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Το 20ο Συνέδριο της OΛΜΕ που
θα πραγµατοποιηθεί µε ένα χρόνο
καθυστέρηση, διεξάγεται στη σκιά
του πολέµου στην Oυκρανία. H
στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας και
τα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ –
ΝΑΤO και ΕΕ στην ανατολική Ευρώ-
πη και όχι µόνο, αναδεικνύουν τους
αδυσώπητους ανταγωνισµούς ανά-
µεσα στις µεγάλες ιµπεριαλιστικές

δυνάµεις τις ΗΠΑ – ΕΕ και Ρωσία –
Κίνα, που αφορούν τα δικά τους συµ-
φέροντα µε θύµατα πάντα τους λα-
ούς.  ΗΠΑ – ΝΑΤO και ΕΕ δεν είναι
εγγυητές της ειρήνης, είναι εµπρη-
στές του πολέµου, υπεύθυνοι για το
διαµελισµό και τη λεηλασία δεκάδων
χωρών για αµέτρητα πραξικοπήµατα.

Tεράστια ευθύνη έχει η κυβέρνη-
ση της Ν∆, όσο και οι προκάτοχοί

της. Με τις αντιδραστικές στρατιω-
τικές συµφωνίες µε τις ΗΠΑ, µετέ-
τρεψαν τη χώρα µας σε µια απέρα-
ντη βάση, υπηρετώντας τα επιθετικά
σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤO και ΕΕ. Tώ-
ρα πρώτη και καλύτερη σπεύδει να
αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισµό
στην Oυκρανία οδηγώντας τη χώρα
µας στα επικίνδυνα και φιλοπόλεµα
µονοπάτια των ΗΠΑ – ΝΑΤO και ΕΕ. 

™˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, Û˘Ó·‰¤ÏÊÈÛÛ·

✓ Xρειαζόµαστε ένα πλατύ αντιπολεµικό – αντιι-
µπεριαλιστικό και φιλειρηνικό κίνηµα που θα κα-
ταγγείλει τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας
στην Oυκρανία, τα ακραία επιθετικά σχέδια των
ΗΠΑ – ΝΑΤO και ΕΕ. Παλεύουµε για να σταµατή-
σει κάθε επέµβαση των ιµπεριαλιστών και την
αποχώρηση όλων των στρατών από τη χώρα!

✓ Aπαιτούµε την απεµπλοκή της χώρας µας από

τα φιλοπόλεµα σχέδια των ΗΠΑ – ΕΕ. Kαµµία
αποστολή στρατιωτικού εξοπλισµού. Έξω οι βά-
σεις ΗΠΑ – ΝΑΤO από τη χώρα µας!

✓ Φραγµός στην πολεµική όξυνση και τον εθνικι-
σµό που καλλιεργείται στην περιοχή µας  – ∆ιε-
θνιστική κοινή πάλη µε τον λαό της Τουρκίας –
Eιρήνη και φιλία ενάντια στον πόλεµο και τον
ιµπεριαλισµό!



Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Η σαρωτική φτώχεια, τα απανωτά κύµατα της ακρί-

βειας, οι αυξήσεις – φωτιά στους λογαριασµούς του

ρεύµατος και τα καύσιµα που λεηλατούν τα εισοδήµατά

µας, βάζουν σε δεύτερο φόντο την πανδηµία η οποία

εξακολουθεί να είναι παρούσα. H κυβέρνηση της Ν∆

και τα καλοθρεµµένα παπαγαλάκια λένε ότι «η ακρίβεια

και η φτώχεια είναι εισαγόµενο προϊόν». H αλήθεια εί-

ναι ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε µια πρωτοφανή

ολοµέτωπη επίθεση του µεγάλου κεφαλαίου που µας

λεηλατεί βάναυσα, µε στόχο την αύξηση των κερδών

του. Yπεύθυνη είναι η αντιλαϊκή πολιτική που επέβαλε

η κυβέρνηση της Ν∆, εδώ και τρία χρόνια καθώς και

όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων (ΠΑΣOΚ – Ν∆ –

ΣΥΡΙΖΑ). Πληρώνουµε το πλιάτσικο των ιδιωτικοποιήσε-

ων στα δηµόσια κοινωνικά αγαθά, και την κοινωνική

ασφάλιση, την πολιτική των µνηµονίων που είναι παρού-

σα και σε διαρκή ισχύ, το βαρύ τίµηµα της «πράσινης»

