
ΔΕΥΤΕΡΑ      Α    Υ 20 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ. ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5, ΣΤΙΣ 7.00 μμ, ΟΛΜΕ 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος συνταυτίζεται με τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και 
καλεί το συνδικαλιστικό κίνημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες 
ενός ενωτικού μαζικού μετώπου για την ανατροπή αυτής την πολιτικής. 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος καταγγέλλει την προσπάθεια της Κυβέρνησης να 
ακυρώσει τον αγώνα των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας για ακόμα μια φορά  το μέτρο της 
επιστράτευσης. 
 

Η Κυβέρνηση με σκηνοθετική οδηγία αισιοδοξίας για την πρόοδο των εξελίξεων στη χώρα, αλλά με 
ανύπαρκτη υποκριτική ικανότητα, δεν μπορεί να κρύψει τον πανικό της.  Η Κυβέρνηση μαζί με επιτελείο 
αργυρώνητων δημοσιογράφων έχει εξαπολύσει επικοινωνιακό πόλεμο, προκειμένου να επιβάλει την 
αντικοινωνική και αδιέξοδη πολιτική της.  Συκοφαντεί, προσπαθεί να διασπάσει και να στρέψει τους πολίτες 
τον ένα εναντίον του αλλού. Με παράλληλες και συντονισμένες προσπάθειες χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για 
να ποινικοποιήσει τους αγώνες. Με συλλήψεις συνδικαλιστών και εργαζόμενων βγάζει παράνομες τις 
διεκδικήσεις και όταν αυτό δεν της βγαίνει τότε ντύνει στο χακί τους εργαζόμενους. 
 

Είναι η τέταρτη φορά που καταφεύγει σε αυτή την αντιδημοκρατική πολιτική (αυτή τη φορά μάλιστα 
πριν καν ακόμη κηρυχτεί η απεργία), επιβεβαιώνοντας με τις πράξεις της ότι τα δικαιώματα και η δημοκρατία 
βρίσκονται σε αναστολή.   
 

Οι μνημονικές πολιτικές  για μαζικές απολύσεις, για  περαιτέρω μειώσεις των μισθών, συντάξεων, 

αύξηση της ανεργίας και ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, συνοδεύονται με την ένταση του αυταρχισμού και 
την περιστολή συνδικαλιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. 
 

Η Π.Ο.Θ.Α. καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο επιστράτευσης των καθηγητών και να 
συζητήσει μαζί τους τα αιτήματα για ουσιαστική στήριξη της δημόσιας παιδείας. 
 

        ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
 

        ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 

        ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ. 
 

 Λ   ΣΤ  ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ   ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ   /5  ΣΤ Σ 7.00 μμ  
 

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕ Α ΤΗΣ  Λ Ε  Κορνάρου & Ερμού-Σύνταγμα 
 

Το Δ.Σ. της Π. .Θ.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://potha1965.blogspot.gr/2013/05/135-700.html
http://potha1965.blogspot.gr/2013/05/135-700.html


                                         
  

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ     Παιανία : 13/5/2013 

  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

                                                    

 

 

 

 

                                                     

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

 

           Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Παιανίας 

συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των καθηγητών της ΟΛΜΕ που αγωνίζονται ώστε 

να μην απολυθούν οι συνάδελφοί  τους , με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης.                                                  

Επίσης  καταγγέλλει την επιστράτευση που επέβαλε η κυβέρνηση που σκοπό έχει να 

ποινικοποιήσει κάθε απεργιακή κινητοποίηση.    

 

Οι καθηγητές και καθηγήτριες απεργούν για όλους μας και γι αυτό όλες και όλοι 

είμαστε στο πλευρό τους. 

 

 

 

 

        Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΓΚΑΛΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                   ΒΑΚΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Θέμα: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

  

Θέμα: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους απεργιακούς αγώνες των καθηγητών 

της Β'θμιας εκπαίδευσης 

  

Μετά τον Πολιτισμό, η Παιδεία μπήκε στο στόχαστρο της αντεργατικής και 

αντιλαϊκής πολιτικής, που τρικομματική κυβέρνηση και ΕΕ εφαρμόζουν με τον πιο 

βάναυσο και ολοκληρωτικό τρόπο στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Η άθλια 

συγκυβέρνηση της φτώχειας και της τρομοκρατίας, με την πρόσφατη ψήφιση του 

πολυνομοσχεδίου, προωθεί το σχολείο της αγοράς, των ταξικών φραγμών, των 

εξεταστικών κάτεργων, όπου η δημιουργικότητα και η παιδαγωγική καλλιέργεια 

αντικαθίσταται από στείρες γνώσεις και δεξιότητες. Όπως στον τομέα του 

Πολιτισμού, έτσι και στην Παιδεία μεταχειρίζεται τους εκπαιδευτικούς ως αναλώσιμο 

εκτελεστικό δυναμικό, συρρικνώνει και στην ουσία καταργεί το δημόσιο και δωρεάν 

σχολειό. Όπως ο Πολιτισμός, έτσι και η Παιδεία αποτελεί εμπόδιο στην "ανάπτυξη" 

της φτώχειας, της μιζέριας και της διαρκούς ανεργίας που οραματίζονται τράπεζες 

και κεφάλαιο.  

Με την αύξηση του ωραρίου των καθηγητών, τις υποχρεωτικές μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών και τη συγχώνευση ή κατάργηση σχολείων, η κυβέρνηση πριμοδοτεί 

τη φτώχεια και την ανεργία, καθώς 10.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα μείνουν 

χωρίς δουλειά και χιλιάδες μόνιμοι θα βρεθούν είτε απολυμένοι είτε περιφερόμενοι 

από σχολειό σε σχολειό. Συγχρόνως, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, με την απειλή της 

απόλυσης, θέλει τους εκπαιδευτικούς πειθήνιους και υποταγμένους στη διευθυνση 

και το Υπουργείο, μετατρέποντας τα σχολεία σε εργοστάσια και απομυζώντας από 

τους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα και τη διάθεση να ασκήσουν παιδαγωγικό έργο.  

Η κυβερνητική "χούντα", με τη συνδρομή των καθεστωτικών ΜΜΕ, λασπολογεί 

ασύστολα και τολμά να υπερασπίζεται τη ψυχική ηρεμία των μαθητών, που δίνουν 

πανελλήνιες εξετάσεις, τη στιγμή που είναι υπεύθυνη για την καταβαράθρωση 

χιλιάδων πολιτών, την καθίζηση των μισθών, την εργοδοτική αυθαιρεσία, τη 

φοροληστεία, την αύξηση της ανεργίας των νέων στο 64,2%. Αποκορύφωμα της 

αντεργατικής πολιτικής είναι η προληπτική (!) επιστράτευση των συναδέλφων μας 

στην Παιδεία, που στόχο έχει την απαγόρευση των απεργιών και την τρομοκράτηση 

κάθε φωνής αντίστασης, ώστε ο οδοστρωτήρας των μνημονίων να περάσει 

ανενόχλητος. 

  

Απέναντι στην επίθεση αυτή, οι συνάδελφοί μας καθηγητές αποφάσισαν να 

δώσουν έναν σκληρό αγώνα για δημόσια-δωρέαν παιδεία, για το δικαίωμα των 

παιδιών στη μόρφωση και την αξιοπρέπεια. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους είναι 

μάχη για το δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται, μάχη για το δικαίωμα στην 

απεργία, μάχη για την ανατροπή κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.  

  

Είναι μια μάχη που δε θα τη δώσουν μόνοι τους. Ο αγώνας τους είναι αγώνας 

όλων των εργαζομένων, ολόκληρης της κοινωνίας. Ο Σύλλογος Εκτάκτων 

Αρχαιολόγων υποστηρίζει τα δίκαια αιτήματα των καθηγητών, στέκεται αλληλέγγυος 



στις κινητοποιήσεις τους και θα δώσει από κοινού τη μάχη στους δρόμους. 

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων στη μόρφωση, την παιδεία, την εργασία, τη ζωή 

και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους συλλόγους και τα σωματεία να 

υποστηρίξουν εμπράκτως τα παραπάνω και να απαιτήσουν την απεργιακή κλιμάκωση 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανατροπή της κυβέρνησης και των 

αντεργατικών πολιτικών. 

  

 ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ         ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΗΝ 

ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
   

  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 

  

 

--  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αγαπητοί συνάδελφοι σας επισυνάπτεται η καταγγελία της Ομοσπονδίας μας 
για την επιστράτευσή σας. 
Με τιμή, 
 
Καταγγελία 
 
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΕΕΔΙΠ καταγγέλλει την απόφαση της 
κυβέρνησης για επιστράτευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ως ακραία αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική απόφαση, 
που πλήττει καίρια όχι μόνο το δικαίωμα στην απεργία και την ελεύθερη 
βούληση των εκπαιδευτικών μας, αλλά την ίδια την ουσία και το πνεύμα 
της δημοκρατίας. 
 
Η τρικοκομματική κυβέρνηση στην προσπάθεια της να επιβάλλει την πιο 
στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων, αδιαφορώντας για τις στρατιές των 
ανέργων που δημιουργεί με την πολιτική της, και σε πλήρη ευθυγράμμιση 
με τους εντολοδόχους της, ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, δεν διστάζει να νομοθετεί 
ακατάπαυστα με στόχο την πλήρη διάλυση της δημόσιας παιδείας, υγείας, 
των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά τελικά και της ίδιας της δημοκρατικής 
έκφρασης του λαού μας. 
 
Σε αυτή την εκτροπή εμείς δεν μπορούμε να σιωπήσουμε, να αδρανήσουμε, 
να συμβιβαστούμε. Χρέος μας είναι να αντισταθούμε και να υπερασπιστούμε 
την ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΥΓΕΙΑ, τις κοινωνικές κατακτήσεις, την ίδια τη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
Είναι χρέος μας να υπερασπιστούμε το μέλλον των παιδιών μας και το δικό 
μας. 
 
ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ Η ΟΛΜΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΝΑ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ: ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ 
                      ΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΩΝ. 
     ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
                      ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ 
ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ. 
 
 
 
 
Η Ε. Γ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 
Ζωγράφου Πρόεδρος Τηλ: 210-5294725, Fax: 210-37563,email: 
goussios@aua.gr Γ. Γραμματέας Τηλ: 210-7723221, Fax: 210-7723072, 
email: 
katsanpv@central.ntua.gr 
poseedip@central.ntua.gr 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΣΕΦΚ) 
Μέλος ΟΙΕΛΕ  

Ανδρέα Λόντου 6, 10681 Αθήνα  

τηλ. 210-3820537, 6977652768, 6937547624, 
e-mail: sefk@sefk.gr, www.sefk.gr, 12/5/2013 

 

Η παιδεία στο χακί, το σχολείο φυλακή, η κοινωνία στο γύψο 

ή  Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει. 

 

Όλοι στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5, στις 7μμ,  

στα γραφεία της ΟΛΜΕ, Κορνάρου & Ερμού. 

 
Οι πραιτωριανοί του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού του ΔΝΤ, της 

ΕΕ και της ΕΚΤ, μετά τους ναυτεργάτες, τους εργαζομένους στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ 

και το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, διευρύνουν τον κατάλογο των “εσωτερικών εχθρών”, 

επιστρατεύουν 88.000 καθηγητές, μετατρέποντας και τα σχολεία σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Η σκέψη, το φρόνημα, η εισήγηση για κήρυξη της απεργίας 

μετατρέπονται σε ιδιώνυμο αδίκημα. 

Μέρες τώρα, η οργανωμένη πλύση εγκεφάλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η 

τρομοϋστερία και η τρομοκρατία των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης (ΜΜΕ) που 

εκτρέφουν τον κοινωνικό εκφασισμό. ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ-Χ.Α. ενώνουν τις 

κραυγές τους, περί συνδικαλιστών που παίζουν με την αγωνία χιλιάδων ελλήνων 

μαθητών και των οικογενειών τους, με αυτές των καλοπληρωμένων φερέφωνων του 

καθεστώτος των οποίων τα παιδιά μόνο απέξω έχουν περάσει από δημόσιο σχολείο 

και πανεπιστήμιο, και βεβαίως δεν γνώρισαν την «κρεατομηχανή» των εξετάσεων. 

