περίοδο για τον κλάδο και την ελληνική εκπαίδευση, ο λόγος του 
συνδικαλιστικού κινήµατος πρέπει να είναι µεστός, σαφής και ειλικρινής. Πρέπει να 
αναλύσουµε σε βάθος τη σηµερινή εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα. Και η 
ανάλυσή µας αυτή  να οδηγήσει τη δράση µας και τη συλλογική αναζήτηση ουσιαστικών 
λύσεων.  

Το 13ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας µας πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη περίοδο για τις 
πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της  χώρας. 

Η κυβέρνηση, ακόµα και λίγο πριν λήξει η θητεία της, προωθεί νεοφιλελεύθερες 
διαρθρωτικές αλλαγές, µε την ιδιωτικοποίηση ζωτικών δηµόσιων αγαθών, ενώ η σκληρή 
λιτότητα, η καλπάζουσα ακρίβεια, η απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων και η ανεργία 
εντείνουν  τις κοινωνικές ανισότητες. Με την αποτυχηµένη απόπειρά της να αναθεωρήσει το 
Σύνταγµα επιχειρεί να ξεφορτωθεί τη δηµοκρατική κληρονοµιά της Μεταπολίτευσης, που 
αποτελεί «εµπόδιο» στα σχέδια της, σύµφωνα µε γνωστή αποστροφή της κας Γιαννάκου.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης και µε επίκεντρο κυρίως τα Πανεπιστήµια η πολιτική αυτή 
εκφράστηκε µε την προσπάθεια για την αντιδραστική αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγµατος (ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστηµίων) και την επιβολή του νέου «νόµου – πλαίσιο» 
για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ. Η προσπάθεια αυτή µε ευθύνη της Κυβέρνησης συνοδεύτηκε από την 
καλλιέργεια κλίµατος ιδιαίτερης οξύτητας, επίδειξης πρωτοφανούς αυταρχισµού και 
αστυνοµικής βίας.  

Από το Μάη του 2006 µέχρι σήµερα, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε µπροστά σε ένα 
µεγαλειώδες και συγκλονιστικό εκπαιδευτικό κίνηµα, που έχει ήδη γράψει µια από τις 
σηµαντικές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Ήταν οι δεκάδες χιλιάδες 
φοιτητές, µαθητές και εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην ανάπτυξη ενός πολύµορφου, 
ριζοσπαστικού, µαχητικού, µαζικού και µε αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά αυτονοµίας 
κινήµατος αντίστασης στις αντιεκπαιδευτικές κυβερνητικές επιλογές, που υπονοµεύουν τη 
∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και περιορίζουν δραστικά το καθολικό κοινωνικό δικαίωµα στη 
µόρφωση. 

Το πανεκπαιδευτικό αυτό κίνηµα, που σηµάδεψε όχι µόνο τις εκπαιδευτικές, αλλά σε ένα 
βαθµό και τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, επέδειξε τα αντανακλαστικά του απέναντι στις 
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προκλήσεις της συγκυρίας, την αντοχή, την ισχύ και την αποτελεσµατικότητά του, παρά τους 
αρνητικούς πολιτικούς συσχετισµούς, µαταιώνοντας ουσιαστικά την αντιδραστική 
αναθεώρηση του άρθρου 16, που τέθηκε µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και είχε αρχικά και 
τη συναίνεση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η ανατροπή από το κίνηµα της πιο 
σηµαντικής για τους κυρίαρχους κύκλους «µεταρρύθµισης» δηµιούργησε επιπλέον 
προϋποθέσεις ακύρωσης στην πράξη του «Νόµου-Πλαίσιου» για τα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ µε την πλήρη 
απονοµιµοποίησή του στην συνείδηση του λαού µας.  

Η εµπειρία από το µεγαλειώδη  αυτόν αγώνα είναι πολύτιµη παρακαταθήκη για όλους και 
ιδιαίτερα για τον κλάδο µας, που στο Συνέδριό του θα πρέπει να αποφασίσει και την 
περαιτέρω οργάνωση αγώνων, προκειµένου να αποτρέψει τις νεοφιλελεύθερες 
αναδιαρθρώσεις που επιχειρούν να επιβάλουν στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση οι ίδιες 
δυνάµεις.  

Ξεχωριστή θέση στην πορεία αυτού του παρατεταµένου αγώνα κατέχει η µεγάλη σε 
διάρκεια, µαχητικότητα και ένταση απεργία των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης το Φθινόπωρο του 2006. Η αγωνιστική συµπαράταξη του κλάδου µας, παρά την 
προφανή έλλειψη εσωτερικών διεργασιών και κατάλληλης προετοιµασίας για να επιτευχθεί 
ικανή συσπείρωση στο εσωτερικό του, µε κυρίαρχη την ευθύνη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αλλά και 
των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, συνέβαλε ουσιαστικά στην προσπάθεια διαµόρφωσης του κοινού 
πανεκπαιδευτικού αγώνα. ∆ηµιουργήθηκε έτσι στην πράξη ένα ισχυρό µαχητικό κίνηµα, που 
τα µηνύµατά του για γενναία χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, για δηµόσια και δωρεάν 
παιδεία και αξιοπρεπείς µισθούς απλώθηκαν παντού και τα αγκάλιασε η ελληνική κοινωνία. 

Ο αγώνας αυτός, συνεπώς, ήταν αποτελεσµατικός τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο 
πολιτικό πεδίο, καθώς τροφοδότησε την ελληνική κοινωνία µε τις µεγάλες ηθικές αξίες, της 
αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της αγωνιστικής στάσης ζωής, παρά το γεγονός ότι δεν είχε 
ορατά και άµεσα υλικά αποτελέσµατα στο στενά συνδικαλιστικό πεδίο.  

Αυτό που είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλες τις ζωντανές-µάχιµες δυνάµεις του 
συνδικαλιστικού κινήµατος είναι ότι η υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης σε όλους τους 
τοµείς (χρηµατοδότηση, οργάνωση, στελέχωση, περιεχόµενο, λειτουργία, υποδοµές) έχει 
φτάσει σε οριακό σηµείο. Οι πολιτικές της συστηµατικής απαξίωσης των εκπαιδευτικών και 
του δηµόσιου σχολείου έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη µόρφωση της νέας γενιάς σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αυτή την αντιλαϊκή πορεία έχουµε υποχρέωση να 
αναχαιτίσουµε, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τους όρους για µια ριζική, δηµοκρατική 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Οι καιροί δεν µπορούν πλέον να περιµένουν. 