ενέργειας, του ξεπουλήµατος και της ιδιωτικοποίησης

της ∆ΕΗ, της προκλητικής φοροασυλίας, ελαφρύνσεων

και επιδοτήσεων στο µεγάλο κεφάλαιο (π.χ. Εφοπλι-

στές, Aegean, Τραινοσε, ΜΜΕ, κλινικάρχες, αποπληρω-

µή χρέους προς το ∆ΝΤ), τα αµύθητα ποσά για υπέρο-

γκες στρατιωτικές δαπάνες (Rafale κλπ).

Αντί για πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς µας

και τις συντάξεις, η κυβέρνηση της Ν∆ προκλητικά

εξαγγέλλει ψίχουλα στον κατώτατο µισθό και φιλοδω-

ρήµατα πείνας.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση ως εργαζόµενοι µέσα από τα σωµατεία µας πρέπει να απαντήσουµε

στο ερώτηµα: Ως πότε θα ανεχόµαστε να ζούµε µε µισθούς φτώχειας; Είναι ο καιρός να απαιτήσου-

µε να ζούµε από την εργασία µας µε αξιοπρέπεια! Να διεκδικήσουµε αγωνιστικά πραγµατικές αυ-

ξήσεις στους µισθούς µας. Να επανέλθουν τώρα ο 13ος και 14ος µισθός! Με όχηµα τα σωµατεία

µας να γκρεµίσουµε την αντιλαϊκή πολιτική της φτώχειας, της ακρίβειας και της ανεργίας!

Συνάδελφε, Συναδέλφισσα

H πολιτική της κυβέρνησης για την πανδηµία εί-

ναι συνώνυµο της καταστροφής και του θανάτου.

Τα παρατεταµένα, σκληρά και ταξικά lockdown

αποτέλεσαν την απόδειξη της χρεοκοπίας της.

∆εν έλαβε µέτρα για την προστασία της υγείας

του λαού στους χώρους δουλειάς, στα ΜΜΜ. Ιδι-

αίτερα στα σχολεία η πολιτική της ήταν συνώνυ-

µο των µηδενικών µέτρων (27άρια τµήµατα, άρ-

νηση µαζικών τεστ, καµία ενίσχυση µε επιπλέον

προσωπικό κλπ). Αρνήθηκε πεισµατικά να ενισχύ-

σει το ΕΣΥ µε γιατρούς, νοσηλευτές, εξοπλισµό.

Προχώρησε σε περικοπές αντί να χρηµατοδοτή-

σει γενναία από τον κρατικό προϋπολογισµό το

∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας. Καλλιέργησε συστηµα-

τικά το αντιδραστικό ιδεολόγηµα της «ατοµικής

ευθύνης» για να συγκαλύψει τις δικές της εγκλη-

µατικές ευθύνες στην αντιµετώπιση της πανδη-

µίας και να τις µεταθέσει στις πλάτες του λαού.

Επέβαλε το διχαστικό και εκδικητικό µέτρο των

αναστολών εργασίας και της υποχρεωτικότητας,

ενισχύοντας τις αναχρονιστικές και σκοταδιστι-

κές αντιλήψεις, στερώντας το ΕΣΥ από προσωπι-

κό. Εγκατέλειψε το ΕΣΥ, ενισχύοντας προκλητι-

κά τους κλινικάρχες του ιδιωτικού τοµέα.

∆υόµισι χρόνια µετά, µένουν πίσω οι εκατόµβες των θυµάτων και ένα ρηµαγµένο και χρεοκοπηµένο ∆η-

µόσιο Σύστηµα Υγείας. Μοναδικός υπαίτιος για την κατάσταση αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης

και όσες δυνάµεις τη στήριξαν ή την ανέχθηκαν! O αγώνας για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν

Υγείας για όλο το λαό γίνεται επίκαιρος όσο ποτέ!

Να ανατρέψουµε την πολιτική

της φτώχειας – ακρίβειας – λεηλασίας!