Κόπτονται για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, της πύλης για τον 

θαυμαστό κόσμο της ανεργίας και της εκμετάλλευσης. Τρέμουν μπροστά στην ιδέα 

ότι θα σπάσει το κλίμα υποταγής, απόγνωσης και τρόμου που επιβάλλουν τα ΜΜΕ 

και τα ναζιστικά τάγματα θανάτου στους δρόμους. 

Ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, νυν και πρώην εκπρόσωποι της εργοδοτικής ένωσης, 

διαγκωνίζονται σε δηλώσεις περί ομηρίας των μαθητών από τους καθηγητές, ενώ 

στους χώρους των φροντιστηρίων δίνονται συνεντεύξεις αγχωμένων μαθητών που 

καταγγέλλουν τους καθηγητές τους. Οι νυν και οι πρώην αποσιωπούν ότι από το 

2011 προχώρησαν σε καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που είχε 

κηρυχθεί υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες, ότι ήταν η πρώτη εργοδοτική 

ένωση που προσήλθε τον Μάρτη του 2010 σε διαπραγματεύσεις κρατώντας ως 

λάβαρο το μνημόνιο, ότι εργοδότες επιβάλλουν ωρομίσθια πείνας και εξαθλίωσης 

στους χιλιάδες άνεργους καθηγητές οι οποίοι εξαναγκάζονται να υπογράφουν 

ατομικές συμβάσεις δουλοπαροικίας. Αποσιωπούν ότι εργαζόμενοι συνδικαλιστές 

που έδωσαν και δίνουν μάχη για την υπεράσπιση της Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας δεν μπορούν πλέον να βρουν δουλειά ή έχουν δραματική μονομερή 

βλαπτική μεταβολή των ωρών εργασίας τους. Προφανώς, η μαζική απόλυση και η 

επακόλουθη ανεργία 12.000 αναπληρωτών και ωρομίσθιων, αλλά και 1.000 

ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ανοίγει πεδίο δόξης λαμπρόν με ακόμη μεγαλύτερη 

κερδοφορία στην καπιταλιστική κρίση για τις επιχειρήσεις τους. 

Οι δάσκαλοι ένα καθήκον έχουν ∙ να λένε την Αλήθεια. Αυτό κάνουν και τώρα. Η 

στρατιωτικοποίηση και του σχολείου (πετάει ο γάιδαρος πετάει) είναι προϋπόθεση 

για να συνεχιστεί ο εκφασισμός της κοινωνίας. Η πλήρης απαξίωση, η ολοσχερής 

διάλυση του δημόσιου σχολείου και η μετατροπή του σε αναμορφωτήριο, σε σχολείο 

http://www.sefk.gr/


φυλακή, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας νεολαίας υποταγμένης, 

αναλφάβητης, δέσμιας των εξαρτήσεων. 

Η διδασκαλία σε 30 μαθητές σε κάθε τάξη, ο περιορισμένος χρόνος διδασκαλίας (οι 

εξετάσεις παλιότερα άρχιζαν τέλος Ιουνίου) σημαίνει ότι κάποιος άλλος κάπου αλλού 

χρειάζεται να διδάξει τους μαθητές, η κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας, η 

διδασκαλία εγχειριδίων που γράφονται για να απορροφηθούν κονδύλια και είναι 

παντελώς άσχετα με τα εξεταζόμενα στις εξετάσεις μαθήματα (ας μας πει ο 

πανεπιστημιακός Αρβανιτόπουλος ποιος είναι ο βαθμός που θα πάρει στις εξετάσεις ο 

άριστος μαθητής που θα έχει λύσει όλες τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων στη 

Γ΄Λυκείου), η υποχρεωτική, με τη δεύτερη ανάθεση μαθημάτων, διδασκαλία 

γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα έπρεπε να διδάσκει καθηγητής με άλλη 

ειδικότητα (ενδεικτικό παράδειγμα: ο βιολόγος διδάσκει Φυσική, Χημεία, ο 

μαθηματικός Φυσική, ο καθηγητής γαλλικών Ιστορία. Ας μη σιωπήσει πάλι ο 

πανεπιστημιακός Αρβανιτόπουλος), η μη διδασκαλία Χημείας στους μαθητές της 

τεχνολογικής κατεύθυνσης και η προετοιμασία τους με ΑΟΔΕ – προφανώς για να 

εξεταστούν στην αποστήθιση των νόμων της αγοράς - για να γίνουν χημικοί, χημικοί 

μηχανικοί ... είναι ο ανορθολογισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής που επιστρατεύει 

τους συναδέλφους στο όνομα της δημόσιας τάξης και της υγείας των υποψηφίων 

(Α.Σαμαράς, ΦΕΚ 1139,11/5/2013), ενός συστήματος το οποίο μόνο καθηγητές ντυμένοι 

στο χακί μπορούν να υπηρετήσουν! 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, εργαζόμενοι/ες στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης,  

Πίσω από τη βιτρίνα, την ψευδή συνείδηση της επιστημοσύνης και τον ανταγωνισμό, 

είναι αμείλικτη η πραγματικότητα: χαμηλόμισθος αναλώσιμος καθηγητής και 

καθηγήτρια. Κανείς δεν αναγνωρίζει τη δουλειά σου. Σου αρνούνται το δικαίωμα να 

είσαι δάσκαλος. Σε αντιμετωπίζουν σαν τον τεχνικό της γνώσης, σαν τον άνθρωπο με 

τις πατέντες, τον ειδικό στην κατηγοριοποίηση των ασκήσεων, αυτόν που προβλέπει τα 

θέματα, το πασπαρτού των εξετάσεων. Σύνταξη δεν θα πάρεις ποτέ. Ο τρόπος 

επικόλλησης των ενσήμων, τον οποίο το καθεστώς ορίζει, εγγυάται ότι θα δουλεύεις 

μέχρι να πεθάνεις. Κάθε χρόνο – όσα χρόνια κι αν περάσουν – απολύεσαι. Διαδοχικές 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εργασιακός Μεσαίωνας. Κρίνεσαι κάθε μέρα. Εσύ δεν 

έχεις ζωή, δεν έχεις προβλήματα. Δεν υπάρχουν για σένα ακρίβεια, φτώχεια, αδιέξοδα. 

Όταν το κουδούνι χτυπήσει, πρέπει να είσαι πάντα ευδιάθετος και χαρωπός. Κάθε μέρα 

σε αξιολογούν, σε προσβάλλουν, σε ταπεινώνουν. Είσαι εσύ που καλύπτεις τα 

ελλείμματα του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου τα οποία υπηρετούν ένα 

απάνθρωπο εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εσύ που δεν πρέπει να έχεις 

άποψη. Δεν πρέπει να έχεις συνείδηση. Να είσαι ελαστικός, όπως και η εργασία σου. 

Να υποδύεσαι τον ρόλο του δασκάλου, αλλά να μην είσαι δάσκαλος. Ως πότε θα 

σκύβουμε μελαγχολικά το κεφάλι αποδεχόμενοι τον ρόλο που μάς δίνουν;  

Ο ΣΕΦΚ σε καλεί να στηρίξεις τον αγώνα των καθηγητών και των καθηγητριών 

στα σχολεία. Αν θέλουμε να παραμείνουμε εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και όχι 

παίκτες σε reality, σκιές αναλώσιμες που ξαφνικά θα χάνονται από τους χώρους 

εργασίας, χρειάζεται να υψώσουμε το πρόταγμα της αλληλεγγύης, να ενώσουμε τις 

γροθιές μας με τους συναδέλφους μας στο δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο. Να 

υψώσουμε τη δύναμη της αυτοοργάνωσης και της αξιοπρέπειας. Να τους το πούμε 

ξεκάθαρα: το μάθημα θα αρχίζει πάντα από Άλφα, όσες επιστρατεύσεις, επιτάξεις 

και ιδιώνυμα και αν φτιάξουν. Θα μας βρείτε μπροστά σας στις απεργιακές 

φρουρές έξω από τα εξεταστικά κέντρα… 

Όλοι στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στα φροντιστήρια 

Τετάρτη 15 Μάη 10.00πμ στα γραφεία του σωματείου. 
 



 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 3
ου

 ΓΕΛ 
Περιστερίου συμπαραστέκεται στον αγώνα των 

εκπαιδευτικών 

Πιστεύει ότι είναι αγώνας δίκαιος και επιβεβλημένος ενάντια στη διάλυση του 
δημόσιου σχολείου, αγώνας ενάντια στην εφαρμογή της εξαθλίωσης των 
ανθρώπων που η κοινωνία - και όχι η τρικομματική των μνημονίων – έχει 
αναθέσει τη μόρφωση των παιδιών μας.   

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς που τελειώνει, 
σε δύο συνελεύσεις και δύο επιστολές του προς τους γονείς, τόνιζε τις 
συνέπειες της καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής για το δημόσιο σχολείο 
και το μέλλον της νεολαίας: 

Με τις συγχωνεύσεις σχολείων που τώρα θα γίνουν συγχωνεύσεις 
τμημάτων των 30 μαθητών σε κάθε τάξη. 

Με τα δανεικά βιβλία για ένα χρόνο, την κατάργηση της ενισχυτικής 
διδασκαλίας, την παντελή έλλειψη χρηματοδότησης για τη 
συντήρηση των κτηρίων ακόμα και όταν αυτά δημιουργούν 
προβλήματα ασφάλειας, όπως το δικό μας σε έντονη βροχή. 

Με τη μείωση των θέσεων για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ και την προώθηση του 
«νέου Γενικού και Τεχνολογικού Λυκείου» που θα βαθύνει το 
χαρακτήρα του «σχολείου – εξεταστικό κάτεργο» και θα οξύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες στη γενική μόρφωση και στην πρόσβαση στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Συμμετείχαμε και καλούσαμε σε συστράτευση τους γονείς μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την υπεράσπιση της δημόσιας, δωρεάν 
Παιδείας. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

Να στηρίξουμε με κάθε μορφή τον αγώνα των εκπαιδευτικών. 

Να απαιτήσουμε να αποσυρθεί ΤΩΡΑ το κατάπτυστο «Προεδρικό 
Διάταγμα». 

Να αρνηθούμε την προπαγάνδα για «κοινωνικό κανιβαλισμό» από τα 
χαλκεία της δήθεν ενημέρωσης. 

Να μην δεχθούμε τον χλευασμό μας με το δήθεν ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης για την «εξασφάλιση της ηρεμίας των μαθητών και των 
οικογενειών τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις». Η πλειοψηφία αυτών 
των οικογενειών, όπως και των δικών μας, έχει χάσει προ πολλού 
την ηρεμία της γιατί μετράει ανεργία, απλήρωτους μισθούς, βίαιη 
μείωση εισοδήματος, φορολογική εξόντωση και χρέη.  



Η κυβέρνηση μετέτρεψε των αγώνα των εκπαιδευτικών σε αγώνα για τη 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Με το πρωτόγνωρης βαρβαρότητας μέτρο της 
προκαταβολικής ποινικοποίησης της απεργίας τους, μετατρέπει κάθε 
απεργιακή και αγωνιστική κινητοποίηση σε «ιδιώνυμο αδίκημα». 

Ο αγώνας ενάντια στην ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ και την ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ είναι 
αγώνας όλων μας. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι πολιτικές 
ελευθερίες είναι αδιαπραγμάτευτες.  

Υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εργασία 
και την απεργία. 