Η ΟΛΜΕ µαζί µε τις ΕΛΜΕ, και µέσα από το Συνέδριό της, από τη νέα χρονιά πρέπει να 
δείξει το δρόµο της συνέχισης του αγώνα. Ο δρόµος αυτός περνάει υποχρεωτικά µέσα από τη 
δηµιουργία ενός πολύµορφου, ενωτικού, ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού 
κινήµατος για την υπεράσπιση του ∆ηµόσιου σχολείου, καθώς και της ποιότητας ζωής και των 
δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν.  

Αυτό το κίνηµα στη βάση του θα είναι κίνηµα για το δικαίωµα στη µόρφωση και στον 
πολιτισµό για όλα τα παιδιά και θα πρέπει να αναπτύσσεται στους άξονες: 

α) δηµόσια, επαρκής χρηµατοδότηση – όχι στην ιδιωτικοποίηση 
β) ριζικές αλλαγές στο περιεχόµενο και στη λειτουργία των σχολείων 
γ) οικονοµική - εργασιακή - επιστηµονική αναβάθµιση του καθηγητή. 
Η δηµιουργία ενός τέτοιου κινήµατος είναι ικανή να µαταιώσει τα σχέδια αυτών που 

διαµορφώνουν την κυρίαρχη αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή, εντέλει, πολιτική και να ανοίξει 
το δρόµο για ουσιαστική αλλαγή προς όφελος του ∆ηµόσιου Σχολείου. 

 
Η δράση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ τη διετία 2005-2007 

 
α) Η συνδικαλιστική χρονιά 2005 - 2006 
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Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αγωνίστηκε σταθερά για την υπεράσπιση των συµφερόντων του 

κλάδου, ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 
Καταβάλαµε κάθε προσπάθεια, ώστε να σταθούµε µε υπευθυνότητα, ευαισθησία και πνεύµα 
συλλογικότητας απέναντι στα κρίσιµα προβλήµατα της παιδείας και των εκπαιδευτικών.  

Το 12ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Ιούνης 2005) κατέληξε σε σηµαντικές αποφάσεις για τη 
∆ηµόσια Εκπαίδευση και τον Εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων το  ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ αµέσως µετά τη συγκρότησή του ξεκίνησε τη δράση του, επιδιώκοντας να πάρει όλα 
τα αναγκαία µέτρα, ώστε ο κλάδος από το Σεπτέµβρη µέσα από τις διαδικασίες των Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ  να οργανώσει τις αντιστάσεις και τη διεκδίκηση των αιτηµάτων του µε µαζικό και 
παρατεταµένο αγώνα. Αρνητική συνθήκη για την κινηµατική εικόνα της ΟΛΜΕ υπήρξε η 
αναντίστοιχη προς τις αποφάσεις του 12ου Συνεδρίου συγκρότηση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και 
ειδικότερα του Προεδρείου.  

Από τις αρχές Σεπτέµβρη 2005 οργάνωσε περιφερειακές συσκέψεις σε όλη την Ελλάδα 
µε στόχο την ενηµέρωση και ενεργοποίηση του κλάδου. Οργάνωσε επίσης µαζί µε τις ΕΛΜΕ 
Θεσσαλονίκης το µπλοκ του κλάδου µας στη µεγάλη πανεργατική – πανυπαλληλική 
κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη στις 10/9/05, που απαίτησε την ικανοποίηση των αιτηµάτων 
µας και εξέφρασε την αντίθεσή µας στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. 

Τον  Οκτώβρη του 2005 πραγµατοποιήθηκαν  Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και στις 21/10/05 η Γ.Σ. 
των προέδρων των ΕΛΜΕ, που ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία το σκεπτικό , τα αιτήµατα και 
το πρόγραµµα δράσης της εισήγησης του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης  
έγινε µια οργανωµένη κινητοποίηση από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για την προετοιµασία της 48ωρης 
απεργίας στις 10 και 11/11/05. 

Κυκλοφόρησαν γράµµα προς τους συναδέλφους, επιστολή προς τους γονείς, επιστολή 
προς τους συναδέλφούς  της ΤΕΕ, αφίσες κ.λπ. 

Έγιναν επίσης δεκάδες ενηµερωτικές συγκεντρώσεις, περιοδείες σε σχολεία και 
συνεντεύξεις  τύπου.  

Όµως, η συµµετοχή των συναδέλφων δεν ήταν ανάλογη τόσο µε τις οργανωτικές µας 
προσπάθειες όσο και µε την ανάγκη έκφρασης µιας ισχυρής συσπείρωσης, που να στηρίζει τις 
δίκαιες κατά τα άλλα διεκδικήσεις µας και να ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση µας. Η 
µικρή συσπείρωση εκτιµήσαµε τότε πως οφειλόταν στη στάση αναµονής ενός τµήµατος 
συναδέλφων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, στις αιτιάσεις ενός άλλου τµήµατος για την 
έλλειψη σαφούς και καθορισµένης προοπτικής και συνέχειας των αγώνων µας και, τέλος, στην 
«παγιωµένη» αρνητική αντίληψη ενός µεγάλου τµήµατος συναδέλφων για τα χαρακτηριστικά 
των απεργιών της Α∆Ε∆Υ, καθώς η 24ωρη απεργία της συνέπιπτε µε τη 2η µέρα της 
κινητοποίησής µας. Η ευθύνη όµως βαραίνει πριν απ’ όλα το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, που δεν 
µπόρεσε µε τις συγκεκριµένες επιλογές του να υπερβεί θετικά τις παραπάνω βάσιµες 
αιτιάσεις και αντιλήψεις και να συσπειρώσει τη βάση του κλάδου.  

Η επόµενη Γ.Σ. των προέδρων εκτίµησε, επιπλέον, ότι η χαµηλή συµµετοχή οφειλόταν 
αφενός στη συνολική σήµερα απαξίωση στην κοινωνία της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης 
και της κοινής δράσης µέσα από το συνδικάτο και, αφετέρου, στα έντονα οικονοµικά 
προβλήµατα που δηµιουργεί η συνεχιζόµενη πολιτική λιτότητας, που κάνει δυσβάσταχτο το 
κόστος των απεργιακών κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς, αλλά που, εντούτοις, είναι η 
µόνη επιλογή µας. Αυτό επιβάλλουν η αξιοπρέπειά µας και το δικαίωµά µας σε µια θετική 
προοπτική, να προσβλέπουµε δηλαδή στη βελτίωση της ζωής µας ως εργαζόµενων και 
εκπαιδευτικών.  