O αγώνας για ∆ηµόσια ∆ωρεάν Υγεία επίκαιρος όσο ποτέ!



Κάτω τα χέρια από τα δηµοκρατικά
δικαιώµατα και τις ελευθερίες!

H κυβέρνηση της Ν∆ είδε την πανδηµία ως «χρυσή»
ευκαιρία για να καταπατήσει βάναυσα τα συνδικαλι-
στικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα. Έχτισε ένα σιδε-
ρόφρακτο αστυνοµικό καθεστώς απαγορεύσεων χου-
ντικής έµπνευσης, εξοντωτικών προστίµων, περιστο-
λής των δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Επέβαλε χου-
ντονόµους για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, και
την αστυνοµία στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο θυµίζοντας
µέρες δικτατορίας. Αντιµετώπισε µε όργιο βίας και κα-
ταστολής, ΜΑΤ και χηµικά όσους αγωνίζονταν διεκδι-
κώντας ∆ηµόσια ∆ωρεάν Υγεία για όλο το λαό καταγ-
γέλλοντας την εγκληµατική κυβερνητική πολιτική,
όλους εκείνους που τίµησαν την ηρωϊκή εξέγερση του
Πολυτεχνείου, όσους θέλησαν να κρατήσουν ζωντανή

τη µνήµη του δολοφονηµένου από τις δυνάµεις κατα-
στολής Α. Γρηγορόπουλου. 
Το αντιδραστικό – αντεργατικό τερατούργηµα του

ν. «Χατζηδάκη» αποτελεί σηµείο τοµής για ολόκληρο
το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνηµα. Γυρίζει το ρο-
λόι της ιστορίας πίσω στις εποχές του µαύρου εργα-
σιακού µεσαίωνα. Kαταστρατηγεί το 8ωρο που κατέ-
κτησε η εργατική τάξη µε αγώνες και αίµα, τις συλλο-
γικές συµβάσεις, θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα.
Eπιχειρεί να βάλει στο «γύψο» τα συνδικάτα, την
ελεύθερη συνδικαλιστική δράση. Eπιδιώκει να θέσει τα
συνδικάτα κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του κρά-
τους (ΓΕΜΗΣOΕ, ηλεκτρονικές ΓΣ – εκλογές κλπ) να
τα χειραγωγήσει και να τα υποτάξει. Να θέσει «εκτός
νόµου» την απεργία, το ύψιστο όπλο των εργαζοµέ-
νων για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους, να κα-
ταστείλει τους εργατικούς αγώνες!

H πρώτη εφαρµογή του «Χατζηδάκη» έγινε µε το κυβερνητικό χτύπηµα του κλάδου και της απεργίας

–  αποχής που συνοδεύτηκε από το ξεπούληµά της από τις δυνάµεις του κυβερνητικού συνδικαλι-

σµού, παλιού και νέου! Oι περίφηµες «ηλεκτρονικές ψηφοφορίες» για τα Υ/Σ αποτέλεσαν τη γενική

πρόβα για την εφαρµογή του ν. «Χατζηδάκη». Η καθολική απόρριψή τους και η µαζική αποχή από τη

φαρσοκωµωδία των εκλογών εκείνων  ράγισε τη «βιτρίνα» της κυβερνητικής πολιτικής, επιβεβαίωσε

την καθολική αποδοκιµασία του κλάδου, χάραξε το δρόµο για τη µη εφαρµογή του αντισυνδικαλιστι-

κού εκτρώµατος και για την ανατροπή του. Στο δρόµο της ανατροπής του ν. «Χατζηδάκη» καλούνται

σήµερα να βαδίσουν όλα τα συνδικάτα!

