
Ο.Λ.Μ.Ε. 
 

Ανοιχτό Γράµµα προς όλους τους Καθηγητές / τριες 
 

 Συνάδελφε, /ισσα, 
 
 Αν γράφουµε τούτες τις γραµµές, είναι γιατί σώθηκε η ανοχή µας, γιατί η 
µνήµη µας σµίγει µε τις εικόνες που έρχονται από το µακρινό παρελθόν γκρίζες, όλο 
και περισσότερο. Αυτά που ετοιµάζονται στον πολύπαθο χώρο της Παιδείας και της 
Εργασίας όλο και πιο πολύ χαρακτηρίζονται από την εντεινόµενη απαξίωση και 
εγκατάλειψη. Έτσι, λοιπόν, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες από όλη τη χώρα, εµείς, 
το µεγαλύτερο σωµατείο, µε 90.000 στη δύναµή µας, απλωµένο σε όλη την 
επικράτεια, αποφασίσαµε πως δεν µας αρµόζει η σιωπή και η παραίτηση. Πως 
χρειάζεται ένας νέος αέρας αυτοπεποίθησης, ενότητας και δράσης, έτσι που να 
συνταιριάξουµε το ΘΕΛΩ µε το ΠΡΕΠΕΙ και τις ΑΝΑΓΚΕΣ µας, και να στείλουµε 
ισχυρό µήνυµα στην εξουσία και την κυβέρνηση. 

«Αν έτσι ήρθαν τα πράγµατα, έτσι δεν θα πάνε». 
• Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε µε λιγότερους εκπαιδευτικούς από όσους 

χρειάζονταν τα σχολεία µας. 
• Η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει αυξήσεις για το 2006 και πάλι κάτω από 

τον πληθωρισµό, ενώ την ίδια ώρα οι λίγοι θησαυρίζουν, στις πλάτες των 
πολλών.  

• Το σχολείο απαξιώνεται και παραµένει ξεχασµένο, διχασµένο (σε Ενιαίο 
Λύκειο και ΤΕΕ), καθόλου ελκυστικό στους µαθητές µας, στη σκιά των 
εξετάσεων, της αποµνηµόνευσης και της τυποποιηµένης σκέψης.  

 Μα γιατί δεν µαθαίνει η νεολαία µας, ρωτάνε οι «αφελείς». Γιατί το σηµερινό 
σχολείο, αποκοµµένο από τη ζωή, όλο και πιο πολύ υποτάσσεται στις δυνάµεις της 
αγοράς, του κερδώου Ερµή, τυποποιεί την πληροφορία και τεµαχίζει τη γνώση, είναι 
ακριβό για τους γονείς και στρέφεται στους εύπορους ελεγχόµενο από µία πολιτεία 
που επενδύει στα όπλα αντί για τη γνώση. Η Τεχνική – Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση, η Ειδική Αγωγή, τα Μουσικά και τα Εσπερινά σχολεία συνεχίζουν να 
βιώνουν την εγκατάλειψη των κυβερνήσεων. Την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόµενοι, 
σάρκα από τη σάρκα µας, αντιµετωπίζουν τον απειλητικό Μινώταυρο της ανεργίας, 
ένας στους τέσσερις νέους οδεύει στον Καιάδα, το 8ωρο, µια σπουδαία κοινωνική 
κατάκτηση, θυσιάζεται στο βωµό του κέρδους, η ανασφάλιστη εργασία τρώει τα 
σωθικά της σταθερής εργασίας.  
 Υπάρχει ελπίδα; Όχι βέβαια αν µείνουµε απαθείς, αδιάφοροι, απεγνωσµένα 
µοναχικοί.  

Η ελπίδα, αντίθετα, βρίσκεται στη δύναµη, στην πίστη και στο κουράγιο των 
πολλών, όταν αποφασίσουν να ενωθούν σαν ένας άνθρωπος και να αγωνιστούν για τα 
δικαιώµατά τους.  

Ακριβώς όπως διδάσκουµε στις τάξεις µας! Ακριβώς όπως µας διδάσκει η 
ιστορία, οι λαϊκές, δηµοκρατικές παραδόσεις, οι πρόσφατοι αγώνες µας. Ό,τι 
κατακτήσαµε µέχρι σήµερα, το ωράριο, το «εξωδιδακτικό επίδοµα», η µονιµότητα, το 
αµετάθετο, η «ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη», η εργασιακή και παιδαγωγική 
ελευθερία είναι αποτελέσµατα µεγάλων και σκληρών αγώνων. Οι ίδιοι οι νόµοι 
2525/97, 2640/98 φαντάζουν σήµερα ανίσχυροι µπροστά στην αµφισβήτησή τους 
από τον εκπαιδευτικό κόσµο. Το αβίαστο συµπέρασµα είναι πως, όταν ο κλάδος µας 
όρθωσε το ανάστηµά του και κραύγασε «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ», κατόρθωσε να έχει και 



χειροπιαστές νίκες. Νίκες και κέρδη τα οποία αποδόθηκαν ισότιµα σε όλους, σε 
αυτούς που αγωνίστηκαν και σε όσους απουσίασαν. 
 
 Συνάδελφε, / ισσα, 
 
 Μην ακούς τις Σειρήνες της διαίρεσης και την Κίρκη της ιδιώτευσης. Μάθε, 
Άκου, Βλέπε, Μίλα! Ενώσου στους Συλλόγους των σχολείων µε αυτούς µε τους 
οποίους αναπνέεις καθηµερινά τη δηµιουργία της τάξης. Αφουγκράσου την κραυγή 
διαµαρτυρίας των µαθητών, αλλά και των υπόλοιπων εργαζοµένων, απέναντι στην 
οργανωµένη περιφρόνηση της παιδείας.  