Για να έχουν οι γενιές των παιδιών μας ΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ, ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5 ΣΤΙΣ 7 μ.μ., 
Ερμού & Κορνάρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛ ΓΩΝ Γ ΝΕΩΝ ΣΧ ΛΕ ΩΝ ΑΓ ΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Τα πράγματα είναι πολύ απλά… 

Τη δημόσια, δωρεάν και ενιαία εκπαίδευση δεν την διαλύουν οι εκπαιδευτικοί, οι 
μαθητές και οι γονείς. Την διαλύει η εφαρμοζόμενη πολιτική-οικονομική και 
εκπαιδευτική. Και όχι τώρα. Το «έργο» της διάλυσης έχει ξεκινήσει-συστηματικά- τα 
τελευταία χρόνια. Το «έργο» έχει σκοπό: την αμορφωσιά των παιδιών μας. Το 
«έργο» έχει μέσον: την συνεχή υποχρηματοδότηση της παιδείας με όλους τους 
τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. 
Ως Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής έχουμε σταθερά αντιταχθεί επί χρόνια στη 
διαφαινόμενη διάλυση της δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας εκπαίδευσης. 
Αντιδράσαμε 

 Όταν τα παιδιά μας δεν είχαν βιβλία 

 Όταν έλειπαν δάσκαλοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί για 

παράλληλη στήριξη  

 Όταν καταργήθηκε η ενισχυτική διδασκαλία 

 
Αντιδρούμε 

 Στην συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των σχολείων που οδηγεί στις εύκολες 

«λύσεις» κάλυψης των αναγκών των σχολείων από τους γονείς, τους χορηγούς 

και κάθε έναν που «εξαγοράζει»  τη χρήση του δημόσιου σχολείου με μερικά είδη 

καθαριότητας κλπ, προσφέροντας καθρεφτάκια στους ιθαγενείς 

 Στην ελλιπέστατη κάλυψη των αναγκών των σχολείων σε επισκευές και 

συντηρήσεις 

 Στη συγχώνευση=κατάργηση σχολείων που οδηγεί σε σχολεία-τέρατα με 

υπεράριθμα τμήματα, λίγους εκπαιδευτικούς και όξυνση του φαινομένου της 

ενδοσχολικής βίας. 

Είναι σίγουρο ότι από Σεπτέμβρη θα αντιδράσουμε 

 Στην πληρωμή των βιβλίων από τους γονείς 

 Στην έλλειψη χρημάτων για τη λειτουργία των σχολείων 

 Στην έλλειψη επισκευών και συντήρησης των σχολείων  

 Στην έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού-και δεν είμαστε αφελείς να 

πιστεύουμε ότι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θα λύσει 

το πρόβλημα των ελλείψεων.  

 
Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά και όλα αυτά θα φανούν. 

Συμμετέχουμε στο συγκέντρωση που καλεί η Ανωτάτη 

Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας τη Δευτέρα     αΐου στις 

7μμ στην Πλατεία Κοραή υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και 

την αξιοπρέπεια και δηλώνουμε ότι από Σεπτέμβρη-μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές θα συνεχίσουμε να 

διεκδικούμε τη μόρφωση των παιδιών μας. 

Δεν είμαστε τόσο «Αθώοι» για να πιστέψουμε ότι η «αξιολόγηση» που θέλουν να 
εφαρμόσουν θα γίνει με κριτήριο τη βελτίωση της μόρφωσης των παιδιών μας. Όχι. Η 



«αξιολόγηση»  τα συνεχώς μειούμενα εισοδήματα των εκπαιδευτικών  η 
διάλυση-επί της ουσίας- των συλλόγων διδασκόντων με τους περιφερομένους 
εκπαιδευτικούς που δεν προλαβαίνουν να μάθουν ούτε το όνομα των μαθητών τους, 
όλα αυτά-και άλλα που θα «προκύψουν» ως φαεινές ιδέες και ως νεωτερισμοί -έχουν 
ένα στόχο. Την διάλυση του Δημόσιου Σχολείου που με μέσον τον εξαθλιωμένο 
εκπαιδευτικό θα στοχεύει στην μη μόρφωση των παιδιών μας. 
Και τώρα αυτή η κυβέρνηση που εξασκεί αυτή τη πολιτική διάλυσης της δημόσιας 
παιδείας και της μόρφωσης των παιδιών μας, «πόνεσε» για τα παιδιά μας και στο 
όνομά τους «Επιστρατεύει» τους δασκάλους τους.  
Αλήθεια  αφού η καλή κυβέρνηση ήθελε να διαφυλάξει την ηρεμία των παιδιών 
μας τότε γιατί πήγε να περάσει την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών   
μήνα πριν τις πανελλήνιες; Πού είναι η «δημόσια διαβούλευση»; Γιατί δεν 
συζήτησε όλη τη χρονιά αυτή τη λύση και άφησε τώρα να «σκάσει» το θέμα; Δεν 
ήξερε ότι αυτό θα επιφέρει αντιδράσεις; Ή γιατί δεν το «πέρασε» τον  ούλιο που 
οι εκπαιδευτικοί θα έλειπαν και δεν θα είχε αυτές τις αντιδράσεις με αυτά τα 
αποτελέσματα. Άρα  ήθελε τις συγκεκριμένες αντιδράσεις. Και δυστυχώς  η 
πλειοψηφία της  Λ Ε  ανοίγοντας το θέμα της απεργίας διαρκείας μέσα στις 
εξετάσεις δεν απέφυγε την παγίδα που έστησε η κυβέρνηση και τα 
παπαγαλάκια της για να απομονώσουν τους εκπαιδευτικούς από τους μαθητές 
και τους γονείς τους. 
Βέβαια, τώρα όλοι θυμήθηκαν τους γονείς και μας ζητάνε να πάρουμε θέση. Ποια 
θέση; Της καταδίκης των εκπαιδευτικών. Ε, όχι λοιπόν! Οι γονείς μέσω των συλλόγων, 
των ενώσεων, των ομοσπονδιών τους και της ΑΣΓΜΕ επί χρόνια παίρνουν θέση και 
αγωνίζονται για το δημόσιο σχολείο των παιδιών τους. Όμως όχι μόνο δεν 
εισακούονται αλλά πολλές φορές δεν ακούγονται καν. Δεν τους κάνουν δεκτούς ούτε 
καν σε συναντήσεις. Τώρα όμως, θέλουν διακαώς να πούμε οι γονείς πόσο κακοί είναι 
οι εκπαιδευτικοί και πόσο καλή η κυβέρνηση που τους επιστρατεύει. 
Οι γονείς όμως, δεν είμαστε μόνο γονείς. Είμαστε σκεπτόμενοι, ενεργοί και μπορούμε 
να κρίνουμε τους στόχους, τους σκοπούς, τις παγίδες αλλά και τους κινδύνους. Και ο 
κίνδυνος που δημιουργείται για την δημοκρατία από την επιστράτευση είναι πάρα 
πολύ μεγάλος για να κοιτάξουμε αδιάφορα από τον καναπέ μας και να ανοίξουμε 
διάλογο με τα κανάλια της τηλεόρασης.  
Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία, για τη διάλυση του κινήματος υπεράσπισης της 
δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας παιδείας, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των 
δασκάλων των παιδιών μας είναι ουσιαστικός. Γι’ αυτό ξεπερνάμε το προσωπικό  
το ατομικό και συλλογικά συντασσόμαστε στην άρνηση αυτής της λογικής.  
Ας είμαστε όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, για να διεκδικήσουμε μια 
καλύτερη παιδεία κι ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. 

Αγία Παρασκευή 13/5/2013   Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         
  

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ     Παιανία : 13/5/2013 

  

ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
 

                                                    

 

 

 

 

                                                     

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
 

 

           Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Παιανίας 

συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των καθηγητών της ΟΛΜΕ που αγωνίζονται ώστε 

να μην απολυθούν οι συνάδελφοί  τους , με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης.                                                  

Επίσης  καταγγέλλει την επιστράτευση που επέβαλε η κυβέρνηση που σκοπό έχει να 

ποινικοποιήσει κάθε απεργιακή κινητοποίηση.    

 

Οι καθηγητές και καθηγήτριες απεργούν για όλους μας και γι αυτό όλες και όλοι 

είμαστε στο πλευρό τους. 

 

 

 

 

        Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΓΚΑΛΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                   ΒΑΚΙΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ                                 

Αίγινα,  13/05/2013 

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

 

                                   ΚΑΤΩ  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ      

                ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

                                                       ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

           ΠΡΟΣ :  ΔΟΕ , ΟΛΜΕ ,  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ,  ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ,  ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

  Το  Δ.Σ του Συλλόγου  δ/ν νησιών  Αργοσαρωνικού  θεωρεί ότι έχει διαμορφωθεί 

μια  εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για 

τους εργαζόμενους  στο δημόσιο τομέα   εξαιτίας :  

1. Των πρόσφατων επιλογών της τρικομματικής  μνημονιακής κυβέρνησης  με 

την ψήφιση του νέου πολυνομοσχεδίου. Η δημόσια εκπαίδευση δέχεται τη 

χειρότερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών  (απολύσεις , μείωση οργανικών 

θέσεων , συγχωνεύσεις  σχολείων , υποχρεωτικές μεταθέσεις σε πανελλαδικό 

επίπεδο , απόλυση 12.000 αναπληρωτών  από τη δημόσια εκπαίδευση , 

αυταρχισμός  με την ενεργοποίηση πειθαρχικών για να συμπληρωθεί  ο 

αριθμός των προς απόλυση υπαλλήλων που απαιτεί η Τρόικα.) 

2. Eνός επικίνδυνου αυταρχισμού που αναπτύσσεται ενάντια στο συνδικαλιστικό 

κίνημα και τους κοινωνικούς αγώνες και σήμερα εκφράζεται με την 

προληπτική γενική επιστράτευση καθηγητών Δ.Ε μπροστά στην εισήγηση της 

ΟΛΜΕ προς τις τοπικές Ε.Λ.Μ.Ε για απεργία την περίοδο των Πανελλαδικών 

εξετάσεων. Την ώρα που η απεργία δεν έχει καν αποφασιστεί , στην ουσία 

καταστέλλεται η δυνατότητα του συνδικάτου ν’ απευθύνεται στα μέλη του  

και απαγορεύεται το δικαίωμα της απεργίας. Το γεγονός είναι πρωτοφανές  

για τα συνδικαλιστικά και πολιτικά δεδομένα της χώρας , αποδεικνύει ότι 

ζούμε σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» και αποτελεί μέτρο εκφασισμού της 

δημόσιας ζωής. Διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δεδομένο για τα 

δημοκρατικά δικαιώματα και για το ίδιο το δικαίωμα της απεργίας.  Είναι η 



τρίτη φορά μέσα στη θητεία αυτής της κυβέρνησης  που ενεργοποιείται το 

μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. (απεργία ΜΕΤΡΟ , ναυτεργατών) 

Φαίνεται ότι προσπαθεί να το μετατρέψει σε καθεστώς για αγωνιζόμενους  

κλάδους εργαζομένων  που απειλούν το σύνολο ή πλευρές  απ’ την πολιτική 

της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που προωθεί η μνημονιακή χούντα.  