Το επόµενο βήµα αυτής της αγωνιστικής πορείας ήταν το Πανελλαδικό συλλαλητήριο 
το Σάββατο 3/12/05 µε την συµµετοχή και των άλλων εκπαιδευτικών οµοσπονδιών. 

Στις 2/12/05 το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ενόψει της συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισµού 
στη Βουλή δηµοσιοποίησε τη θέση και την κριτική του για τον προϋπολογισµό του 2006, ο 
οποίος συνεχίζοντας την ταξική πολιτική των  προηγούµενων κυβερνήσεων  «διευρύνει τη 
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φτώχεια, βαθαίνει τις αντιθέσεις, εντείνει την ανισότητα στη διανοµή των εισοδηµάτων». 
Ήταν δηλαδή φτιαγµένος µε τα γνωστά δοκιµασµένα  υλικά του παρελθόντος. Κινούνταν στην 
ίδια ρότα µεταφέροντας µε πιο ανάλγητους τρόπους τα φορολογικά βάρη στους εργαζόµενους, 
συνεχίζοντας τη σκληρή πολιτική της µονόπλευρης λιτότητας σε µισθούς και συντάξεις, 
κλιµακώνοντας την υποχρηµατοδότηση των κοινωνικών τοµέων και υπονοµεύοντας ακόµα 
περισσότερο το δηµόσιο χαρακτήρα τους, προς όφελος των επιχειρηµατικών συµφερόντων 
που λεηλατούν τους συγκεκριµένους χώρους. Οι µέρες σκληρής λιτότητας, που υπόσχονταν 
κυβέρνηση και Ε.Ε. µέσω του προϋπολογισµού, συνοδεύονταν µε την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, 
καταχωρηµένη στη λαϊκή συνείδηση ως λεηλασία του ευρώ, την επιταχυνόµενη επέκταση των 
ελαστικών µορφών εργασίας, την άρση της µονιµότητας και φυσικά το ξεπούληµα της 
δηµόσιας κινητής και ακίνητης περιουσίας.  

Στις 1/2/06 το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταθέτει την εισήγησή του προς τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ, 
στην οποία εκτιµά ότι τρεις µήνες µετά την τελευταία Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ της 
χώρας οι εκτιµήσεις του κλάδου µας για το περιεχόµενο των εξελίξεων επιβεβαιώνονται 
δραµατικά.  
Τα µεγάλα προβλήµατα  των εκπαιδευτικών και της δηµόσιας εκπαίδευσης όχι µόνο 
παραµένουν άλυτα, αλλά επιπλέον, µε την πολιτική και τα µέτρα που εξαγγέλλονται και 
εφαρµόζονται, επιδεινώνονται περισσότερο τόσο οι συνθήκες εργασίας µας όσο και η 
οικονοµική µας κατάσταση. Ταυτόχρονα, κλιµακώνεται η πολιτική της υποβάθµισης της 
δηµόσιας εκπαίδευσης, για να διευκολυνθεί η παράδοση σηµαντικών τµηµάτων της στα 
κερδοσκοπικά ιδιωτικά συµφέροντα.  

Η νέα εισοδηµατική πολιτική θα αποτελέσει µία ακόµη αιτία παραπέρα µείωσης 
της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες για κοινωνικές 
παροχές συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο. Οι πόροι που στοιχειωδώς επιβάλλεται να 
διατεθούν για την παιδεία, για τη στήριξη του δηµόσιου σχολείου και του πανεπιστηµίου, 
συνεχώς µειώνονται. Παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες της κυβέρνησης, κάθε χρονιά οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για την παιδεία µειώνονται επίσης (3,58% του ΑΕΠ το 
2005, 3,52% το 2006, 3,4% το 2007).  

Εξάλλου, η εκτίµησή µας ότι η επίθεση της κυβέρνησης µε µέτρα νεοφιλελεύθερης 
πολιτικής στα εργασιακά δικαιώµατα, όπως το ωράριο των καταστηµάτων και των τραπεζών, 
οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, οι αντεργατικές ρυθµίσεις στις ∆ΕΚΟ κ.λπ., αφορά όλους 
τους εργαζόµενους και ότι απαιτεί συνολική απάντηση, επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις.  

Επισηµαίναµε επίσης ότι οι τότε εξαγγελίες του Υφυπουργού Παιδείας  για τη 
µετατροπή των ΤΕΕ σε  ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ  βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις 
προτάσεις και τις ανάγκες της εκπαίδευσης σήµερα. Πολύ ενδεικτικά: ∆ιατηρείται και 
επεκτείνεται η πολυδιάσπαση των διάφορων τύπων σχολείων για την ΤΕΕ, περιορίζεται 
δραµατικά ακόµα και αυτή η σηµερινή, κουτσουρεµένη, πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, 
αντιµετωπίζονται µε προχειρότητα τόσο τα πτυχία και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που 
«κατοχυρώνουν» όσο και η οργάνωση των νέων τύπων σχολείων από την επόµενη χρονιά. ∆εν 
αναλαµβάνεται καµία δέσµευση για το εργασιακό καθεστώς και τις θέσεις εργασίας των 
υπηρετούντων σήµερα εκπαιδευτικών.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε εκείνη την εισήγησή του αναλαµβάνει µε πλήρη συναίσθηση 
και ειλικρίνεια το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για το ότι ο κλάδος µας δεν συνενώθηκε, 
δεν εµπνεύστηκε και δεν κινητοποιήθηκε στο βαθµό και στο µέτρο των απαιτούµενων 
αναγκών. Ωστόσο, υπάρχει µερίδιο ευθύνης και στα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ και σε κάθε συνάδελφο 
ατοµικά. Υποστηρίζαµε πως οφείλουµε όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι, όσο εµφιλοχωρεί η 
δυσπιστία και τείνουν να παγιωθούν η αίσθηση της µαταιότητας των αγώνων, ο χαµηλός 
βαθµός αλληλεγγύης, η αποστράτευση και η ιδιώτευση, τόσο θα βαθαίνουν και θα 
επεκτείνονται ο εργασιακός Μεσαίωνας, η αποδόµηση της δηµόσιας εκπαίδευσης, η 
οικονοµική µας υποβάθµιση και κοινωνική περιθωριοποίηση.  
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Στο πρόγραµµα δράσης  το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµούσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την οργάνωση νικηφόρων αγώνων είναι ο συντονισµός της αγωνιστικής δράσης, 
πανεκπαιδευτικός αλλά και διακλαδικός, συντονισµός όλων των εργαζοµένων. Κύτταρο 
ενός τέτοιου συντονισµού πρέπει να είναι οι ΕΛΜΕ όλης της χώρας, τόσο µε την 
επανενεργοποίηση ενός αξιόλογου δυναµικού συνδικαλιστικών στελεχών, που χρειάζεται να 
υπερβεί καταστάσεις αδράνειας, όσο και µε την προώθηση της κοινής δράσης τοπικά. 
Εκτιµούσε, επίσης, ότι  το επόµενο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να γίνει ένα µεγάλο άνοιγµα 
του κλάδου µας προς τον κόσµο της εργασίας και τους µαθητές, µε στόχο τη δηµιουργία µιας 
ευρύτατης κοινωνικής συµµαχίας µε βάση τα µεγάλα προτάγµατα της υπεράσπισης της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και της θέσης του Εκπαιδευτικού.  