Η κοινή απόφαση των ∆ΑΚΕ –
ΣΥΝΕΚ – ΠΑΜΕ – ΠΕΚ να προ-
σφύγουν στο δικαστήριο και να
ζητήσουν τον αυτοδιορισµό
τους στο ∆Σ της OΛΜΕ τον
Oκτώβρη του 2021, αντί να υλο-
ποιήσουν το Συνδικαλιστικό
Συνέδριο, το οποίο έπρεπε να
είχε πραγµατοποιηθεί τον Ιού-
λιο του 2021, αποτελεί µια µαύ-
ρη σελίδα στην ιστορία της
Oµοσπονδίας και των αγώνων
του εκπαιδευτικού κινήµατος.
Ενώ εξελίσεται η κυβερνητική
επίθεση στα συνδικάτα και τα
δηµοκρατικά δικαιώµατα και η

αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική
πολιτική σαρώνει τα πάντα στο
διάβα της, οι δυνάµεις αυτές µε
τη στάση τους πρόσφεραν πο-
λύτιµο χρόνο στην κυβέρνηση.
Έδειξαν πόσο µεγάλη απόστα-
ση τους χωρίζει από τον κλάδο,
το µέγεθος της έλλειψης εµπι-
στοσύνης τους στη δύναµη του
εκπαιδευτικού κινήµατος. Η
απόφασή τους αποτελεί δυσφή-
µιση για το συνδικαλισµό, είναι
µέγιστο αντιδηµοκρατικό ατό-
πηµα σε µια ιστορική Oµοσπον-
δία µε βαθιές δηµοκρατικές πα-
ραδόσεις και αγώνες.

Oι Αγωνιστικές Παρεµβάσεις

Συσπειρώσεις Κινήσεις ∆Ε

όπως δεν αποδέχθηκαν ποτέ

τα συνδικαλιστικά lockdown,

καλώντας τα σωµατεία σε µα-

ζικές κινητοποιήσεις, τις ΕΛ-

ΜΕ να προχωρήσουν σε Γενι-

κές Συνελεύσεις και εκλογές,

την OΛΜΕ να πραγµατοποιήσει

Συνέδριο, παρά τις κυβερνητι-

κές παρατάσεις, έτσι και τώρα

δεν νοµιµοποίησαν µε την πα-

ρουσία τους τη ∆οτή – ∆ιορι-

σµένη ∆ιοίκηση της OΛΜΕ.

∆εν υπογράψαµε το δικαστικό διορισµό µας!
∆εν αποδεχόµαστε δοτές διοικήσεις στην Oµοσπονδία!



Το τοπίο στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση
αλλάζει ριζικά και προς πιο αντιδρα-
στική κατεύθυνση. Μέσα στην παν-
δηµία «δοκίµασε», στο σώµα του πο-
λύπαθου ∆ηµόσιου Σχολείου, τα πιο
αντιδραστικά και νεοφιλελεύθερα
σχέδιά της, όλες τις πάγιες απαιτή-
σεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και του ΣΕΒ.
Οι νόµοι που ψήφισε η ηγεσία του

ΥΠΑΙΘ µέσα στο διάστηµα αυτό, γυ-
ρίζουν το ∆ηµόσιο Σχολείο πολλές
δεκαετίες πίσω. Ο νόµος για την Τε-
χνική Εκπαίδευση, η αξιολόγηση και
η «αυτονοµία» της σχολικής µονά-
δας, η Τράπεζα Θεµάτων και η Ε.Β.Ε,
τα πρότυπα σχολεία της «αριστείας»,
η εξίσωση πτυχίων δηµόσιων ΑΕΙ µε
ιδιωτικά κολέγια, οι δεξιότητες από
το νηπιαγωγείο, καθώς και όλο το
αντιδραστικό – αντιεκπαιδευτικό
πλαίσιο των νόµων «Κεραµέως» ξε-
θεµελιώνουν τη ∆ηµόσια Εκπαίδευ-
ση, εντείνουν τους ταξικούς φραγ-
µούς και τους αποκλεισµούς της νέ-
ας γενιάς από τη µόρφωση. Στοχεύ-
ουν στο µαζικό διωγµό των µαθητών
από τη Γενική Εκπαίδευση προς τη
µεταγυµνασιακή κατάρτιση και τη
µαθητεία (ΕΣΚ). Η λυκειακή βαθµίδα
µετατρέπεται σε εξεταστικό «Γολγο-
θά». Θέλουν τη νέα γενιά χειραγω-
γηµένη και πειθαρχηµένη. Προω-
θούν την ταξική κατηγοριοποίηση