3. Είναι καθαρό ψέμα και προκλητική υποκρισία ότι η επιστράτευση των 

καθηγητών γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποφυγής  της 

ταλαιπωρίας των μαθητών στις Πανελλαδικές . Αυτοί που εξαθλιώνουν 

καθημερινά χιλιάδες λαϊκές οικογένειες , που  έχουν εξωθήσει επίσης χιλιάδες 

ανθρώπους στην ανεργία , στα συσσίτια και τις αυτοκτονίες , αυτοί που 

έφεραν τα ποσοστά της ανεργίας της νεολαίας  σε ποσοστό πάνω από 60%  

και τη σπρώχνουν στα εργασιακά σκλαβοπάζαρα της μετανάστευσης , αυτοί 

που εντελώς ανάλγητα άκουγαν ειδήσεις  για λιποθυμίες  παιδιών στα σχολεία 

από την πείνα και δεν τους  ένοιαξε  καθόλου , αυτοί που υποθήκευσαν την 

εθνική ανεξαρτησία και την ίδια τη δημοκρατία στις απαιτήσεις των 

τοκογλύφων, αυτοί που κυβερνούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και 

μετέτρεψαν το  κοινοβούλιο σ’ ένα όργανο επικύρωσης των εντολών της 

τρόικας , δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους πιο  αφελείς ότι ενδιαφέροντα για 

τους μαθητές και την κοινωνία.  Κοινωνία γι’ αυτούς είναι μόνο ο 

παρακμιακός κόσμος των τοκογλύφων , των  χρηματιστηρίων και του 

κεφαλαίου. Οι καθηγητές δεν επέλεξαν αυτοί το χρόνο της σύγκρουσης  αλλά 

το Υπουργείο Παιδείας  που ακριβώς επέλεξε αυτή την περίοδο για να 

εκβιάσει τους εκπαιδευτικούς ν΄ αποδεχτούν μέτρα πρωτοφανούς εξαθλίωσης. 

(απόλυση 12.000 αναπληρωτών και υποχρεωτικές μεταθέσεις σε πανελλαδικό 

επίπεδο). Ακόμα θέλουν να τσακίσουν  ένα ιστορικό συνδικάτο με σημαντική 

συμβολή στους κοινωνικούς αγώνες και την ίδια τη σταθερή και 

συνδικαλισμένη εργασία στο δημόσιο τομέα.  

4. Μόνο για λόγους τακτικής το Υπουργείο Παιδείας διάλεξε να χτυπήσει μέσω 

της αύξησης  του ωραρίου αυτή την περίοδο τους καθηγητές. Τα μέτρα του 

στοχεύουν το σύνολο της εκπαίδευσης και σύντομα με οποιαδήποτε μορφή θα 

έρθουν και για την πρωτοβάθμια. Ήδη έχει νομοθετηθεί  η φαινομενικά αθώα 

διάταξη για επταθέσια , δεκαθέσια , ενδεκαθέσια και δωδεκαθέσια σχολεία 

που προορίζονται να στοιβάξουν το μαθητικό δυναμικό μικρών σχολείων  για 

να προκύψουν και οι ανάλογες υπεραριθμίες  και στην Πρωτοβάθμια. Δεν 

είναι επίσης τυχαίο ότι στην τελευταία συνάντηση με  τη ΔΟΕ  ο υφυπουργός 

Παιδείας  Γ. Παπαθεοδώρου  δεν δεσμεύτηκε με κανένα τρόπο για τη 

διατήρηση των οργανικών θέσεων στο Ολοήμερο σχολείο.   

5. Οι στιγμές που ζούμε είναι εξαιρετικά κρίσιμες και δεν σηκώνουν καμιά 

αναβλητικότητα. Πρέπει να συμπορευτούμε με την Ο.Λ.Μ.Ε . Να 

παλέψουμε μαζί με τους καθηγητές. Προοπτικά να χτίσουμε συμμαχίες με 

τους άλλους κλάδους εργαζομένων στο δημόσιο ενάντια στις απολύσεις 

και τη συρρίκνωση των δημοσίων υπηρεσιών. 



 Η  ΔΟΕ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΜΕΡΕΣ 

ΠΟΥ Θ’ ΑΠΕΡΓΗΣΕΙ Η   ΟΛΜΕ                                       

                                                                   Για  το Δ.Σ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΧΡ.ΡΕΠΠΑΣ                                                               ΧΡΥΣ. 

ΜΟΣΧΟΝΑ                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
GRIECHISCHER BUND DER VERBÄNDE DER ELTERN UND 

ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN IN DEUTSCHLAND 
C/O Krikis Athanasios, Dachauerstr 481, 80993 München, Tel:01607423024,  E-

Mail:athanassios.krikis@man.eu 

 

          München 

13.05.2013 

ΠΡ Σ: 

 Τον Πρόεδρο της Ελληνικής  Δημοκρατίας  κ.Παπούλια.  

 Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.Σαμαρά. 

 Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Βενιζέλο.  

 Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη. 

 Τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο. 
 

                                                              Κ  Ν : 

 Βουλευτές 

 Ομοσπονδία Ελληνικών Κοιν. 
Γερμανίας. 

 Ομοσπονδίες γονέων 
Γερμανία/Ελλάδα.  

 Συνδικαλιστικά  Όργανα 
Εκπαιδευτικών. 

 Φορείς. 

 ΜΜΕ. 
 
Θέμα: Ελληνική Εκπαίδευση  Παιδεία και Απεργία των εκπαιδευτικών. 
 
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας  Κυρίες και κύριοι της 
Κυβέρνησης   
Όσα Ελληνικά Σχολεία και αν συμπτίξετε ή κλείσετε, 
 
Όσα χαρτιά επιστράτευσης και αν στείλετε σε έλληνες εργαζομένους, 
 
Όσα Σώματα Καταστολής Απεργιών  και μέσα Συκοφαντίας και αν 
χρησιμοποιήσετε, 
 
Όσο και αν προσπαθείτε ν’ αφανίσετε τον Πολιτισμό μας, την Παιδεία μας, τα 
ήθη και τα έθιμά μας, την Ιστορία και τους αγώνες του Λαού μας, στο τέλος... 
Όπως λέει και ο σοφός λαός: 
 Π Υ ΚΛΕ ΝΕ   ΕΝΑ ΣΧ ΛΕ     ΑΝ  ΓΕ    Α ΦΥΛΑΚΗ! 
 
Θα αναγκαστείτε να φτιάξετε  μια  εγάλη ΦΥΛΑΚΗ  και θα κόψετε την 
κορδέλα! 
 
Την πόρτα όμως  δεν θα την κλείσετε ΕΣΕ Σ που θα κόψετε τις κορδέλες 
των  

Tel:01607423024


εγκαινείων αλλά  ο Ελληνικός Λαός και ΑΥΤ Σ  θα είναι από την έξω 
πλευρά   
όσο και αν, ΕΣΕ Σ που Αποφασίζετε και Διατάσετε, προσπαθείτε να τον 
φοβίσετε, να τον χωρίσετε σε αντιμαχόμενες ομάδες, να τον  υποτάξετε και να 
τον „φυλακίσετε“. 
 

Η Συνομοσπονδία Γονέων Γερμανίας είναι στο πλευρό των 
εκπαιδευτικών  των μαθητών και όλων των εργαζομένων  
στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους  ενάντια σε κάθε 
αυταρχισμό από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. 
 
   Για την Συνομοσπονδία Γονέων Γερμανίας 
             Κρίκης Αθανάσιος 
 
 Π   Σ ΑΓΩΝ ΖΕΤΑ   Π ΡΕ  ΝΑ ΧΑΣΕ    Π   Σ ΔΕΝ ΑΓΩΝ ΖΕΤΑ  ΕΧΕ  ΗΔΗ 
ΧΑΣΕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ(ΠΕΣΕΚ)                                             
            Όλοι στο συλλαλητήριο   της ΟΛΜΕ  

Συμπαράσταση στους εν ενεργεία συναδέλφους μας. 
 Σήμερα,  Δευτέρα, 13/5, ώρα 19.00, η ΟΛΜΕ κάτω από τα γραφεία της, Ερμού και 

Κορνάρου 2, διοργανώνει συλλαλητήριο  εναντίον  της επιστράτευσης, εναντίον του 

αυταρχισμού της τρικομματικής κυβέρνησης, εναντίον της επίθεσης  που δέχεται η 

δημόσια εκπαίδευση.  

 Στους εν ενεργεία  συναδέλφους έλαχε να σηκώσουν το βάρος της αντίστασης ενάντια 

στην τρόικα, ενάντια στην τρικομματική κυβέρνηση, ενάντια στα μέτρα εξαθλίωσης του 

λαού  που έχουν επιβάλει ΔΝΤ και Ε.Ε. Οι καθηγητές δεν πρέπει να αισθάνονται μόνοι. 

Ο αγώνας τους εκφράζει όλα τα θύματα των μνημονίων: Τους 1.500.000 άνεργους. Το 

65% των νέων που δε  βρίσκουν δουλειά.  Τους μαθητές που πλήττονται από την ανεργία 

των γονιών τους και υποσιτίζονται. Που θα αναζητούν να βρουν σχολείο μετά το κλείσιμο 

εκατοντάδων σχολικών μονάδων. Που φοιτούσαν τη σχολική χρονιά που διανύουν σε 

παγωμένες αίθουσες. Τους άνεργους νέους συναδέλφους που δεν πρόκειται να 

διορισθούν ποτέ, αν περάσουν οι αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις της τρικομματικής 

κυβέρνησης. Τους συναδέλφους αναπληρωτές που δεν πρόκειται να προσληφθούν την 

επόμενη χρονιά.  

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση θέλει να ξεμπερδέψει με την τελευταία εστία 

αντίστασης ενάντια στην πολιτική της που είναι το κίνημα των καθηγητών. Ο μηδισμός 

της ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ δεν της αρκούν. Γι’ αυτό έχει εξαπολύσει εναντίον τους όλο της το 

οπλοστάσιο: τα ΜΜΕ, την επιστράτευση, τον κοινωνικό αυτοματισμό. 

 Ήττα  του εκπαιδευτικού κινήματος αυτή τη στιγμή, λύνει τα χέρια της κυβέρνησης να 

συνεχίσει την πολιτική κατεδάφισης της δημόσιας εκπαίδευσης, της απαξίωσης του 

δημόσιου σχολείου. Μετά τους γιατρούς, τους ναυτεργάτες , τους εργαζόμενους στο 

ΜΕΤΡΟ , σειρά έχουν οι καθηγητές. Είναι το τελευταίο ανάχωμα. Το τελευταίο μικρό 

Στάλινγκραντ  για όλους τους εργαζόμενους. Οι καθηγητές πρέπει να νικήσουν . Η νίκη 

τους  αφορά όλους μας. Η νίκη τους είναι δυνατή.  

 Οι  συνταξιούχοι  εκπαιδευτικοί είναι στο πλευρό τους . Θα δώσουν τη μάχη στα 

χαρακώματα, έξω από τα σχολεία , για να μην περάσει η επιστράτευση. Η 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ(ΠΕΣΕΚ)     

καλεί όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους να είναι σήμερα , στις 7.00 μ.μ,  κάτω από 

τα γραφεία της ΟΛΜΕ.     13.5.2013      

      



                                                        Από τη διοικούσα επιτροπή 

•     Τάσος   Σταυρόπουλος,               210-6444768,6944-554161,   

tasstavro@ath.forthnet.gr   

•     Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr   

•     Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815 

•     Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com 

•     Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, bikostop@ath.forthnet.gr   

• Νέα και ανακοινώσεις των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών μπορείτε να 

βρείτε στο : 

•  http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.com/,   mail:  

syntaxekpedeftikoi@gmail.com 
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Πανελλήνια Ένωση                                                             

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων                                  απ 2/12-5-

2013 

 www.mousikart .gr  

  

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΜΕ!!! 
  