Με την ίδια εισήγηση προτείνεται προς τον κλάδο την από κοινού µε τις άλλες  
εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, τα εργατικά συνδικάτα, τους γονείς και τους φοιτητές η  
διοργάνωση µαζικών πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων σε µεγάλες πόλεις της χώρας, 
θέτοντας χρονικό όριο προς την κυβέρνηση  τα µέσα του Μάρτη  για την επίλυση των πιο 
οξυµένων προβληµάτων  µας και προτείνει την πραγµατοποίηση νέων Γ.Σ. ΕΛΜΕ στα µέσα 
του Μάρτη. 

Η εισήγηση υπερψηφίζεται µε µεγάλη πλειοψηφία στις Γ.Σ.  των προέδρων (11/2/06) 
και το επόµενο διάστηµα αρχίζει η υλοποίηση του «οδικού χάρτη αγώνα» που συµπεριέλαβε 
12  πόλεις σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας και εξέφρασε την ανάγκη ενεργοποίησης 
δυνάµεων από όλους τους χώρους της εκπαίδευσης. Σε ορισµένες πόλεις η µαζικότητα των 
συλλαλητηρίων ήταν εντυπωσιακή.  

Στις 17/3/06 το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εισηγείται προς τον κλάδο την πραγµατοποίηση  
24ωρης απεργίας στις 11/5/06, η οποία θα αποτελούσε ένα ακόµη βήµα στην αγωνιστική 
πορεία  του κλάδου διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις στα αιτήµατα αιχµής και ταυτόχρονα  θα 
αποτελούσε την ύστατη προειδοποίηση προς την κυβέρνηση ενόψει των επικείµενων 
εξετάσεων.  
 Προτεινόταν επίσης η πραγµατοποίηση Γ.Σ. των ΕΛΜΕ την ηµέρα της απεργίας (11-5-
06) και Γ.Σ. προέδρων των ΕΛΜΕ στις 13-5-06 για επανεκτίµηση. Η εισήγηση του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ προς τις παραπάνω Γ.Σ. των ΕΛΜΕ καθόριζε την ηµεροµηνία έναρξης και τη µορφή 
των απεργιακών κινητοποιήσεων στη διάρκεια των ενδοσχολικών και Πανελλαδικών 
εξετάσεων, εάν µέχρι τότε δεν δίνονταν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας.  
 Το προτεινόµενο από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ πρόγραµµα δράσης δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη πλειοψηφία  των 2/3 των ψήφων των ΕΛΜΕ, παρά το γεγονός ότι σχεδόν στο 
σύνολό τους οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ ψήφισαν διάφορες µορφές απεργιακών 
κινητοποιήσεων οι οποίες χρονικά κάλυπταν και την περίοδο των εξετάσεων. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται  µε νέα εισήγηση στις 5/4/06 προτείνοντας τώρα την 
πραγµατοποίηση 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 10 και 11-5-06 και την 
πραγµατοποίηση Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τη δεύτερη ηµέρα της απεργίας (11-5-06) και Γ.Σ. προέδρων 
των ΕΛΜΕ στις 13-5-06 για εκτίµηση της κατάστασης µε κατεύθυνση τη συνέχιση και 
κλιµάκωση των κινητοποιήσεών µας, αν δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές απαντήσεις στα 
αιτήµατά µας. 

Η παραπάνω  εισήγηση δεν συγκέντρωσε και πάλι την απαιτούµενη πλειοψηφία στη 
Γ.Σ. των  προέδρων (7/5/06). 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτίµησε ότι ήταν αρνητική εξέλιξη η µη συνέχιση  των αγώνων 
µας σε αυτή την κρίσιµη περίοδο. 

Είναι και στην περίπτωση αυτή σαφές το µερίδιο ευθύνης του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, 
που ενδεχοµένως υποτίµησε και παραγνώρισε τον παράγοντα ωρίµανσης των αναγκαίων 
προϋποθέσεων εσωτερικά στον κλάδο, αλλά και στο επίπεδο των ευρύτερων κοινωνικών 
συµµαχιών, για µια τέτοια σύγκρουση, αφού φάνηκε να υπολογίζει κυρίως το στοιχείο 
της κινηµατικής αναγκαιότητας. Εδώ πρέπει να συνυπολογίσουµε και τον υπαρκτό 
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σκεπτικισµό ορισµένων δυνάµεων ως προς τον προτεινόµενο χρόνο συνέχισης των 
κινητοποιήσεων, δηλαδή την περίοδο των εξετάσεων.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ οργανώνει τη συµµετοχή του κλάδου στην απεργία της Α∆Ε∆Υ 
(10/5/06) και στα συλλαλητήρια εκείνης της µέρας που αναδεικνύουν  κυρίως τα προβλήµατα 
της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών µε τη συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ  και των φοιτητικών 
συλλόγων. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνέχεια κήρυξε αλλεπάλληλες  στάσεις εργασίας  και κάλεσε 
τους συναδέλφους να συµµετάσχουν σε όλες τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και της 
ΠΟΣ∆ΕΠ από τις 20/5/06 µέχρι και τις 30/6/06. 