των σχολείων, και την επέλαση των
ιδιωτικών συµφερόντων. ∆ιαµορφώ-
νουν ένα καθεστώς αντιδραστικό και
αυταρχικό µε τους εκπαιδευτικούς
υποταγµένους, διαλύοντας τα εργα-
σιακά δικαιώµατα, εντείνοντας την
αυθαιρεσία και τον αυταρχισµό. Η κα-
θηµερινή πίεση στα σχολεία και τους
εκπαιδευτικούς µεγαλώνει.
Η διαβόητη «ελληνική PISA» δεν

είναι αθώα! Μέσα από αυτόν τον
αντιδραστικό θεσµό επιδιώκουν την
περιθωριοποίηση των αδύναµων µα-
θητών/τριων, την µείωση των προσ-
δοκιών τους, την «εθελοντική» τους
αποποµπή προς την κατάρτιση (ΕΣΚ)
καθώς και να φορτώσουν στις πλά-
τες των εκπαιδευτικών τις διαχρονι-
κές συνέπειες της αντιεκπαιδευτι-
κής πολιτικής τους. Θέλουν να αξιο-
ποιήσουν τα αποτελέσµατα ως µε-
τρήσιµο µέγεθος και να τα συνδέ-
σουν άµεσα µε την αξιολόγηση σχο-
λείων και την ατοµική αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών. 
Το παρατεταµένο lockdown και η

«τηλεκπαίδευση» αφήνουν έντονα το
αποτύπωµά τους στη µόρφωση της
νέας γενιάς, στην κοινωνική και ψυ-
χο-συναισθηµατική ωρίµανση της. Η
ζωντανή εκπαίδευση είναι αναντικα-
τάστατη! Η «τηλεκπαίδευση» προκά-
λεσε νέα ένταση στους ταξικούς

φραγµούς, υποβάθµισε την παρεχό-
µενη εκπαίδευση, ενισχύοντας την
µηχανιστική εκπαιδευτική διαδικασία,
απαξίωσε την παιδαγωγική πράξη.

∆εν ήταν αναγκαστική λύση για

την πανδηµία, αλλά συνειδητή επι-

λογή του ΥΠΑΙΘ και θα επιδιωχθεί η

επέκτασή της ανατρέποντας τους

όρους παροχής της εργασίας των

εκπαιδευτικών (τηλεκπαίδευση σε

περιπτώσεις ασθένειας, µετατροπή

των σπιτιών σε εργασιακούς χώ-

ρους κλπ) αλλά και ως εργαλείο αυ-

ταρχισµού και καταστολής (µαθητι-

κές καταλήψεις).

Οι 11.700 διορισµοί της περασµέ-

νης χρονιάς αποδεικνύονται σταγόνα

στον ωκεανό των 40.000 – και πλέον

– αναπληρωτών εκπαιδευτικών που

κάλυψαν φέτος τα αµέτρητα κενά!

Παράλληλα οι εργασιακές µας σχέ-

σεις µετατρέπονται σε λάστιχο. Η κυ-

βέρνηση αξιοποίησε την πανδηµία

για να παγιώσει νέες ελαστικές µορ-

φές εργασίας (3µηνίτες εκπαιδευτι-

κοί), γενικεύοντας το καθεστώς της

επισφαλούς εργασίας στην εκπαίδευ-

ση. Την ίδια ώρα µέσω της «αυτονο-

µίας» της σχολικής µονάδας, µεθο-

δεύεται το πέρασµα των εργασιακών

των εκπαιδευτικών στους ∆ήµους.

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ DNA ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ™¯ÔÏÂ›Ô˘!

Το εκπαιδευτικό κίνηµα έδωσε σπουδαίους και µαζικούς αγώνες όλη αυτή την περίοδο διεκδικώντας
«Ανοιχτά και Ασφαλή Σχολεία», µετατρέποντας σε κουρελόχαρτο τις κάµερες στην τάξη. Η µεγαλειώ-
δης µάχη ενάντια στην αξιολόγηση, µε την καθολική συµµετοχή των εκπαιδευτικών, παρά την υπονό-
µευση από τις κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρατάξεις (ΣΥΝΕΚ – ∆ΑΚΕ – ΠΕΚ), εκφράζει τη συνολική
καταδίκη και απόρριψη της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής! O αγώνας για την υπεράσπιση του ∆ηµόσιου
∆ωρεάν Σχολείου και των µορφωτικών δικαιωµάτων της νέας γενιάς, πρέπει να συνεχιστεί ξεπερνώ-
ντας τα εµπόδια που βάζουν οι συνδικαλιστικές δυνάµεις της ήττας και της υποταγής.