Αντιπαράταξε το δικό µας όραµα! Πάρε θέση! 
 Απευθυνόµαστε ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους µας που περνούν τις 
πύλες των σχολείων µόνοι και αβοήθητοι µαζεύοντας «σπυρί – σπυρί» την 
προϋπηρεσία στις εσχατιές της χώρας ή περνώντας τις συµπληγάδες ενός 
απαράδεκτου διαγωνισµού. 
 Καλούµε το νέο κόσµο της εκπαίδευσης να µη δεχθεί καµία έκπτωση στα 
οράµατά του για ένα δάσκαλο φωτεινό, αξιοπρεπή και καταρτισµένο για δηµόσια 
παιδεία, επιµόρφωση και αυξήσεις, ώστε να ζούµε από το µισθό µας. Αρνούµαστε 
την κακόφηµη, πλέον, αξιολόγηση, που έχει στόχο να µας χειραγωγήσει και να 
«κατατάξει» τα σχολεία σήµερα, ώστε να τα κλείσει αύριο. 
 Ορισµένοι ισχυρίζονται πως «πρέπει να αλλάξουµε» και πως η συλλογική 
δράση πλέον δεν ωφελεί, πως τα σωµατεία δεν έχουν πια νόηµα και πως στη νέα 
εποχή ο «καθένας µπορεί να τη βολέψει µόνος του». Θα υποταχθούµε σε αυτή την 
εγωιστική, αδιέξοδη, ατελέσφορη και ύποπτη πρόταση; Ας θυµηθούµε πως «όποιος 
δεν κάνει τίποτε ένα τίποτε είναι ο ίδιος» και ας πορευτούµε αλλιώς.  

Ανάµεσά µας υπάρχουν διαφορές απόψεων, παράλληλες εκτιµήσεις, ακόµη 
και συγκρουόµενες θέσεις. 
 Ωστόσο, ο αγώνας µας δεν ζητάει ούτε την ψήφο σου ούτε την ολοκληρωτική 
συµφωνία σου. Ζητάει την ψυχή σου, λεύτερη και αδούλωτη, και µία ελάχιστη 
συνεννόηση, όπως αρµόζει σε αυτούς που µεταλαµπαδεύουν τη γνώση. ∆εν 
σβήνουµε τις διαφορές µας και τις πολιτικές προτιµήσεις µας. Απλά δίνουµε τα χέρια 
για να σµίξουµε τον κλάδο µας, όπως αρµόζει σε εργαζόµενους, και γράφουµε στον 
πίνακα ένα κεφαλαίο Α, που µπορεί και να σηµαίνει Αλληλεγγύη, Αγώνας, 
Αξιοπρέπεια, Αυτοπεποίθηση.  

Σε αυτή τη συγκυρία κινητοποιούµαστε  
σαν δάσκαλοι, γιατί θέλουµε ένα σχολείο αντάξιο των προσδοκιών του λαού 

µας, µε όλα τα παιδιά στην τάξη χωρίς να λείπει κανένα παιδί µέχρι τα 18 χρόνια του, 
µε όλη τη φρεσκάδα της γνώσης και την παιδαγωγική ελευθερία στο εσωτερικό του,  

σαν εργαζόµενοι, σύµµαχοι και παραστάτες των αγώνων που ξεσπούν δίπλα 
µας για το µισθό, τη σύνταξη, τη σταθερή εργασία και το δίκιο,  

σαν πολίτες, γιατί θέλουµε έναν ανοιχτό ουρανό για όλους τους ανθρώπους 
µε ίσα δικαιώµατα και ελευθερίες, χωρίς τη φρίκη του πολέµου και τον τρόµο που 
µας σφίγγει σας θηλιά,  

σαν γονείς, σηµερινοί και αυριανοί, συµφωνώντας ότι τα παιδιά όλου του 
κόσµου είναι παιδιά µας χωρίς διακρίσεις και πως τα πτυχία τους πρέπει να οδηγούν 
στην εργασία, πως πρέπει να βαδίζουν µε ψηλά το κεφάλι, σίγουρα για το αύριο.  
 
 Συνάδελφε, / ισσα, 
 



 Απέναντι µας είναι η πολιτική της φτώχειας, της υποβάθµισης της δηµόσιας 
εκπαίδευσης, της δηµιουργίας φτηνού εργατικού δυναµικού, των περικοπών. Μην 
τους κάνεις το χατίρι να πισωπατήσεις, να παραιτηθείς, να δειλιάσεις. Χαµένος 
αγώνας είναι αυτός που δεν έγινε ακόµα. 

Έλα στο Σύλλογό σου, στο σωµατείο, βοήθα τον «πεσµένο» να σηκωθεί, 
τσάκισε το σαράκι της ιδιώτευσης, ξεδίπλωσε τις γόνιµες ιδέες και τα πανό που 
ζωγραφίζουν το αύριο.  

 
Χρωµάτισε µε τους δικούς σου τόνους τα κοινά µας αιτήµατα: 

 
• Άµεση αύξηση δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
• 25% αύξηση στο µισθό µας 
• ∆ηµόσιο Σχολείο για όλα τα παιδιά 
• Πλήρης σύνταξη µε 30 χρόνια εργασίας 
• Επιµόρφωση και Παιδαγωγική Ελευθερία 
• Μόνιµοι διορισµοί – Όχι στην ανατροπή εργασιακών δικαιωµάτων 
 

Όλοι στην Απεργία 10 και 11 Νοέµβρη 
Όλοι στο συλλαλητήριο 3/12 στην Αθήνα 

και στις Γ. Συνελεύσεις του κλάδου 
 

ΞΕΚΙΝΑΜΕ! ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
 
 
 
 
 

         Νοέµβρης, 2005 