►Άφησαν τα παιδιά μας χωρίς καθηγητές… 

►Καταγράψαμε πάνω από 12.000 κενές ώρες εβδομαδιαία πανελλαδικά και μόνο 

στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία… 

►Είδαμε παιδιά να λιποθυμούν στα σχολεία από ασιτία… 

►Δήλωσαν από το «ευαγές ίδρυμα» που λέγεται υπουργείο παιδείας πώς η επόμενη 

χρονιά θα είναι ακόμα χειρότερη… 

►Άφησαν για μήνες χιλιάδες μαθητές χωρίς μετακίνηση διώχνοντάς τους από τα 

σχολεία  βασανίζοντας χιλιάδες οικογένειες… 

►Απαξίωσαν και ομολογούν με τα μέτρα τους πως θα καταρρακώσουν ακόμα 

περισσότερο την δημόσια εκπαίδευση… 

►Οδηγούν την εκπαίδευση στους «χορηγούς» και τους ιδιώτες, επιβαρύνουν τις 

λαϊκές οικογένειες με την διατήρησή της… 

►Δημιουργούν έναν Καιάδα στην εκπαίδευση για τους ανήμπορους οικονομικά, και 

μια ολάνθιστη λεωφόρο για τους οικονομικά ισχυρούς… 

►Κατάφεραν να πιάσουν ρυθμούς …ανάπτυξης,  στις αυτοκτονίες απόγνωσης… 

►Εγκλημάτησαν λεηλατώντας τα λαϊκά εισοδήματα, οδηγώντας εμάς και τα παιδιά 

μας στην ανέχεια, και τις οικογένειές μας στην απελπισία… 

►Κατάφεραν να ξαναφέρουν τις εικόνες των δεκαετιών του ΄50 και του ΄60, με την 

μετανάστευση της ελπίδας του λαού μας, της νέας γενιάς, με δείκτες ανεργίας στο 

65%… 

►Λεηλάτησαν μισθούς συντάξεις ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,  

δημιούργησαν στρατιές αστέγων, άνεργων, χαρατσωμένων φορομπηχτικά 

συμπολιτών μας, σκόρπισαν πόνο και δυστυχία… 

►Έκαναν σε τρία χρόνια, την «γενιά των 700 ευρώ» να φαντάζει σαν γενιά 

…προνομιούχων, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και κάθε εργατικής 

προστασίας…  

►Έβγαλαν στο σφυρί την δημόσια περιουσία ξεπουλώντας θάλασσες βουνά 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ακόμα και το νερό που πίνουμε και τον αέρα που 

αναπνέουμε, ξεκοκκαλίζοντας τον πλούτο της χώρας μαζί με τους προστάτες τους… 

  

►Υποτίθεται όλα αυτά για το καλό μας… 

  

                                                                  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ;;; 

  
■Μας ζητούν να καταδικάσουμε τους δασκάλους των παιδιών μας, που είναι το 

μοναδικό στήριγμα του δημόσιου σχολείου… 

■Μας καλούν στον «κοινωνικό αυτοματισμό», να πολεμήσουμε τους καθηγητές των 

παιδιών μας, γιατί υπονομεύουν την δική τους «παιδεία» και το σχολείο «εξεταστικό 

κέντρο»… 

http://www.mousikart.gr/


■Μας υποδείχνουν σαν αντίπαλο τον κακοπληρωμένο, ανασφαλή, μεταφερόμενο και 

αύριο άνεργο δάσκαλο, για να κρύψουν την δική τους προτίμηση στην εκπαίδευση 

των λίγων, στον ευτελισμό της δημόσιας εκπαίδευσης… 

■Φωνασκούν για το «μέγα ζήτημα» των πανελλαδικών εξετάσεων, λένε πως 

νοιάζονται για τα παιδιά μας, αυτοί που βλέπουν το σχολείο σαν εξετάσεις και την 

ουσιαστική μόρφωση σαν 3ωρη εξεταστική διαδικασία… 

■Μας λένε πως οι καθηγητές «παίζουν» με τους κόπους και την αγωνία των παιδιών 

μας για το μέλλον τους στην …ανεργία με πτυχίο… 

■Μας κρύβουν πώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις (που θα γίνουν!!), τον 

Σεπτέμβρη τα παιδιά μας θα βρίσκονται στοιβαγμένα σε αίθουσες με χώρο 1,5τμ ανά 

μαθητή (γιατί έτσι αποφάσισαν και μέτρησαν πως αρκεί), με 10.000 λιγότερους 

καθηγητές, με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες διδακτικές ώρες χαμένες, πιθανά χωρίς 

βιβλία, με σχολεία που θα έχουν συγχωνευθεί ή καταργηθεί… 

                        

          ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ;      ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ !!! 

  
● Γιατί ξέρουμε πως ο αγώνας των καθηγητών δεν είναι για το ωράριο των 2 

επιπλέον ωρών… 

  

● Γιατί ξέρουμε πως η προκοπή μας δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση του μαθητή με 

τον δάσκαλο, του γονιού με τον καθηγητή, του απεργού με τον εργαζόμενο, του 

δημόσιου υπάλληλου με τον άνεργο του ιδιωτικού τομέα,  του εργάτη της 

καθαριότητας με τον συγκάτοικο της γειτονιάς,  του άρρωστου με τον γιατρό…  

  

● Γιατί ξέρουμε Η κυβέρνηση Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ. – συνεχίζοντας το έργο 

των προκατόχων της και της ΕΕ- βάζει στο εκτελεστικό απόσπασμα το μορφωτικό 

δικαίωμα των παιδιών μας, καιρό τώρα.   

  

  

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ – ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!! 

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΝΤΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΚΙ!!! 

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΓΜΕ τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ να ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΘΟΥΜΕ με τους 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!!! 

  

 Στα πλαίσια του ενιαίου σχολικού μετώπου, πού ομόφωνα έχει ψηφιστεί από την 

την Πρόσφατη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων,  

  

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. 

                        
Θα μας βρουν απέναντί τους όλο το οργανωμένο κίνημα, μαζί και τις 

λαϊκές οικογένειες. Χθες ήταν οι Ναυτεργάτες και οι εργαζόμενοι στο 

ΜΕΤΡΟ, σήμερα οι εκπαιδευτικοί, αύριο κάποιος άλλος από εμάς.  



                                                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ  

                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            

Παπαδούλης Κωνσταντίνος                                              Κουφαλάκος Παναγιώτης 

6973356992  mail 1 kpap@otenet.gr                                6972006221  mail  

koyf@deyakal.gr 
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ΣΕΠΟΛΙΑ : 09.05.2013 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  

 
ΨΗΦ Σ Α 

 

 Οι εκπαιδευτικοί ξεκινάνε απεργία διαρκείας για να σώσουν το δημόσιο 
σχολείο απο τα αρπακτικά χέρια της τρόικας και της συγκυβέρνησης. Τα μέτρα 
που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση θα σημάνουν πάνω απο 20.000 απολύσεις 
καθηγητών απο τα σχολεία. Η κυβέρνηση επέλεξε να επιτεθεί σ΄ αυτό το χρόνο, 
λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία, γιατί φοβάται την κλίμακα και τη δυναμική των 
αντιδράσεών των εκπαιδευτικών.  
Ας μην υποκρίνεται λοιπόν ότι ενδιαφέρεται για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου που 
δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Φέτος, η αδιαφορία της κυβέρνησης για το αν θα 
κάνουν τα παιδιά μας μάθημα, ξεπέρασε κάθε όριο, όταν ακόμη και τον Δεκέμβρη 
σε πολλά σχολεία υπήρχαν κενά εκπαιδευτικών ακόμα και σε μαθήματα 
κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου. Τα σχολεία δουλεύουν εξαιτίας της προσφοράς των 
εκπαιδευτικών και όχι εξαιτίας της κυβέρνησης. Αν περάσουν τα μέτρα τους το 
δημόσιο σχολείο θα διαλυθεί. Ο πόνος ττης κυβέρνησης θυμίζει τον πόνο της 
Μέργκελ για το “τι τραβά ο απλός λαός στην Ελλάδα” μετά από τα μνημόνια που 
μας φόρτωσαν αυτοί και οι ντόπιοι φίλοι της. 
 Η συγκυβέρνηση κατηγορεί τους καθηγητές ότι νοιάζονται μόνο για την 
αύξηση του ωραρίου και “κρατάνε όμηρους” χιλιάδες μαθητές. Λένε ψέμματα. Η 
αλήθεια είναι ότι η αύξηση του ωράριου μαζί με τις υποχρεωτικές μετατάξεις, τις 
συγχωνεύσεις των σχολείων, την αύξηση των μαθητών ανα τμήμα, θα σημάνει 
την απόλυση 10.000 εκπαιδευτικών και τον μαρασμό του δημόσιου σχολείου. Η 
αλήθεια είναι ότι για δεκαετίες οι κυβερνήσεις εγκατέλειψαν την Παιδεία στην τύχη 
της και τώρα ζητάνε τα ρέστα απο τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, αν δεν 
απεργήσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, ο υπουργός θα χρηματοδοτήσει 
γενναία τη δημόσια εκπαίδευση για να καλύπτει τις στοιχειώδες λειτουργικές 
δαπάνες; Θα σταματήσουν να λιποθυμάνε οι μαθητές απο την ασιτία: Θα 
πάψουν εκπαιδευτικοί και μαθητές να στοιβάζονται σε μικρούς χώρους 
ανθυγιεινούς, και βρώμικους για να γίνει μάθημα; Θα χτιστούν νέα σχολεία;  
 Οι εκπαιδευτικοί και όλο το εργατικό κίνημα πάλεψαν στο παρελθόν για να 
έχουμε το δικαίωμα στη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Η μάχη που δίνουν σήμερα 
για να μην περάσουν οι απολύσεις και η συρρίκνωση των σχολείων δεν αφορά 
μόνο τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών αλλά όλων των εργαζομένων που 
χτυπιούνται από την ανεργία, τη διάλυση των εργασιακών κατακτήσεων και των 
συλλογικών συμβάσεων. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μην επιλέξει την 
πιονικοποίηση των αγώνα των καθηγητών γιατί διαφορετικά θα βρεί μπροστά της 
όλο το εργατικό κίνημα.  
 Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε στο πλευρό των απεργών καθηγητών 
και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τα μέτρα της και να πάψει να 
χρησιμοποιεί σαν όμηρους τους μαθητές για να περάσει τα μέτρα της σε βάρςο 
των εκπαιδευτικών και τουδημόσιου σχολείου.  Δεν θα επιτρέψουμε την 
απόλυση ούτε ενός εκπαιδευτικού, τη συγχώνευση κανενός σχολείου, τη 
σύμπτυξη κανενός τμήματος μαθητικής τάξης.  
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΜΑΝΘΟΣ ΤΣΑΚΟΣ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Πανελλήνια Ένωση                                                             

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων                                  απ 2/12-5-

2013 

 www.mousikart .gr  

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΜΕ!!! 
 

►Άφησαν τα παιδιά μας χωρίς καθηγητές… 

►Καταγράψαμε πάνω από 12.000 κενές ώρες εβδομαδιαία πανελλαδικά και μόνο 

στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία… 

►Είδαμε παιδιά να λιποθυμούν στα σχολεία από ασιτία… 

►Δήλωσαν από το «ευαγές ίδρυμα» που λέγεται υπουργείο παιδείας πώς η επόμενη 

χρονιά θα είναι ακόμα χειρότερη… 

►Άφησαν για μήνες χιλιάδες μαθητές χωρίς μετακίνηση διώχνοντάς τους από τα 

σχολεία  βασανίζοντας χιλιάδες οικογένειες… 

►Απαξίωσαν και ομολογούν με τα μέτρα τους πως θα καταρρακώσουν ακόμα 

περισσότερο την δημόσια εκπαίδευση… 

►Οδηγούν την εκπαίδευση στους «χορηγούς» και τους ιδιώτες, επιβαρύνουν τις 

λαϊκές οικογένειες με την διατήρησή της… 

►Δημιουργούν έναν Καιάδα στην εκπαίδευση για τους ανήμπορους οικονομικά, και 

μια ολάνθιστη λεωφόρο για τους οικονομικά ισχυρούς… 

►Κατάφεραν να πιάσουν ρυθμούς …ανάπτυξης,  στις αυτοκτονίες απόγνωσης… 

►Εγκλημάτησαν λεηλατώντας τα λαϊκά εισοδήματα, οδηγώντας εμάς και τα παιδιά 

μας στην ανέχεια, και τις οικογένειές μας στην απελπισία… 

►Κατάφεραν να ξαναφέρουν τις εικόνες των δεκαετιών του ΄50 και του ΄60, με την 

μετανάστευση της ελπίδας του λαού μας, της νέας γενιάς, με δείκτες ανεργίας στο 

65%… 

►Λεηλάτησαν μισθούς συντάξεις ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια,  