Τα τελευταία τρία χρόνια στην

Oµοσπονδία όπως και σε ολόκληρη

την κοινωνία συγκρούστηκαν δύο πο-

λιτικές. Από τη µια η πολιτική και η

γραµµή των µαζικών και ανυποχώρη-

των πανεκπαιδευτικών και πανεργα-

τικών αγώνων για την υπεράσπιση

της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Υγείας – Παι-

δείας, των δηµοκρατικών δικαιωµά-

των, για την ανατροπή της αντιλαϊκής

πολιτικής. Από την άλλη η γραµµή

του συµβιβασµού, της συνθηκολόγη-

σης, του «µένουµε σπίτι» και του

«µετά θα λογαριαστούµε» που, µε

πρόσχηµα την πανδηµία, πρόσφερε

πολύτιµα στηρίγµατα στην πολιτική

της κυβέρνησης.

Από κοινού οι δυνάµεις του παλιού

και νέου κυβερνητικού συνδικαλι-

σµού, ∆ΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, πιστές

στην κοινή γραµµή των κοµµάτων

τους (Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣOΚ)

έχουν να επιδείξουν «πλούσιο» έργο!

✓ Αρνήθηκαν να στηρίξουν ανοιχτά

τις κινητοποιήσεις των υγειονοµι-

κών που αγωνίζονταν για την ενί-

σχυση του ΕΣΥ!

✓ Έβαλαν εµπόδια στην πραγµατο-

ποίηση Γενικών Συνελεύσεων και

κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών

και των ΕΛΜΕ µε κεντρικό αίτηµα

«Ανοιχτά και Ασφαλή Σχολεία»!

Συνέναισαν µε τη στάση τους την

«τηλεκπαίδευση» και στην πολιτική

του lockdown στην εκπαίδευση!

Εναντιώθηκαν στη στήριξη των συ-

ναδέλφων εκείνων που δεν ευθυ-

γραµµίστηκαν πλήρως µε την «τη-

λεκπαίδευση» απέναντι στις απει-

λές της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ!

✓ Πήραν «απουσία» από τους αγώ-

νες του εκπαιδευτικού κινήµατος

ενάντια στους νόµους «Κεραµέως

– Χρυσοχοΐδη» που, εν µέσω απα-

γορεύσεων και κρατικής καταστο-

λής, κινητοποιούσαν δεκάδες

χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευτι-

κούς στους δρόµους!

✓ Μπροστά στα πρωτοφανή σε

αγριότητα κατασταλτικά κυβερνη-

τικά µέτρα, τις χουντικές απαγο-

ρεύσεις και τα εξοντωτικά πρόστι-

µα σφύριζαν αδιάφορα ή συκοφα-

ντούσαν δηµοσίως τους αγωνι-

στές!

✓ Απέναντι στους απανωτούς αντι-

λαϊκούς – αντικοινωνικούς προϋπο-

λογισµούς που ψήφισε η κυβέρνη-

ση προβλέποντας δραµατικές πε-

ρικοπές για τη ∆ηµόσια Υγεία επέ-

βαλαν σιγή ασυρµάτου!

✓ Σύρθηκαν πίσω από την αποχή

στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για

τα Υ/Σ και τώρα αποτελεί κοινή

τους οµολογία ότι «ήταν λάθος η

αποχή». Η ∆ΑΚΕ ανοιχτά και οι ΣΥ-

ΝΕΚ πιο συγκαλυµµένα εµφανίζο-

νται µετανιωµένοι γιατί έχασαν το

«προνόµιο» της επίσηµης συνδιαλ-

λαγής µε την κεντρική εξουσία και

τη ∆ιοίκηση!

✓ Σύρθηκαν επίσης πίσω από την

απεργία - αποχή ενάντια στην

αξιολόγιση! Mπροστά στη µεγαλει-

ώδη και καθολική συµµετοχή του

κλάδου στην κινητοποίηση δεν τόλ-

µησαν να προπαγανδίσουν την κοι-

νά οµολογηµένη θέση τους υπέρ

της αξιολόγησης (βλ. Γαβρόγλου).

