
  
  
  

 

Προς τους συναδέλφους 
Συνάδελφε, συναδέλφισσα, 

            Η φωνή σου ακούστηκε µέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις κι έφτασε στη Συνέλευση των προέδρων
των ΕΛΜΕ, η οποία µε συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε:  
  

      ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ 
      ΝΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
      ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ 
      ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
      ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

  
Η φωνή σου ακούστηκε κι ήταν πολύχρωµη. Τα ναι και τα όχι συνοδεύονταν από οργή, µα και 

νηφαλιότητα, από ενθουσιασµό, µα και επιφυλάξεις, από ψυχική ανάταση και αγωνιστικό ρεαλισµό. 
Η φωνή σου περιείχε και κριτική για το συνδικάτο, αλλά και διάθεση αυτοκριτικής, αµφιβολίες και 

ερωτηµατικά, αλλά και προτάσεις, ιδέες, µα και δυσαρέσκειες. 
Η φωνή σου ήταν µε λίγα λόγια φωνή ζωντανή, µ’ όλες τις αντιφάσεις που η ζωή έχει. 

       Μα δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερµηνείας σε ένα σηµείο:        
  
∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ 

  
Η συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε: 

      Αυτό το σύνθηµα πρέπει να αποκτήσει οντότητα.  
      Η οργή πρέπει να γίνει µαζική κραυγή απαίτησης. 
      Άλλος δρόµος από τον αγώνα δεν υπάρχει. 

  
Συνάδελφε, 
Για την Οµοσπονδία µας η φωνή σου, όπως εκφράστηκε, είναι οδηγός της δράσης και των 

αποφάσεών µας ή σωστότερα οδηγός του πώς να υλοποιηθούν οι δικές σου αποφάσεις µε τον καλύτερο
τρόπο. Είναι δέσµευση και ευθύνη. 

Όµως σκέψου πως πρώτα απ’ όλους οφείλεις εσύ να µην προδώσεις τη δική σου φωνή. Κράτα τις 
επιφυλάξεις σου, τις αµφιβολίες, την κριτική και τη δυσαρέσκεια, και δώσε στον αγώνα που αποφάσισες το 
οξυγόνο του ενθουσιασµού, της µαχητικότητας, της περηφάνιας και της αξιοπρέπειας. 

Πάνω απ’ όλα, µάζεψε όλα τα χρώµατα της συλλογικής φωνής µας.  
∆ώσε τον αγώνα µε ενότητα και αποφασιστικότητα. Μη επιτρέψεις οι σειρήνες των επικοινωνιακών παροχών
και οι δυσκολίες του απεργιακού αγώνα να σε λυγίσουν.  

Η κυβέρνηση θα αποπειραθεί, µε τον τρόπο που έξοχα γνωρίζει, να πάρει την αλήθεια σου και να την 
κάνει λιώµα. Θα αποπειραθεί να σε εξαγοράσει µε τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα.  

  
Φτάνει πια!  
  
Τόσα χρόνια παραπέµπουν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας στο αόριστο µέλλον. Η 

ισχυρή πίεσή µας προκάλεσε ήδη την πρώτη µικρή ρωγµή στη στάση της κυβέρνησης. Αυτή τη µικρή 
υποχώρηση πρέπει να διευρύνουµε µε τον αγώνα µας, διεκδικώντας µισθό αντίστοιχο µε τις ανάγκες µας, 
παιδαγωγική αυτονοµία του εκπαιδευτικού, σχολείο που να µορφώνει όλους χωρίς διακρίσεις.     

  
Ψηφίσαντες και µη ψηφίσαντες, ο αγώνας είναι για όλους. Η νίκη θα είναι για όλους.  

  
Όµως η νίκη βρίσκεται πια στα δικά σου χέρια. 
  
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 6 και 7 Οκτώβρη και στα 

συλλαλητήρια που θα πραγµατοποιηθούν στις 6/10 : 
ΑΘΗΝΑ: Προπύλαια στις 12 το µεσηµέρι 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Άγαλµα Βενιζέλου στις 11π.µ. 

Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Εργατικό Κέντρο στις 11 π.µ.  
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
  

    5% του ΑΕΠ για την παιδεία για το 2004. 
    25% αυξήσεις στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των
επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς. 

    Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη· µη σύνδεση του µισθού µε την 
απόδοση- αξιολόγηση. 

    Όχι στο νέο µισθολόγιο της λιτότητας και του επισφαλούς
µισθού. 

    Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 
    Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά  και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα 
για τους αναπληρωτές· 12µηνη σύµβαση εργασίας· να µην
απολυθεί κανείς αναπληρωτής· διορισµό όλων των αναπληρωτών
µετά από τρεις συµβάσεις (ανώτατο όριο), µε βάση την 
προϋπηρεσία τους.  

    Σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική
ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του 
πλαισίου (νόµος 2986, καθηκοντολόγιο) µε το οποίο επιχειρείται 
να χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός. Όχι στην αξιολόγηση –
χειραγώγηση. Όχι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των
σχολείων µέσω της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων. 
Οργανώνουµε συλλογικές αντιστάσεις στην πράξη, ώστε να µη δεχτούµε 
κανένα αξιολογητή στην τάξη. 

    Ετήσια επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 
    Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε 
Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών στις κατευθύνσεις του Λυκείου 
και στα ΤΕΕ και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια των
ΤΕΕ, των Γυµνασίων και των Λυκείων. 

    Κατάργηση των νόµων 2525/97 και 2640/98. 
  

Στο πλαίσιο διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν 
αυτών, θεωρούµε αυτονόητη τη χορήγηση του ποσού των 176 €, που δόθηκε στις 
περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 
1/1/2002 και στους καθηγητές, ως στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης 
της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας.  

  
Είµαστε πολλοί 

Έχουµε δίκιο! 

  
Μπορούµε να νικήσουµε αν πιστέψουµε 

στις αστείρευτες δυνάµεις του κλάδου! 
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Εµπρός λοιπόν 

Σελίδα 4 από 4Συνάδελφε,

5/8/2004file://E:\epistoli290903.htm