Οργάνωσε επίσης µαζί µε τους φοιτητές εκδηλώσεις διαµαρτυρίας έξω από το χώρο 
της συνάντησης  των Υπουργών Παιδείας των χωρών – µελών του ΟΟΣΑ. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ  εκτιµά  ότι στάθηκε ουσιαστικά αλληλέγγυο στον αγώνα των 
φοιτητών και στις  πολύµορφες κινητοποιήσεις  τους. Θεωρήσαµε πολύ σηµαντικό τον αγώνα 
αυτό, γιατί αντιπαρατέθηκε  µε το σύνολο των νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων που 
προσπαθούν να επιβάλουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι κυρίαρχοι κύκλοι  στη χώρα µας και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε κύριες αιχµές: 

• τη γενικευµένη αµφισβήτηση του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα  της 
εκπαίδευσης, 

• την ιδιωτικοποίηση της Ανωτάτης Εκπαίδευσης µε την αναθεώρηση του 
άρθρου 16 του Συντάγµατος, 

• την εργασιακή απαξίωση των πτυχίων, 
• την αξιολόγηση και συµµόρφωση στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και της 

αγοράς στο όνοµα του ανταγωνισµού, και  
• την επίθεση σε δηµοκρατικές κατακτήσεις, όπως το πανεπιστηµιακό άσυλο. 

 
β) Η συνδικαλιστική χρονιά 2006 - 2007  
 

Οι ραγδαίες απεργιακές εξελίξεις του Σεπτέµβρη-Οκτώβρη, µε την εκδήλωση της 
µαζικής και δυναµικής απεργίας των συναδέλφων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δεν 
αποτέλεσαν τελικά την αφετηρία ενός πραγµατικά ενιαίου πανεκπαιδευτικού απεργιακού 
µετώπου όπως προσδοκούσαµε, που θα άνοιγε νέους δρόµους. Αντίθετα, ως οργανωµένος 
κλάδος µε κύρια την ευθύνη, όπως προφανώς αυτή θα επιµεριστεί, των δυνάµεων εκείνων 
που συγκροτούσαν στο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ το αγωνιστικό µπλοκ δεν µπορέσαµε να 
διαµορφώσουµε µε την απαιτούµενη πολιτικο - συνδικαλιστική οξυδέρκεια (και χωρίς 
µικροπαραταξιακές οπτικές) το σχεδιασµό µας για την έναρξη των κλαδικών µας 
κινητοποιήσεων τον κατάλληλο χρόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα  να µην µπορέσουµε να 
συντονίσουµε έγκαιρα και πλήρως τα βήµατά µας µε ένα ζωντανό, εκρηκτικό και 
αποτελεσµατικά παρεµβατικό κίνηµα.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλαδή έπρεπε να προχωρήσει έγκαιρα, µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη, στην πραγµατοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ και 
στη συστηµατική και εντατική προετοιµασία απεργιακών κινητοποιήσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη τις γνωστές από τον Ιούνιο αποφάσεις της ∆ΟΕ για απεργιακές κινητοποιήσεις από 18 
Σεπτέµβρη. Ίσως, βεβαίως, κι αν ακόµα είχαν πραγµατοποιηθεί πιο νωρίς οι Γ.Σ των ΕΛΜΕ, η 
κατάσταση να µην ανατρεπόταν θεαµατικά. 

 Ωστόσο, η έλλειψη ουσιαστικής και έγκαιρης προετοιµασίας του κλάδου µας, ώστε να 
πειστεί η µεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων για την αναγκαιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα αυτού του αγώνα, δύσκολα µπορούσε να αντισταθµιστεί µέσα στην 
απεργιακή συγκυρία. Εντέλει, και αναπόφευκτα, λειτουργήσαµε παρακολουθητικά προς την 
απεργία των δασκάλων σε ένα επίπεδο απλής αλληλεγγύης, χωρίς να καταφέρουµε ποτέ να 
συµπαραταχθούµε πλήρως, ώστε να πολλαπλασιάσουµε τη δυναµική που απελευθέρωνε αυτή 
η απεργιακή έκρηξη. Η αδυναµία κατανόησης του φαινοµένου της ανισόµετρης ανάπτυξης 
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των κινηµάτων, όπως συνέβη στην περίπτωσή µας, η παντελής απουσία συντονισµού και 
κοινού σχεδιασµού ανάµεσα στα ∆.Σ. ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ καθώς και στις δυνάµεις στήριξης αυτής 
της απεργίας και, τέλος, η έλλειψη ενός «ψύχραιµου» αγωνιστικού σχεδιασµού µε 
κλιµάκωση και προοπτική µπορούν να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο ερµηνευτικό σχήµα για 
τα αίτια ενός ανολοκλήρωτου κοινού απεργιακού βηµατισµού µε ανάλογες αρνητικές 
συνέπειες στον ίδιο τον αγώνα και τα αποτελέσµατά του.  

Θεωρούµε, όµως, ότι σωστά το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, διαµόρφωσε εισηγήσεις για συνέχιση 
του αγώνα, ενόσω η ∆ΟΕ είχε αντοχές και συνέχιζε, ενώ η κυβέρνηση µε τη στάση της όχι 
µόνο δεν ικανοποιούσε δίκαια αιτήµατα αλλά συκοφαντούσε και απαξίωνε τους 
εκπαιδευτικούς, επιστρατεύοντας και τον αυταρχισµό, την πρωτοφανή αστυνοµική βία και 
την καταστολή. 

Αυτός ο πανεκπαιδευτικός αγώνας, µε όλες τις αντιφάσεις και τις αδυναµίες του, 
πρόβαλε πειστικά και «νοµιµοποίησε» στη συνείδηση των εκπαιδευτικών  και  της  
κοινωνίας το οικονοµικό αίτηµα των 1.400 ευρώ καθαρά στον νεοδιόριστο. Μια 
ανατρεπτική διεκδίκηση, σύµφωνη µε τις ανάγκες και τα δικαιώµατα του κόσµου της 
εκπαίδευσης και της εργασίας, που δεν επαιτεί αυξήσεις στα όρια του εφικτού της εκάστοτε 
κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής - πολιτικής αέναης λιτότητας. Ο αγώνας αυτός, επίσης, 
έκανε ζήτηµα πρώτης γραµµής τη διεκδίκηση µιας πραγµατικά δωρεάν δηµόσιας 
εκπαίδευσης ως καθολικού κοινωνικού αγαθού ενάντια στην κρατική υποχρηµατοδότηση 
και την άλωσή της από τις επιχειρήσεις, µε τις γνωστές αρνητικές συνέπειές της για τους 
κοινωνικά ασθενέστερους.  