Αντιλαµβανόµενοι πως θα βαθύνει

το ρήγµα των εκπαιδευτικών µε την

πολιτική της αξιολόγησης, µε το

πρώτο κυβερνητικό χτύπηµα και

σαν έτοιµοι από καιρό, ΣΥΝΕΚ –

∆ΑΚΕ και ΠΕΚ, επιδόθηκαν σε ένα

όργιο τροµοκράτησης του κλάδου

για τις λεγόµενες «ποινές και κυ-

ρώσεις» που θα υποστεί(!), αξιοποί-

ησαν ακόµα και «νοµικές γνωµα-

τεύσεις», για να ξεπουλήσουν τελι-

κά ανοιχτά την απεργία – αποχή

αφήνοντας τον κλάδο µετέωρο!

✓ Συνειδητά υποσκάπτουν, συκοφα-

ντούν και λασπολογούν ενάντια

στις ΕΛΜΕ και τους ΣΕΠΕ που πή-

ραν την υπόθεση της συνέχισης

της απεργίας – αποχής στα χέρια

τους, κόντρα στο ξεπούληµα και

την υποταγή! Η στάση τους γίνεται

περισσότερο απεχθής µετά και την

επιλογή τους να µην στηρίξουν, ως

όφειλαν, τους 114 ∆ιευθυντές/

ντριες που συντάχθηκαν µε την

απόφαση της απεργίας – αποχής

των πρωτοβάθµιων σωµατείων

τους. Μας είπαν πως «δεν υπάρχει

άλλος δρόµος», παρά µόνο η υπο-

ταγή στην νοµιµότητα και στις

«ασφαλείς» και ακίνδυνες διαµαρ-

τυρίες µε ηµεροµηνία λήξης!

✓ Αµέτρητες φορές αρνήθηκαν να

συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις

για να αναµετρηθεί το εκπαιδευτικό

κίνηµα µε τις πολιτικές συρρίκνω-

σης και χτυπήµατος του ∆ηµόσιου

Σχολείου. Αλλά κι όταν υποχρεώ-

θηκαν να προχωρήσουν σε ΓΣ, συ-

νειδητά τις οδήγησαν σε αδιέξοδο!

✓ Συναίνεσαν και υποτάχθηκαν πλή-

ρως στο συνδικαλιστικό lockdown

που επέβαλε η κυβέρνηση, βάζο-

ντας ανάχωµα στην πραγµατοποίη-

ση αρχαιρεσιών στις ΕΛΜΕ, στην

υλοποίηση του Συνεδρίου στο χρό-

νο που όφειλε να γίνει (Ιούλιος ’21).

Αποτελεί µέγιστο αντιδηµοκρατικό

ατόπηµα η κοινή απόφαση ∆ΑΚΕ –

ΣΥΝΕΚ – ΠΑΜΕ – ΠΕΚ να σύρουν

την OΛΜΕ στο Πρωτοδικείο ζητώ-

ντας τον αυτοδιορισµό τους!

Oι δυνάµεις του ΠΑΜΕ σε όλες τις

µικρές και µεγάλες µάχες της περιό-

δου εξέφρασαν για άλλη µια φορά

την έλλειψη εµπιστοσύνης στη δύνα-

µη που έχει ο µαζικός αγώνας µε όχη-

µα τα σωµατεία για την ανατροπή της

κυβερνητικής πολιτικής! Με τις προ-

τάσεις τους για αγώνες διαµαρτυρίας

– και όχι νίκης – που θα αξιοποιηθούν

για την «εξαγωγή συµπερασµάτων»,

παραµένουν ένθερµοι ακόλουθοι της

γραµµής «βγάλτε τα συµπεράσµατά

σας για τις εκλογές».

Η πλειοψηφία του ∆Σ της OΛΜΕ
συνώνυµο της υποταγής!



✓ Στην αρχή της πανδηµίας υιοθέτη-

σαν την γραµµή του «µένουµε δυ-

νατοί», και «θα λογαριαστούµε µε-

τά». Aντί για ανοιχτά και δηµόσια

καλέσµατα σε κινητοποιήσεις επέ-

λεξαν τις µυστικά οργανωµένες,

συµβολικές κινητοποιήσεις δι’

αντιπροσώπων! Ακόµα και στην

απαγορευµένη διαδήλωση του Πο-

λυτεχνείου (Νοέµβρης ’20), µυστι-

κά και συµβολικά κινητοποιήθηκαν!