δημιούργησαν στρατιές αστέγων, άνεργων, χαρατσωμένων φορομπηχτικά 

συμπολιτών μας, σκόρπισαν πόνο και δυστυχία… 

►Έκαναν σε τρία χρόνια, την «γενιά των 700 ευρώ» να φαντάζει σαν γενιά 

…προνομιούχων, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και κάθε εργατικής 

προστασίας…  

►Έβγαλαν στο σφυρί την δημόσια περιουσία ξεπουλώντας θάλασσες βουνά 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ακόμα και το νερό που πίνουμε και τον αέρα που 

αναπνέουμε, ξεκοκκαλίζοντας τον πλούτο της χώρας μαζί με τους προστάτες τους… 

  

►Υποτίθεται όλα αυτά για το καλό μας… 

 

                                                                  ΚΑΙ ΤΩΡΑ ;;; 

 



■Μας ζητούν να καταδικάσουμε τους δασκάλους των παιδιών μας, που είναι το 

μοναδικό στήριγμα του δημόσιου σχολείου… 

■Μας καλούν στον «κοινωνικό αυτοματισμό», να πολεμήσουμε τους καθηγητές των 

παιδιών μας, γιατί υπονομεύουν την δική τους «παιδεία» και το σχολείο «εξεταστικό 

κέντρο»… 

■Μας υποδείχνουν σαν αντίπαλο τον κακοπληρωμένο, ανασφαλή, μεταφερόμενο και 

αύριο άνεργο δάσκαλο, για να κρύψουν την δική τους προτίμηση στην εκπαίδευση 

των λίγων, στον ευτελισμό της δημόσιας εκπαίδευσης… 

■Φωνασκούν για το «μέγα ζήτημα» των πανελλαδικών εξετάσεων, λένε πως 

νοιάζονται για τα παιδιά μας, αυτοί που βλέπουν το σχολείο σαν εξετάσεις και την 

ουσιαστική μόρφωση σαν 3ωρη εξεταστική διαδικασία… 

■Μας λένε πως οι καθηγητές «παίζουν» με τους κόπους και την αγωνία των παιδιών 

μας για το μέλλον τους στην …ανεργία με πτυχίο… 

■Μας κρύβουν πώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις (που θα γίνουν!!), τον 

Σεπτέμβρη τα παιδιά μας θα βρίσκονται στοιβαγμένα σε αίθουσες με χώρο 1,5τμ ανά 

μαθητή (γιατί έτσι αποφάσισαν και μέτρησαν πως αρκεί), με 10.000 λιγότερους 

καθηγητές, με δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες διδακτικές ώρες χαμένες, πιθανά χωρίς 

βιβλία, με σχολεία που θα έχουν συγχωνευθεί ή καταργηθεί… 

                        

          ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ;      ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ !!! 

 
● Γιατί ξέρουμε πως ο αγώνας των καθηγητών δεν είναι για το ωράριο των 2 

επιπλέον ωρών… 

 

● Γιατί ξέρουμε πως η προκοπή μας δεν βρίσκεται στην αντιπαράθεση του μαθητή με 

τον δάσκαλο, του γονιού με τον καθηγητή, του απεργού με τον εργαζόμενο, του 

δημόσιου υπάλληλου με τον άνεργο του ιδιωτικού τομέα,  του εργάτη της 

καθαριότητας με τον συγκάτοικο της γειτονιάς,  του άρρωστου με τον γιατρό…  

 

● Γιατί ξέρουμε Η κυβέρνηση Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΔΗΜ.ΑΡ. – συνεχίζοντας το έργο 

των προκατόχων της και της ΕΕ- βάζει στο εκτελεστικό απόσπασμα το μορφωτικό 

δικαίωμα των παιδιών μας, καιρό τώρα.   

 

 

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ – ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!! 

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΝΤΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΚΙ!!! 

►ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΓΜΕ τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ και 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ να ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΘΟΥΜΕ με τους 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!!! 

 

 Στα πλαίσια του ενιαίου σχολικού μετώπου, πού ομόφωνα έχει ψηφιστεί από την 

την Πρόσφατη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων,  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 



ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ. 

                        
Θα μας βρουν απέναντί τους όλο το οργανωμένο κίνημα, μαζί και τις 

λαϊκές οικογένειες. Χθες ήταν οι Ναυτεργάτες και οι εργαζόμενοι στο 

ΜΕΤΡΟ, σήμερα οι εκπαιδευτικοί, αύριο κάποιος άλλος από εμάς.  

                                                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις». 

 

 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταγγέλλει την τρικομματική Κυβέρνηση των 
μνημονίων για την ολοκληρωτική διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, την 
δρομολόγηση χιλιάδων απολύσεων υπαλλήλων και την παραπέρα 
ιδιωτικοποίηση που προωθούνται με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δόθηκε 
στις 2/5/2013 στη δημοσιότητα.  

 Πρόκειται για άλλο ένα νομοσχέδιο υποταγής και υποτέλειας στις 
επιθυμίες της τρόϊκας και των δανειστών και ευτελισμού της συνταγματικής 
νομιμότητας. 

  

Με διαδικασίες - εξπρές και απαιτώντας μόνο την έκδοση υπουργικών 
αποφάσεων θα ξηλωθούν οι μισές δομές του Δημοσίου και θα καταργηθούν 
εκατοντάδες οργανισμοί, οι υπάλληλοι των οποίων θα απολυθούν. Μάλιστα, 
για να διευκολυνθεί η άντληση των 15.000 απολύσεων, το ν/σ δίνει τη 
δυνατότητα ακόμη και της μετατροπής Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου! 
  

Στο σχέδιο νόμου δίδεται το πράσινο φως για την έκδοση των 
Προεδρικών Διαταγμάτων που θα ορίζουν τους νέους Οργανισμούς σε 
υπουργεία, υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, δήμους κ.λπ., σύμφωνα με τις 
εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών τους μονάδων, καθώς και τα νέα 
οργανογράμματα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
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Μεταρρύθμισης για όλα τα υπουργεία. Στα νέα αυτά οργανογράμματα, όπως 
είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά μέσο όρο 50% σε δομές και 
υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους που "περισσεύουν" να τίθενται στη δεξαμενή 
των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ώς το 
τέλος του 2013, με βάση τη γνωστή μνημονιακή δέσμευση. Η μείωση αυτή 
μάλιστα των οργανικών θέσεων θα γίνεται με διαδικασία - εξπρές απαιτώντας 
μόνο την κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του 
οικείου υπουργού. Όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στο πρώτο άρθρο του 
ν/σ, "Σχετικά με τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας, καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
δημοσιονομικών πόρων των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να 
καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού". 

Με το ίδιο ν/σ καθίσταται δυνατή μέσω έκδοσής Προεδρικών 
Διαταγμάτων η συγχώνευση / κατάργηση φορέων, οργανισμών, ακόμη και 
ΔΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή μέχρι και τη μετατροπή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, διευρύνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τη δεξαμενή από την οποία θα αντληθούν οι 15.000 
απολύσεις ως το τέλος του 2014, μεταξύ των οποίων οι 2.000 τον ερχόμενο 
Ιούνη και άλλες 2.000 ως το τέλος του έτους. Όπως σημειώνεται στο άρθρο 4 
"Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή 
άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω 
νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να 
αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται 
κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα 
που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην 
αρμόδιου υπουργού". 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αλλά και νομικών, μια τέτοια 
μετατροπή σηματοδοτεί και την αλλαγή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, 
διευκολύνοντας τις απευθείας απολύσεις. 

 Στον "Καιάδα" της διαθεσιμότητας οι μακροχρόνια ασθενείς 
Την ίδια στιγμή, το ΥΔΜΗΔ αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης των 
αναρρωτικών αδειών, οδηγώντας ακόμη και στην απόλυση όσους υπαλλήλους 
λαμβάνουν πολύμηνες αναρρωτικές άδειες. Ειδικότερα, σε περίπτωση 
κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που μπορεί κατά 
περίπτωση να φτάσει τους 12 μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθεται 
αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο 
ετών για δυσίατα νοσήματα. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που, δύο μήνες πριν τη λήξη της 
διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός 
να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά. Σύμφωνα με 
το ν/σ, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 
10 ημέρες τον χρόνο, με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, 
προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον 



τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο. Εν τούτοις, ακόμη και για τις 
βραχυχρόνιες άδειες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος 
ιατρού για άδεια τριών ημερών ή γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή 
επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια πέντε ημερών. 

Αλλαγές επιφέρει το ν/σ και στην ιεραρχική εξέλιξη των δημοσίων 
υπαλλήλων καταργώντας την απαίτηση συμπλήρωσης ορισμένων ετών πριν 
τη δυνατότητα υποψηφιότητας για θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, ενώ στην 
περίπτωση θέσης γενικού διευθυντή ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας 
περιορίζεται από τα 18 στα 12 έτη. Τέλος, για τους προϊσταμένους οργανικών 
μονάδων προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας στα οποία θα 
περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκπληρώνουν 
σε ετήσια βάση. 

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει το 

απαράδεκτο αυτό σχέδιο νόμου που διαλύει τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. 

 Τέλος, οι πρόσφατες εξελίξεις, της επιστράτευσης των 

εκπαιδευτικών, τέταρτος κατά σειρά Κλάδος εργαζομένων για τον 
οποίο η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την επιστράτευση μετά από τους 

ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και τους εργαζόμενους 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δείχνουν ότι οι μνημονιακές πολιτικές των 
απολύσεων και της δραματικής διόγκωσης της ανεργίας, της περαιτέρω 
μείωσης μισθών και συντάξεων, της συρρίκνωσης των κοινωνικών αγαθών, 
συνοδεύονται από την ένταση του κυβερνητικού αυταρχισμού, όπως 
αποδεικνύει το γεγονός της επιστράτευσης των καθηγητών πριν καν την 
κήρυξη της απεργίας, δηλαδή στο πρωτοφανές μέτρο της προληπτικής 
επιστράτευσης. 

Η επίκληση από την Κυβέρνηση της αγωνίας μαθητών κα των 
οικογενειών τους,    είναι απόλυτα υποκριτική, αφού με τις μνημονιακές 
πολιτικές τους έχουν ήδη υποβαθμίσει τραγικά τη δημόσια, δωρεάν 
εκπαίδευση, έχουν στείλει στρατιές νέων στην ανεργία και την μαζική 
μετανάστευση.  

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή επιβάλλεται από το σύνολο 
του συνδικαλιστικού κινήματος (Σωματεία, Ομοσπονδίες και κυρίως τις 
τριτοβάθμιες Οργανώσεις) να αναληφθούν συντονισμένες πρωτοβουλίες 
για την υπεράσπιση  :  

 

 Της Δημοκρατίας και του δικαιώματος της απεργίας. 
 Της διαφύλαξης του Δημοσίου, με έμφαση στους τομείς των 

δημόσιων υποδομών, της εκπαίδευσης, της υγείας, της 
ασφάλισης, των κοινωνικών παροχών και των δημόσιων αγαθών 
(νερό, ενέργεια, μεταφορές κ.λ.π.). 

 Του δικαιώματος στην δουλειά. 
 

Απαιτείται γενικός πανεργατικός – παλλαϊκός ξεσηκωμός, 

για να ανατραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και η Κυβέρνηση 
που την εφαρμόζει.  



Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε τους Μηχανικούς της Αττικής 

να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ, Δευτέρα 13 
Μάη στις 19.00 (Ερμού και Κορνάρου, Σύνταγμα.) και τις 

τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ) να 
προκηρύξουν Γενική Πανελλαδική Απεργία για τις 17 Μάη 

2013. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ΣΠ ΝΔ Α ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
      Λ  ΑΝ ΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

                .Υ.Λ.Ε 
       Πειραιάς 13.05.2013 

 

 
 

ΔΕΛΤ   ΤΥΠ Υ  
 
 

Η Κυβέρνηση συνεχίζοντας τον αυταρχικό και αντιδημοκρατικό κατήφορο 
παραβιάζει καθημερινά τη συνταγματική νομιμότητα. 
 