Το σηµαντικότερο, όµως, έργο της µεγάλης αυτής κινητοποίησης είναι ότι πρόσφερε 
µε τη δύναµη της πράξης τις βασικές ιδέες και άνοιξε τους δρόµους µιας νέας στρατηγικής για 
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και γενικότερα για τους αγώνες των εργαζοµένων. Στις σηµερινές 
συνθήκες της γενικευµένης επίθεσης των κυρίαρχων κύκλων κατά των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων και της προσπάθειας ανατροπής ιστορικών εργατικών κατακτήσεων οι 
συντονισµένοι, ώριµοι κλαδικοί και διακλαδικοί αγώνες σε µορφή και περιεχόµενο είναι 
µονόδροµος, για να αποβούν νικηφόροι. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά το κίνηµά µας, επιβεβαιώνεται και από την κινητοποίηση αυτή 
ότι απαραίτητοι όροι για νικηφόρους αγώνες είναι: η ενότητα στη δράση όλων των 
συνδικαλιστικών δυνάµεων, η ενίσχυση της εσωτερικής µας δηµοκρατίας, ο σεβασµός των 
διαφορετικών απόψεων και κυρίως η υποστήριξη από ΟΛΟΥΣ των συλλογικών 
αποφάσεων, οι προωθητικές συνθέσεις και η διασφάλιση προϋποθέσεων για τη µαζική 
συµµετοχή των συναδέλφων στις Γ.Σ και τη λήψη των αποφάσεων.    

Η δράση της ΟΛΜΕ από το Νοέµβρη του 2006 µέχρι και το Μάρτη του 2007 
ανέδειξε την Οµοσπονδία µας ως δύναµη που υπερασπίζεται µε συνέπεια το ∆ηµόσιο 
χαρακτήρα της Εκπαίδευσης, που εναντιώνεται σταθερά σε όλες τις πολιτικές 
ιδιωτικοποίησης, ιδιαίτερα των αγαθών δηµόσιου χαρακτήρα. Ο ρόλος της Οµοσπονδίας 
µας στην ακύρωση, σε αυτή τη φάση, των σχεδίων της αντιδραστικής αναθεώρησης του 
Συντάγµατος δεν υπήρξε αµελητέος. Συµβάλαµε πολιτικά και οργανωτικά όχι µόνο για να 
πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις το κίνηµα κατά της νεοφιλελεύθερης αναθεώρησης του 
Συντάγµατος και του «Νόµου – πλαίσιου», αλλά και για να αντιµετωπιστεί η πολιτική του 
αυταρχισµού, της αστυνοµοκρατίας και της καταστολής, µε την ανάπτυξη ενός κινήµατος 
υπεράσπισης των φοιτητών και των αγώνων τους, καθώς και δηµοκρατικών δικαιωµάτων και 
ελευθεριών των πολιτών.  

∆υστυχώς, όµως, δεν καταφέραµε ούτε αυτή τη φορά, «υπό την σκιάν» µάλιστα των 
φοιτητικών καταλήψεων, να πείσουµε ένα σηµαντικό, έστω, τµήµα συναδέλφων ότι οι 
διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήµατος αφορούσαν όλους µας και ότι οφείλαµε να στηρίξουµε 
πιο ενεργητικά το δίκαιο και παρατεταµένο αγώνα τους, παρότι το προτεινόµενο πλαίσιο 
αιτηµάτων ήταν «ισορροπηµένο» (σύνθεση των γενικών-πανεκπαιδευτικών µε τα ώριµα 
κλαδικά µας αιτήµατα). 
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 Η πρόωρη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων (Μάρτιος 2007), παρά την 
προφανή αναγκαιότητα για τη συνέχισή τους είναι µια αρνητική εξέλιξη,  η οποία µας 
θέτει όλους, συνδικαλιστικό κίνηµα, τις συλλογικές εκφράσεις µας και κάθε συνάδελφο, 
µπροστά στις ευθύνες µας και στην υποχρέωσή µας να µελετήσουµε, άµεσα και 
συστηµατικά, τα βαθύτερα αίτια του προβλήµατος, το οποίο απαιτεί ουσιαστική 
απάντηση και λύση.  
 
