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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι/-ισσες,  
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εύχεται να είναι δηµιουργική και αγωνιστική η νέα σχολική 
χρονιά.  

Οι εκλογές της 16.9.07 διαµορφώνουν ένα νέο τοπίο. Οι συσχετισµοί των 
πολιτικών δυνάµεων αλλάζουν. Με ψαλιδισµένα τα φτερά του και µε µισοεξαντληµένα 
τα καύσιµά του το σύστηµα εξουσίας προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω στο τεντωµένο 
σχοινί της λαϊκής δυσαρέσκειας.  

Η κυβέρνηση παρά τη νωπή λαϊκή εντολή που έλαβε (… «για να καταρτίσει το 
νέο προϋπολογισµό»!), είναι περισσότερο αποδυναµωµένη από ό,τι  πριν. Πρόκειται για 
αδιάψευστη πραγµατικότητα. Γιατί η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που 
ακολούθησε το χρονικό διάστηµα 2004-07 αποτυπώθηκε  µε απόλυτη σαφήνεια στο ίδιο 
το εκλογικό αποτέλεσµα 

 Η επόµενη διετία θα είναι µια κρίσιµη περίοδος για την εκπαίδευση. Τα µεγάλα 
ζητήµατα της επέκτασης των αντιδραστικών «µεταρρυθµίσεων» στη ∆ευτεροβάθµια και 
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, των προβληµάτων 
που δηµιούργησε η κυβέρνηση στο χώρο της πολύπαθης Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), του ασφαλιστικού, του εισοδήµατος των εργαζοµένων, της 
στελέχωσης της εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της αύξησης των εκπαιδευτικών 
δαπανών έχουν ήδη πάρει τη θέση τους στην ηµερήσια διάταξη και της νέας περιόδου. 
Ζητούν πιο επιτακτικά θετικές απαντήσεις και λύσεις.  

Το συνδικαλιστικό κίνηµα σε αυτό το περιβάλλον, µε µεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση, πρέπει να δυναµώσει τους αγώνες του για την ανατροπή της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Για να δροµολογηθούν επιτέλους αυτές οι λύσεις! 

Το 13ο Συνέδριο κατέληξε σε µια πολύ σηµαντική απόφαση, που θα αποτελέσει 
και το πλαίσιο της δράσης της Οµοσπονδίας για τα επόµενα δύο χρόνια. Το Συνέδριό µας  
διαπιστώνει ότι, η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον 
κόσµο κλιµακώνεται. Στο πλαίσιο των παραπάνω ευρύτερων πολιτικών όλες οι 
κυβερνήσεις της τελευταίας τουλάχιστον εικοσαετίας συνεχίζουν να προωθούν και στη 
χώρα µας τις νεοφιλελεύθερες διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί αυτό απαιτεί το δόγµα του 
ανταγωνισµού! Έτσι, η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει και στη νέα της θητεία, µε 
περισσότερο ζήλο σε ιδιωτικοποιήσεις ζωτικής σηµασίας δηµόσιων αγαθών, οι οποίες  σε 
συνάρτηση µε τη σκληρή λιτότητα, την καλπάζουσα ακρίβεια, την απορύθµιση των 
εργασιακών σχέσεων και την ανεργία θα οξύνουν περισσότερο το πρόβληµα των 
κοινωνικών ανισοτήτων. 

Ο κος Αναλυτής, αφού µπήκε προεκλογικά στην «κατάψυξη», για ευνόητους 
λόγους, επανέρχεται τώρα σε εντεταλµένο ρόλο, να προπαγανδίσει την αναγκαιότητα 
των αντιασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων και να διευκολύνει την κυβέρνηση στις 
αντιλαϊκές πολιτικές επιλογές της. 

Επισηµαίνουµε για µία ακόµη φορά: 
Το µείζον πρόβληµα του ασφαλιστικού είναι η χρηµατοδότηση του. 



Θα ανταποκριθεί το κράτος στις υποχρεώσεις του µε βάση τους νόµους που το 
ίδιο έχει ψηφίσει; Θα δοθούν οι απαιτούµενοι, πρόσθετοι πόροι από τον κρατικό 
προϋπολογισµό; Θα καταργηθεί η ανασφάλιστη εργασία; Θα παταχθεί η τεράστια 
εισφοροδιαφυγή και θα υποχρεωθούν, επιτέλους,  οι εργοδότες να καλύψουν τις δικές 
τους υποχρεώσεις; Θα αρχίσει η σταδιακή επιστροφή των καταληστευθέντων πόρων; Θα 
σταµατήσει η «αξιοποίηση» των αποθεµατικών στο χρηµατιστηριακό τζόγο; 

Αυτή είναι η ουσία του προβλήµατος. Έχουµε ένα «άπορο» σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, το οποίο ταυτόχρονα παράγει φτωχούς συνταξιούχους. 