Η επιστράτευση των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, πριν καν αποφασίσουν 
τελεσίδικα απεργιακές κινητοποιήσεις, είναι πράξη που δεν έχει προηγούμενο, 
παρά μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα. 
 
Αντί να επιδιώξει την αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας, μέσα από έναν 
ευρύ διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
κοινωνικού αυτοματισμού, εκβιάζει καθηγητές, μαθητές και συνολικά την 
ελληνική οικογένεια. 
 
Καταγγέλλουμε τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην 
υποβάθμιση της παιδείας, την εξαθλίωση των καθηγητών, καθώς και 
ολόκληρης της κοινωνίας. 
 
Η απόσυρση των ΠΔ και των μνημονιακών νόμων και ο ειλικρινής διάλογος 
με τους καθηγητές και όλους της κοινωνικούς φορείς της παιδείας είναι η μόνη 
λύση που μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές που να υπηρετούν την υπόθεση 
της παιδείας. 
 
Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Αγώνα των καθηγητών. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ 

 
 
Η τρόικα εσωτερικού, που κρατά σε ομηρία τον ελληνικό λαό στραγγαλίζοντας το 
μέλλον του τόπου και της νεολαίας, «επιστρατεύει» από πάνω τους δασκάλους, 
με την αναγγελία και μόνο απεργίας ενάντια στην διάλυση του δημόσιου 
σχολείου.  
 
Τρέμοντας, η κυβερνητική σύμπραξη περνά σε κομποσχοίνι όλα όσα η ίδια 
εξευτελίζει καθημερινά, και ένα-ένα τα μετρά στις δηλώσεις της προσπαθώντας 
να δείξει ψύχραιμη: το «δημόσιο συμφέρον», το «δικαίωμα», την «κοινωνική και 
οικονομική ζωή του τόπου», την «γαλήνη και την ηρεμία γονιών και μαθητών»…    
 
Σαν δεν ντρέπονται.  
 
Καταγγέλλουμε ως αντιδημοκρατική, χυδαία και προκλητική την επιστράτευση 
των εκπαιδευτικών. 
 
Είμαστε στο πλευρό των αγωνιστών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σε αυτήν την μάχη τους. Η δίκαιη σύγκρουσή τους με την 
κυβέρνηση του μνημονίου, της βαθειάς υπόκλισης σε Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.-Ε.Κ.Τ. και της 
καταστολής ενάντια στον λαό, συνιστά και δικό μας αγώνα.  
 
Αν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της επιστράτευσης, θα απαντήσουμε 
με αποφάσεις των συλλογικών οργάνων μας.    
 
 

Τα Δ.Σ. του Σωματείου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ, ΤΗΣ 13ης ΜΑΗ 
 
Είναι πραγματική πρόκληση να εμφανίζεται η συγκυβέρνηση, που είναι 
αποκλειστικά  υπεύθυνη για την σαφή μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, την 
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θεαματική αύξηση των αυτοκτονιών και την επαναφορά ξεχασμένων λοιμωδών 
νοσημάτων, την εκποίηση της χώρας, ότι κάνει… κοινωνική πολιτική και 
διασφαλίζει… το δημόσιο συμφέρον. 
 
Η συγκυβέρνηση υλοποιεί τα τραγικά μέτρα ΔΝΤ και ΕΕ στην εκπαίδευση, 
θέλοντας να διαλύσει το δημόσιο σχολείο με τις συγχωνεύσεις και τις απολύσεις-
μεταθέσεις  χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δεν θα διστάσει να προχωρήσει και σε 
«προληπτική επιστράτευση» των ηρωικών εκπαιδευτικών, προκειμένου να 
επιτελέσει το καθήκον της απέναντι στους «δανειστές» και εις βάρος της 
κοινωνίας. 
 
Γνωρίζει πως τα βαθιά αντιλαϊκά μετρά, που θέλει να επιβάλει δια πυρός και 
σιδήρου δεν έχουν τη συναίνεση της κοινωνίας και, τρεκλίζοντας, προσπαθεί να 
τρομοκρατήσει τους εργαζομένους, τον λαό.  
 
Δεν θα τους περάσει. Ας τους γυρίσουμε τον φόβο πίσω, με κοινό μέτωπο 
των εργαζομένων στην Παιδεία και την Υγεία με όλη την εργαζόμενη κοινωνία. 
 
Μαζί με τους λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους 
δασκάλους της νεολαίας του τόπου, ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ:  
 
- Για Δημόσια, Δωρεάν, Καθολική Εκπαίδευση και Υγεία. 
 
- Για το καθολικό Δικαίωμα στην Εργασία και την Απεργία.  
 
- Ενάντια στις απολύσεις, την διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών και το 
ξεπούλημα των Δημόσιων και Κοινωνικών Αγαθών σε ιδιώτες. 
 
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στο συλλαλητήριο της Δευτέρας, 13 Μάη, ώρα 7μμ, με 
συγκέντρωση στα Γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου & Ερμού). 

 
Το Δ.Σ. του Σωματείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΩΣΗ    Ν  ΩΝ  ΚΑ   Δ Κ  ΩΝ Λ  ΕΝΕΡΓΑΤΩΝ  
 .Λ.Π. 

ΣΥΝΔΕΣ  Σ ΕΠ ΠΤΩΝ ΚΑ  ΑΡΧ ΕΡΓΑΤΩΝ  .Λ.Π. 
 

Πειραιάς    -5-2013 
 

 

ΨΗΦ Σ Α - ΚΑΤΑΓΓΕΛ Α 
 

Η κυβέρνηση επέλεξε για μια ακόμα φορά τον πιο αντιδημοκρατικό και 

αυταρχικό τρόπο, δηλ. την επιστράτευση, για να «λύσει τις διαφορές της» με 

τους εκπαιδευτικούς.  

Τα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας δεν λύνονται στο «παραπέντε» με 

λογικές του τύπου «αποφασίζουμε και διατάζουμε». Είναι ξεκάθαρο ότι 

στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να εξασφαλίσει για τους μαθητές τη 

διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων όπως υποκριτικά υποστηρίζει, αλλά 

να στείλει σαφές μήνυμα σε κάθε κοινωνική ομάδα που αντιδρά στην πολιτική 

της λιτότητας και της καταστροφής ότι θα καταστείλει με κάθε μέσο το 

δημοκρατικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας και της 

διεκδίκησης.  

Εάν ενδιαφερόταν για τους μαθητές, δεν θ’αφήναν τις σχολικές αίθουσες 

παγωμένες το χειμώνα, δεν θα συγχώνευαν σχολεία, δεν θα άφηναν να 

χαθούν χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες αλλά θα κάλυπταν τα εκπαιδευτικά κενά. 

Τα αιτήματα των καθηγητών δεν είναι συντεχνιακά όπως τους κατηγορούν 

κυβέρνηση και πολλά μέσα ενημέρωσης, αντίθετα αγωνίζονται για 

αξιοπρεπείς συνθήκες στα σχολεία, για την υπεράσπιση του δημόσιου 

σχολείου, για να έχει κάθε μαθητής πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας. Είναι 

ευθύνη όλων μας η υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών! 

Η επιστράτευση των καθηγητών πριν ακόμα αποφασιστούν οι απεργιακές 

τους κινητοποιήσεις, δείχνει το μέγεθος του φόβου που έχει κυριεύσει την 

τρικομματική κυβέρνηση. Γνωρίζουν καλά ότι δεν πείθουν κανέναν πια και 

φοβούνται το λαό.  

Αυτή η τακτική δεν θα περάσει. Στεκόμαστε όλοι στο πλευρό των 

καθηγητών! 



Για τους παραπάνω λόγους, συμμετέχουμε στο παλλαϊκό συλλαλητήριο 

σήμερα Δευτέρα   -5 στις 7 μμ, που συμβολικά θα ξεκινήσει από τα γραφεία 

της  Λ Ε (Ερμού και Κορνάρου 2) για να υπερασπιστούμε μαζί 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και εργαζόμενοι την δημόσια Παιδεία και το 

δικαίωμα στην απεργία που είναι δημοκρατικό και συνταγματικά 

κατοχυρωμένο μέσο διεκδίκησης. 

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕ  Α ΕΣΑ Η ΕΠ ΤΑΞΗ-ΕΠ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑ ΔΕΥΤ ΚΩΝ 

  

   Δ   ΚΗΣΕ Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

 
 

                                                                             Αθήνα 13-5-13 
 

 
 

 
      Η Τρικομματική Κυβέρνηση της χώρας ξεπέρασε και τον εαυτό 

της. Μετά την επιστράτευση των Ναυτεργατών και των εργαζομένων  
στο ΜΕΤΡΟ, τώρα, επιστρατεύει και τους εκπαιδευτικούς με την 

υποψία ότι θα απεργήσουν. 
 

 Αντιλαμβανόμαστε απολύτως το πρόβλημα  που θα  
δημιουργούσε μια απεργία μέσα στην περίοδο των Πανελλαδικών 

εξετάσεων όμως η Κυβέρνηση έπρεπε να εξαντλήσει τον διάλογο με 

τους εκπαιδευτικούς. 
  

  Στις Δημοκρατίες αν θυμόμαστε καλά  έτσι γίνεται! 
  

Το εκπαιδευτικό σύστημα  της χώρας και οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να είναι πρώτιστο μέλημα των κυβερνήσεων. 

  
Η ΠΟΠ-ΟΤΑ καταδικάζει τέτοιες αντιδημοκρατικές – 

αντισυνταγματικές  ενέργειες και στέκεται στο πλευρό των 
εκπαιδευτικών και στον αγώνα  τους. 

 
 

 
                                                ΓΡΑΦΕΙΟ   ΤΥΠΟΥ 
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Αθήνα,  13 Μαΐου 2013 
 

Αρ. Πρωτ. : 887 
 

Κοιν: ΔΕ του ΤΕΕ 
          ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

          Τμήματα ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 
          ΟΛΜΕ 

Καταγγελία για την επιστράτευση των Καθηγητών 

Η τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) της ανεργίας, της 
οικονομικής εξαθλίωσης των εργαζόμενων και της εκποίησης του δημόσιου 
πλούτου της χώρας μας, αξιοποιεί το μόνο όπλο που της έχει απομείνει για να 
επιβάλει την πολιτική της. 

Καταφεύγει στην πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών, και το κάνει 
για τέταρτη φορά φέτος μετά τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους των 
ΟΤΑ και τους εργαζόμενους των μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι οι μνημονιακές πολιτικές των απολύσεων και 
της δραματικής διόγκωσης της ανεργίας, της περαιτέρω μείωσης μισθών και 
συντάξεων, της συρρίκνωσης των κοινωνικών αγαθών, συνοδεύονται από την 
ένταση του κυβερνητικού αυταρχισμού, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι  
επιστρατεύουν 86.000 καθηγητές, δηλαδή στο πρωτοφανές μέτρο της 
προληπτικής επιστράτευσης. 

Συμφωνά με την κυβέρνηση του Μνημονίου οι λιμενεργάτες δεν πρέπει 
να απεργούν το καλοκαίρι. Οι φύλακες των μουσείων δεν μπορούν να 
απεργούν την τουριστική περίοδο. Οι οδοκαθαριστές και οι αστυνομικοί δεν 
πρέπει να απεργούν γενικώς. Οι καθηγητές δεν πρέπει να απεργούν στην 
αρχή, στο μέσο ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς και σίγουρα όχι στις 
εξετάσεις. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν μπορούν να απεργούν τα 
Χριστούγεννα ή το Πάσχα γιατί ενοχλούν τους ντόπιους αλλά ούτε και το 
καλοκαίρι γιατί ενοχλούν τους τουρίστες.  

mailto:emdydasattikis@tee.gr
http://www.emdydas-attikis.gr/


Σύμφωνα με αυτή την λογική ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε μια 
πρωτάκουστη και πρωτοφανή κίνηση αυταρχισμού, η οποία προσομοιάζει σε 
μαύρα ακραία αντιδημοκρατικά καθεστώτα, υπέγραψε προσωπικά το Σάββατο 
(11 Μαΐου) το απόγευμα απόφαση για την επιστράτευση των καθηγητών και 
τα φύλλα πορείας αυτής της επιστράτευσης αναμένεται να σταλούν το πρωί 
της Δευτέρας 13 Μαΐου. 
 