Ειδικά σηµεία και συµπεράσµατα από τη δράση µας 
 
• Αναδείξαµε στη διαρκή επικαιρότητα τα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών. 
• Συµβάλαµε στην ανάπτυξη ενωτικών και πολυδιάστατων δράσεων για τα 
κυρίαρχα µισθολογικά αιτήµατα του κλάδου την περίοδο Οκτωβρίου 2005 – Οκτωβρίου 
2006, που ανέδειξαν τη δεινή οικονοµική µας κατάσταση και το δίκαιο των µισθολογικών µας 
αιτηµάτων. 
• ∆ιεκδικήσαµε σταθερά µια αναβαθµισµένη τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. 
Τη διετία που πέρασε το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ψήφιση και υλοποίηση του 
αντιεκπαιδευτικού  νόµου για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση µε τις γνωστές 
αρνητικές συνέπειες για το πολύπαθο αυτό τµήµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
• Θεωρώντας την ΤΕΕ και τα προβλήµατά της ως µία από τις κεντρικές αιχµές της 
δράσης µας και αυτή τη διετία, συµβάλαµε αποφασιστικά  στη διαµόρφωση των θέσεων του 
κλάδου µας σχετικά την ΤΕΕ στα όργανα του συνδικαλιστικού µας κινήµατος καθώς και στις 
Γενικές Συνελεύσεις προέδρων, µε αποκορύφωµα τη Γ.Σ. του Ιουνίου 2006, όπου 
διαµορφώθηκε το τελικό κείµενο θέσεων της ΟΛΜΕ για το νόµο 3475/06, πριν αυτός 
ψηφιστεί από τη Bουλή. Τα αιτήµατα που έχουν σχέση µε τα προβλήµατα της ΤΕΕ 
αποτέλεσαν σηµείο κεντρικής παρέµβασης της ΟΛΜΕ, καθώς επιµείναµε αποφασιστικά στο 
αίτηµα για κατάργηση του νόµου για την ΤΕΕ, ενός νόµου που ουσιαστικά αποδιάρθρωσε και 
συρρίκνωσε την επαγγελµατική εκπαίδευση. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ υπερασπίστηκε τα 
µορφωτικά και εργασιακά δικαιώµατα εκπαιδευτικών και µαθητών αντίστοιχα. Έτσι, οι 
παρεµβάσεις µας είχαν σχέση τόσο µε τη συνολική κατάργηση του ν. 3475/06 όσο και  µε τους 
τοµείς και τις ειδικότητες που εξοβελίζονται από το ΕΠΑΛ, τα 61 σχολεία που είναι υπό 
κατάργηση, την προχειρότητα των σχεδιασµών του ΥΠΕΠΘ, τους επαρκείς διορισµούς 
καθηγητών, την αντιµετώπιση της διασπαστικής και υπονοµευτικής των αγώνων µας δράσης 
της «ΟΛΤΕΕ», την έκδοση ειδικών ενηµερωτικών φυλλαδίων µε τις θέσεις της ΟΛΜΕ για την 
ΤΕΕ κ.λπ. Είναι γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική και η µεθόδευση µε τα διαφορετικά 
βήµατα υλοποίησης στόχευε και είχε αποτέλεσµα τη διαρροή µεγάλου αριθµού µαθητών στην 
ιδιωτική εκπαίδευση και τις ΕΠΑΣ των άλλων υπουργείων πλην του Παιδείας. Με τη 
λειτουργία, από τον επόµενο χρόνο, και των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, που δεν 
παρέχουν εκπαίδευση, η διαρροή αυτή, πιθανότατα, θα προσλάβει δραµατικές διαστάσεις µε 
καθοριστικές συνέπειες για το µέλλον της δευτεροβάθµιας τεχνικο-επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης. Η κατάργηση σηµαντικών τοµέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ δεν αποτελεί 
πρόχειρη αντιµετώπιση, αλλά πολιτικό σχεδιασµό που στοχεύει στην εκχώρηση της ΤΕΕ στα 
ιδιωτικά συµφέροντα. 
• Αγωνιστήκαµε για την καταβολή των αµοιβών, των αποζηµιώσεων και άλλων 
οφειλών προς τους συναδέλφους ωροµίσθίους, εργαζοµένους στην Π.∆.Σ. και την ενισχυτική, 
για υπερωρίες, επιτροπές, οδοιπορικά κ.λπ., µε συνεχή διαβήµατα διαµαρτυρίας και 
παρεµβάσεις προς κάθε κατεύθυνση. ∆υστυχώς, ήµασταν υποχρεωµένοι να πιέζουµε 
καθηµερινά για να εκπληρωθούν ακόµη και οι αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας προς 
τους εκπαιδευτικούς.  
• Καταβάλαµε συστηµατικές και επίµονες προσπάθειες να καταργηθεί και 
οπωσδήποτε να µην εφαρµοστεί η διάταξη που απαγορεύει στους συναδέλφους να 
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συνταξιοδοτούνται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τελικά, µετά από αλλεπάλληλα 
διαβήµατα προς την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ υπήρξε δέσµευση ότι το ΚΥΣ∆Ε θα είναι ελαστικό 
στην εφαρµογή της παραπάνω διάταξης. 
• Αντιδράσαµε στην αυθαίρετη και αντιδηµοκρατική  αντικατάσταση των στελεχών της 
εκπαίδευσης, και απαιτήσαµε την κατάργηση του ν. 3467/06 καθώς και την ψήφιση νέου, 
αντικειµενικού, αξιοκρατικού και αξιόπιστου. Επισηµαίναµε, ταυτόχρονα, ότι όχι µόνο η 
σηµερινή κυβέρνηση µε το διάτρητο νοµοθέτηµά της αλλά και οι προηγούµενες στο ζήτηµα 
των στελεχών της εκπαίδευσης κινήθηκαν - µε µικρές µεταξύ τους διαφοροποιήσεις – στο ίδιο 
πλαίσιο µε αποτέλεσµα οι επιλογές τους να θέτουν υπό αµφισβήτηση την αξιοπιστία και την 
αποτελεσµατικότητα ενός σηµαντικού εκπαιδευτικού θεσµού. ∆ηλώσαµε ότι είναι καιρός να 
πάρουν τέλος οι επιλογές αυτές που συντηρούν την αναξιοκρατία στο χώρο της εκπαίδευσης. 
• Συνεχίσαµε να παρεµβαίνουµε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ 
(πρόγραµµα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για εκπαίδευση/κατάρτιση) µε την κριτική 
µας τόσο στους γενικούς στόχους του όσο και σε επιµέρους πλευρές του, καταθέτοντας 
ταυτόχρονα συγκεκριµένες προτάσεις. Η δέσµευση των υπευθύνων του ΕΠΕΑΕΚ για την 
ανάπτυξη της ετήσιας επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν υλοποιήθηκε µέχρι σήµερα µε 
ευθύνη της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Απαιτήσαµε στο πλαίσιο του νέου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ) να αυξηθεί η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης έτσι, που το µεγαλύτερο 
µέρος των κονδυλίων του ∆΄ ΚΠΣ (πάνω από 50%) να διατεθεί στην εκπαίδευση. Αυτό 
πρακτικά θα σήµαινε τον τετραπλασιασµό περίπου των σχετικών κονδυλίων, αν λάβουµε 
υπόψη µας το σύνολο των ποσών του ∆΄ ΚΠΣ. Απαιτείται, βέβαια, αυτό να συνοδεύεται µε 
µια πολιτική απόφαση-δέσµευση για τη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό µε την άµεση αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% 
του ΑΕΠ και της έρευνας στο 1,5%.  