Όσο η κυβέρνηση δεν απαντά θετικά σε αυτά και αντίθετα, ετοιµάζεται να 
υπονοµεύσει περισσότερο το δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος και να ανατρέψει 
ακόµη και τα στοιχειώδη ασφαλιστικά δικαιώµατά µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε τους 
αγώνες των συνόλου εργαζόµενων και του συνδικαλιστικού κινήµατος. 

 
Συνάδελφοι/-ισσες,  
 
Τα προβλήµατα που ταλανίζουν τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στο 

ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς είναι πολλά και συνεχώς οξύνονται.  
Το υπόµνηµα το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 

περιλαµβάνει µια πρώτη, ενδεικτική καταγραφή των προβληµάτων αλλά και των 
αναγκαίων λύσεων. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την εντολή του Συνεδρίου µας, καλεί όλους 
τους συναδέλφους να στηρίξουν µε το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς τη συνέχιση του 
δίκαιου αγώνα µας.  Να αξιοποιήσουµε όλοι µαζί και να αναπτύξουµε περισσότερο  
το κινηµατικό κεκτηµένο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης. Αυτό που, µεταξύ 
άλλων, ακύρωσε, ουσιαστικά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος και 
απέκρουσε νικηφόρα την επίθεση ενάντια στο δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο. Ο 
δρόµος αυτού του αγώνα περνάει υποχρεωτικά µέσα από τη δηµιουργία ενός 
πολύµορφου, ενωτικού,  ριζοσπαστικού, διεκδικητικού εκπαιδευτικού κινήµατος για την 
υπεράσπιση της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες, καθώς και της ποιότητας 
ζωής και των δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών που το υπηρετούν. 

Αυτό το κίνηµα θα είναι κίνηµα για το δικαίωµα όλων των παιδιών στη 
µόρφωση και θα αναπτύσσεται µε βάση τους άξονες: 

α) Ουσιαστική χρηµατοδότηση της δηµόσιας εκπαίδευσης- όχι στην 
ιδιωτικοποίηση 

β) Ριζικές, προοδευτικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τη λειτουργία των 
σχολείων  (ολοκληρωµένη, ενιαία γνώση- δηµοκρατικό σχολείο) 

γ) Σηµαντική οικονοµική, εργασιακή και επιστηµονική αναβάθµιση των 
εκπαιδευτικών, µε κατοχύρωση της παιδαγωγικής τους ελευθερίας 

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήµατος είναι η ολόπλευρη 
προετοιµασία του κλάδου  µέσα από µια προσπάθεια σύγκλισης, συµµετοχής και 
συµβολής όλων των ζωντανών και µαχητικών δυνάµεών µας. 

Το 13ο Συνέδριο λαµβάνοντας υπόψη τη θετική και την αρνητική πείρα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος, τα φαινόµενα γραφειοκρατικοποίησης των συνδικάτων και 
αποσυσπείρωσης των εργαζοµένων, καθώς και τη χαµηλή συνδικαλιστική «πυκνότητα»  
προκρίνει τη στροφή στη βάση των σωµατείων. Θεωρούµε πως οι ΕΛΜΕ πρέπει να 
αναλάβουν όλες τις αναγκαίες και στοχευµένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα ισχυρό εκπαιδευτικό – µορφωτικό ρεύµα. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
αυτονόητος ο συντονιστικός ρόλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. Οφείλουµε να ανοίξουµε 
τις πύλες των τοπικών Ενώσεων σε κάθε συνάδελφο, µε έµφαση στους νέους, τους 
νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους και να ενισχύσουµε τις υπάρχουσες 



δηµοκρατικές δοµές µε τη λειτουργική ένταξή τους στις τάξεις του οργανωµένου 
κινήµατός µας. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, θα πάρει άµεσα πρωτοβουλία για το συντονισµό όλων 
των κλαδικών οργανώσεων ώστε να συγκροτηθεί πανδηµοσιοϋπαλληλικό,  
πανεργατικό µέτωπο, ικανό να αποκρούσει τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις που 
προωθεί η κυβέρνηση . 

Το νέο ∆.Σ. της ΟΛΜΕ είναι αποφασισµένο να οργανώσει κλαδικούς αγώνες, 
καθώς και αγώνες στο πλαίσιο της κοινής πανεκπαιδευτικής δράσης και του 
ευρύτερου συντονισµού µε τους µαχόµενους εργαζόµενους των άλλων κλάδων για 
την απόκρουση των κυβερνητικών αντιλαϊκών πολιτικών επιλογών. Για  την 
αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων µας µέσω και της  
ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης τους.  

 
 
 
 
 

 