Η άνευ προηγουμένου αντιδημοκρατική κίνηση του πρωθυπουργού 
ισοδυναμεί με την επιβολή στρατιωτικού νόμου στον ευαίσθητο και 
νευραλγικό χώρο της Παιδείας, πράγμα που ακυρώνει τον πολιτισμικό-
παιδαγωγικό ρόλο της τελευταίας, ενώ καλλιεργεί μια βαθιά αρνητική και 
τραυματική ψυχολογία στους μαθητές. 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου της Αττικής 
απαντάμε με αλληλεγγύη και συμπαράσταση στους Καθηγητές και 
καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που καλεί η 
ΟΛΜΕ την Δευτέρα 13 Μάιου, 7μμ έξω από τα γραφεία της στην οδό 
Ερμού και Κορνάρου στο Σύνταγμα.  
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Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία               Προς : Ο.Λ.Μ.Ε., 

Δ.Ο..Ε, Πληροφορίες : Νινέττα Αλτάνη 6972008336    

Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μέλη του  

mail : segseferis@gmail.com      Συλλόγου μας, 

τοπικό τύπο. 

 

Καταγγέλλουμε την επιστράτευση των καθητηγών - Όλοι στους δρόμους! 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ  

 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5/13 ΣΤΙΣ 7 μ.μ. ΣΤΗΝ 

ΟΜΟΝΟΙΑ  

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΗ 14/5 

 6.30 Μ.Μ ΣΤΟ 1ο – 8Ο Δ.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

O Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» καταδικάζει απερίφραστα την 

επιστράτευση των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση αποκαλύπτοντας έτσι την αντιδραστικότητα των 

αλλαγών στην παιδεία. 

Συγκυβέρνηση-ΕΕ-κεφάλαιο με τρομοκρατία και καταστολή θέλουν να 

εντείνουν τη βάρβαρη πολιτική που τσακίζει συνολικά λαϊκά δικαιώματα, 

όλους τους εργαζομένους, όλους τους κλάδους. Όμως τόσο οι εκπαιδευτικοί, 

όσο κι οι γονείς κι όλοι οι εργαζόμενοι, γνωρίζουν καλά στο πετσί τους τι θα 

πει «εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ και του ΟΟΣΑ». Τι θα πει υποβάθμιση 

των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών του λαού. Τι πάει να πει «Νέο 

Σχολείο» της αγοράς, του υποσιτισμού και των «καινοτόμων δράσεων». Όλοι 

ξέρουμε ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγαλύτερα, φέρνουν 

τη σφραγίδα των πολιτικών των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του κεφαλαίου και 

δεν κρύβονται ούτε πίσω από ψεύτικα διλλήματα, ούτε και σταματά ο αγώνας 

όλων μας με τον αυταρχικό κατήφορό τους. 

Στην επιστράτευση της κυβέρνησης να απαντήσουμε τώρα με απεργία !  

 Σαν απάντηση στην επιστράτευση, καλούμε την Ο.Λ.Μ.Ε. , τη Δ.Ο.Ε. να 

προκηρύξουν απεργία και ταυτόχρονα την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προκηρύξει 

πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την ίδια μέρα. 

 Καλούμε τη Δ.Ο.Ε. χωρίς καμιά χρονοτριβή να προκηρύξει 48ωρη 

απεργία στις 16 και 17 Μάη  

 Να δώσουμε άμεση απεργιακή απάντηση στην επιστράτευση, στις φοβέρες 

και την τρομοκρατία της κυβέρνησης. 

Όλοι στους δρόμους! 

mailto:segseferis@gmail.com


Τώρα είναι η ώρα της αποφασιστικής απάντησης όλων των εργαζομένων, 

όλου του λαϊκού κινήματος ενάντια στη καταστολή και στον εκφυλισμό του 

συνδικαλιστικού κινήματος.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, να συμμετέχουν μαζικά  

 Στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στους καθηγητές, στην Ομόνοια στις 

7μ.μ τη Δευτέρα 13 Μάη. 

 Για όλα αυτά, θεωρούμε απαραίτητη τη σύγκλιση έκτακτης γενικής 

συνέλευσης, την Τρίτη 14/5/2013, στις 6,30 μ.μ. στο 1ο – 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

 

 

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ                                       NΕΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece 

Αθήνα, 12 Μαϊου 2013 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Πριν λίγες μέρες ζητήσαμε ν΄ ασχοληθεί ο πρωθυπουργός με τα Νοσοκομεία της 

χώρας που ρημάζουν και αδυνατούν να πραγματοποιήσουν ακόμη και απλές 

ακτινογραφίες.  

Σιγή. 

Απεναντίας ο κ. Σαμαράς βρήκε χρόνο ν΄ ασχοληθεί αυτοπροσώπως με την 

απαγόρευση της απεργίας των καθηγητών και να εποπτεύσει την επιστράτευσή των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξαναγκάζονται από τα μέτρα της τρικομματικής 

συγκυβέρνησης να κινητοποιηθούν, προκειμένου ν΄ αποτρέψουν την ολοσχερή 

διάλυση της δημόσιας Παιδείας. 

Η προληπτική απαγόρευση της απεργίας των καθηγητών και η ανακοίνωση 

επιστράτευσής συνιστούν ακραία αντιδημοκρατική εκτροπή.  

Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν δώσει και θα συνεχίσουν να δίνουν κοινούς αγώνες 

με τους εκπαιδευτικούς για την προάσπιση των δημόσιων αγαθών της υγείας και 

παιδείας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο επιστράτευσης των 

καθηγητών και να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματα για ουσιαστική στήριξη της 

δημόσιας παιδείας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τους νοσοκομειακούς γιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στα αυριανά 

συλλαλητήρια που διοργανώνουν σωματεία και Ομοσπονδίες εναντίον της 

επιστράτευσης των εκπαιδευτικών. 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 13814 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2013 

Προς την 

Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στη χθεσινή του συνεδρίαση, εκφράζοντας 

την αλληλεγγύη του στον αγώνα των εκπαιδευτικών και την ΟΛΜΕ – εκτός των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης – κατέληξε στο παρακάτω Ψήφισμα-Απόφαση για 

την αυταρχική, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική κυβερνητική απόφαση της 

επιστράτευσης των εκπαιδευτικών. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ 

Καταδικάζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης για την 

επιστράτευση των απεργών εκπαιδευτικών, 

εφαρμόζοντας για μια ακόμη φορά το δόγμα «νόμος 

και τάξη», που στρέφεται εναντίον των αγώνων του 

εργαζόμενου λαού. Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να 

επιβάλει με τις απειλές και τους εκβιασμούς την 

πολιτική που υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα 

των νέων και τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα των 

εκπαιδευτικών, πρέπει να βρει αντιμέτωπους όλους 

τους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες. 



Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 

εκπαιδευτικούς και καταδικάζουμε τον κυβερνητικό 

αυταρχισμό. 

 

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

        ΣΤΑΥΡ Σ  Κ ΥΚ Σ   ΑΧ ΛΛΕΑΣ  
 ΥΛΩΝ Π ΥΛ Σ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αγαπητά Αδέλφια μας και αδελφές μας από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Συνδικάτο,  
 
Εμείς οι συνάδελφοι Άγγλοι εκπαιδευτικοί είμαστε τρομοκρατημένοι (για 
το γεγονός) ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προσπαθεί να "σπάσει" την δίκαιη 
απεργία σας με πολιτική επιστράτευση. 
 
Σε όλη την υφήλιο οι εκπαιδευτικοί δέχονται επίθεση στο μισθό και στις 
(εργασιακές) συνθήκες τους.  
 
Ο αγώνας σας είναι και δικός μας. 
 
Με αλληλεγγύη,  
Roy Wilks  
ΝUT  
 
Eθνικό Συνδικάτο  
-----Original Message----- 
From: Roy Wilkes [mailto:roywilkes59@talktalk.net]  
Sent: Sunday, May 12, 2013 8:56 PM 
To: olme@otenet.gr 
Subject: solidarity from UK 
 
Dear Sisters and Brothers of the Greek Teaching Union, 
 
We fellow teachers in England are horrified that the Greek Government 
is attempting to break your justified strike by 'mobilising' teachers 
to work.   
 
Across the globe teachers are facing attacks on pay and conditions.   
 
Your fight is our fight. 
 
In Solidarity, 
 
Roy Wilkes 
National Union of Teachers Rep, Prestwich Arts College Bury, England= 
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Solidaritat amb el 
professorat grec i el 

sindicat OLME 
1 4  /  0 5  /  2 0 1 3  | INTERSINDICAL 

L’educació pública i les condicions de treball dels docents a Grècia estan patint un fort cop, una 

vegada més, pel govern i la Troica. 

 

En un període especialment sensible (amb exàmens dels alumnes que comencen aquesta setmana) el govern 

va aprovar les següents noves mesures durant les vacances de Setmana Santa, quan les escoles estan 

tancades: 

- Acomiadament de 10.000 mestres suplents a partir de setembre (inici de l’any escolar), 

- Mobilitat obligatòria del professorat fixe per tot el país, 

- Augment d’hores lectives, 2-5 hores, que podrà generar acomiadaments. 

- Altres supressions i fusions de les classes i de les unitats de les escoles i l’augment del nombre d’alumnes 

per aula. 

Les mesures abans esmentades se sumen a les següents mesures aprovades durant els tres anys de les 

polítiques implementades memoràndums a Grècia pel Govern i la troica (UE-FMI-BCE) 

Aquestes mesures han estat: 

- Reducció de la despesa pública en educació en un 33% (2009-2012) i en un 47% fins a 2016. 

- Reducció dels salaris dels mestres fins al 45% per als docents recentment nomenats. 

- Reducció del nombre de professors fixe en un 12%. 

- L’avaluació docent està relacionada amb els salaris de desenvolupament, la promoció de grau i 

acomiadaments de mestres. 

- El tancament d’escoles i l’abolició de les estructures de suport a l’educació, la pèrdua de 32,000 hores 

lectives a la setmana fins al final de l’any escolar a causa de l’escassetat de personal docent, etc 

El sindicat grec OLME ha instat el Govern a obrir un diàleg en dues ocasions: 

a) abans de la votació d’aquestes mesures,  

b) després de la votació de les mesures demanant la seva retirada fins aconseguir un diàleg públic mentre se 

li exigeix al ministre d’Educació un compromís públic que els acomiadaments no es duran a terme. 



El Govern es va negar a participar en un diàleg amb el professorat i el Consell Executiu de OLME va decidir 

proposar als sindicats locals de professorat una sèrie de vagues (una vaga de 24 hores el 17 de maig i 5 dies 

vaga el 20-24 maig). 

El Govern grec ha realitzat una acció “preventiva” sense precedents, il · legal i anticonstitucional d’emetre 

ordres de mobilització civil, sobre el pretext que els exàmens dels estudiants s’han de fer sense problemes. 

La decisió del govern s’ha fet abans que els sindicats locals de professorat s’hagen reunit per discutir la 

proposta OLME i decidir sobre les mobilitzacions. 

STEPV condemna aquesta política del govern antidemocràtic i autoritari i que demana la retirada immediata 

de les ordres de mobilització civil del professorat. 

La lluita en defensa dels drets democràtics i els béns públics és la lluita de tots els treballadors i 

treballadores. 
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