• Συµπαρασταθήκαµε, αλλά και παρεµβήκαµε στην αντιµετώπιση κρουσµάτων 
αυθαιρεσίας και αυταρχισµού της διοίκησης, όπως και στις περιπτώσεις ποινικοποίησης 
των αγώνων. Ο εντεινόµενος αυταρχισµός και η σωρεία αυθαιρεσιών της ∆ιοίκησης και της 
πολιτικής ηγεσίας στην εκπαίδευση, όπως η χωρίς σοβαρό λόγο άσκηση πειθαρχικών και 
διοικητικών διώξεων σε βάρος συναδέλφων, ακόµη και σε βάρος εκλεγµένων αντιπροσώπων, 
η προκλητική και αλαζονική αγνόηση δίκαιων και νόµιµων αιτηµάτων των συναδέλφων, η 
παραβίαση από τα όργανα της ∆ιοίκησης θεσµοθετηµένων διαδικασιών για τη σειρά 
τοποθέτησης καθηγητών σε σχολεία, όπως στην περίπτωση της Γερµανίας, κ.λπ., δεν 
αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά, αλλά συγκεκριµένη, αλαζονική και αυταρχική πρακτική 
και µεθοδολογία της ∆ιοίκησης και της πολιτικής εξουσίας.  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, αν και έκανε κάποιες παρεµβάσεις, δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει όλα 
αυτά τα ζητήµατα και να αντιπαρατεθεί αποτελεσµατικά στις αυθαιρεσίες και τον αυταρχισµό. 
• Ασχοληθήκαµε ιδιαίτερα µε τη βελτίωση της ενηµερωτικής λειτουργίας της 
οµοσπονδίας, αναβαθµίζοντας την ιστοσελίδα  της Οµοσπονδίας και το περιοδικό της, 
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες  για ακόµα καλύτερη ενηµέρωση όλων των συναδέλφων και 
κάλυψη των αναγκών του συνδικαλιστικού κινήµατος.  
• Πραγµατοποιήσαµε δεκάδες επισκέψεις και περιοδείες σε σχολεία, οµιλίες σε 
ηµερίδες και άλλες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου κ.λπ. µε έµφαση στην αναθεώρηση του  
Συντάγµατος και τη ΤΕΕ, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις πρωτοβουλίες των ΕΛΜΕ και των 
κινήσεων πρωτοβουλίας στην περιφέρεια.  
• Προβάλαµε τα µικρά και τα µεγάλα αιτήµατα του κλάδου µας, µέσω των ΜΜΕ, µε 
δεκάδες δηµοσιεύµατα της οµοσπονδίας, αλλά και µε δηλώσεις και άρθρα µελών  του ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ. Επίσης, σηµαντική ήταν η προσπάθειά µας για συνεχή παρουσία του κλάδου σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς. Είναι, όµως, αναγκαίο να βελτιώσουµε την 
επικοινωνιακή πολιτική της Οµοσπονδίας. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η συγκρότηση 
και λειτουργία Γραφείου Τύπου.  
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• Αναλάβαµε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο κοινωνικό ρόλο 
και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της οµοσπονδίας, όπως η οργάνωση 
εθελοντικών αιµοδοσιών και η σύσταση οµάδων εθελοντών αιµοδοτών στο πλαίσιο των 
ΕΛΜΕ.  
• Προσπαθήσαµε να συµβάλουµε, όχι πάντοτε µε επιτυχία, στην ανάπτυξη της 
δράσης του Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ), δίνοντας έµφαση στην 
επιστηµονική τεκµηρίωση και στήριξη των αιτηµάτων των απεργιακών κινητοποιήσεων του 
κλάδου, στην προβολή των θέσεων και των επεξεργασιών της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ σε 
όλη τη χώρα (συµµετοχή σε ηµερίδες, εκδηλώσεις κ.λπ.), στην οργάνωση της αντιπαράθεσης 
µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές (άρθρο 16 του Συντάγµατος, ιδιωτικοποιήσεις), στην 
επεξεργασία και προβολή θέσεων σε εκπαιδευτικά θέµατα (τεχνική επαγγελµατική 
εκπαίδευση, ειδική αγωγή, σχολική βιβλιοθήκη, σχολική αποτυχία, αντισταθµιστική 
εκπαίδευση και Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, νέα προγράµµατα και βιβλία, 
ξενόγλωσση εκπαίδευση κ.λπ.), και την ανάπτυξη γενικότερων ερευνητικών προγραµµάτων 
και δραστηριοτήτων (βία, εξαρτησιογόνες ουσίες, ρατσισµός-ξενοφοβία,  κ.ά.).  
• Πήραµε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας της οµοσπονδίας µας µε 
τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συνδικάτα και στην ανάληψη κινηµατικών πρωτοβουλιών για 
κοινή δράση σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του «σχολείου της 
αγοράς». Η συµµετοχή µας στις κινηµατικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Φόρουµ (Ε.Κ.Φ.) αλλά και η σηµαντική συµβολή µας στο ∆ίκτυο Εκπαίδευσης, που 
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιό του, έδωσε στην οµοσπονδία πληροφόρηση και εµπειρία για τα 
συµβαίνοντα στην Ευρώπη, αλλά κυρίως συνέδεσε το εκπαιδευτικό κίνηµα της χώρας µας µε 
τα αντίστοιχα της Ευρώπης. Αποφασιστική ήταν και η συµβολή µας στα Σεµινάρια για την 
Εκπαίδευση, που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 4ου 
Ε.Κ.Φ.,  που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάη του 2006. Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να 
σηµειώσουµε πως η Οµοσπονδία µας είναι ανοιχτή για συµµετοχή σε κάθε διεθνή ή 
ευρωπαϊκή κινηµατική διαδικασία που συµπίπτει ή τέµνεται µε τις γενικότερες θέσεις και τον 
προσανατολισµό της, όπως άλλωστε έγινε µε τη συµµετοχή της, την ίδια περίοδο, στη «∆ιεθνή 
Αντικαπιταλιστική Συνάντηση» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Καρπός αυτής της πολιτικής µας 
ήταν και τα δεκάδες µηνύµατα συµπαράστασης στον αγώνα µας και διαµαρτυρίας προς την 
κυβέρνηση της χώρας µας, από τις ∆ιεθνείς και Εθνικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών από 
όλο τον κόσµο, που λάβαµε κατά τη διάρκεια των φετινών κινητοποιήσεων.  
 Καταθέτουµε τον απολογισµό αυτό στην κρίση των Γ.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας 
και τελικά στην κρίση των εκλεγµένων αντιπροσώπων στο 13ο Συνέδριο του κλάδου µας 
ζητώντας την υπερψήφισή του. Σας το ζητάµε µε την πεποίθηση ότι καταθέσαµε την 
ειλικρινή εκτίµηση και αυτοκριτική µας σε µια προσπάθεια συµβολής στην παραγωγή 
εκείνης της κινηµατικής εµπειρίας και γνώσης, που θα βοηθήσει τον κλάδο µας στις νέες 
κρίσιµες αναµετρήσεις που έρχονται! 
 
 
 

 