Στην 24ωρη απεργία Α∆Ε∆Υ –

ΕΚΑ στις 26/11/2020 ευθυγραµµί-

στηκαν µε τις παρατάξεις του κυ-

βερνητικού συνδικαλισµού και όλοι

µαζί εξαφανίστηκαν από τους

δρόµους και τη διαδήλωση! Όταν

πληµµύρισαν οι δρόµοι και οι γει-

τονιές της Αθήνας και των άλλων

πόλεων από τη λαϊκή και νεολαιϊ-

στική οργή και αγανάκτηση για το

όργιο αστυνοµικής καταστολής

και βίας, για να καταδικάσουν την

κρατική τροµοκρατία, σύρθηκαν

στην ουρά των κινητοποιήσεων για

να µην βρεθούν στο περιθώριο!

✓ Με τη στάση τους συναίνεσαν στην

«τηλεκπαίδευση» διεκδικώντας

από κοινού µε τους ΣΥΝΕΚ – ∆Α-

ΚΕ – ΠΕΚ όρους για την καλύτερη

παροχή της!

✓ Μετά την υπονόµευση των αγώνων

από ∆ΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ απένα-

ντι στην αξιολόγηση, η στάση τους

στην πράξη – ως άµεση γραµµή

αντιπαράθεσης – ήταν τα διαβόητα

«ενιαία κείµενα», µια παραλλαγή

της πρότασης των ΣΥΝΕΚ και η έλ-

λειψη πίστης ότι οι ΕΛΜΕ – ΣΕΠΕ

µπορούν και πρέπει να αλλάξουν

την θλιβερή κατάσταση που επικρα-

τεί στις Oµοσπονδίες. Όταν η κυ-

βέρνηση έσερνε τις OΛΜΕ – ∆OΕ

και το εκπαιδευτικό κίνηµα στα δι-

καστήρια (30/9) προσβάλλοντας

την απεργία – αποχή από την αξιο-

λόγηση, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ

αναδιπλώθηκαν, σάλπησαν υποχώ-

ρηση και κήρυξαν τον «αγώνα µε

όλα τα µέσα» διαγράφοντας την

απεργία – αποχή από το λεξιλόγιό

τους! Η µεγαλειώδης συµµετοχή

των εκπαιδευτικών στην πανεκπαι-

δευτική απεργία στις 11 Oκτώβρη

τους υποχρέωσε να µιλήσουν – εκ

των υστέρων – για «συνέχιση της

απεργίας – αποχής», αίτηµα που

όµως έµεινε µόνο «στα χαρτιά»

αφού δεν συνέβαλαν καµιά στιγµή

στον απαραίτητο συντονισµό Συλ-

λόγων και ΕΛΜΕ, αντίθετα επέκρι-

ναν τα σωµατεία που προκήρυξαν

απεργία αποχή. 

✓ Μπροστά στο αντεργατικό τερα-

τούργηµα του ν. «Χατζηδάκη» αντί

να συµβάλουν στην ανάπτυξη πα-

ρατεταµένου πανεργατικού αγώ-

να, µετατράπησαν σε παρακολού-

θηµα της ανυπόληπτης ηγεσίας

της ΓΣΕΕ που έσερνε τους εργα-

ζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό

τοµέα σε µια 24ωρη απεργία παρα-

µονές της ψήφισής του (Ιούνης

’21). Μέχρι και τώρα ο «αγώνας για

να µην εφαρµοστεί» που κηρύσσει

το ΠΑΜΕ, εξαντλείται σε απανω-

τές αδιέξοδες συσκέψεις!

✓ Από κοινού µε τους ∆ΑΚΕ – ΣΥ-

ΝΕΚ – ΠΕΚ συναίνεσαν και συνυ-

πέγραψαν την προσφυγή στο Πρω-

τοδικείο για να αυτοδιοριστούν ως

∆ιορισµένη ∆ιοίκηση της OΛΜΕ,

αρνούµενοι και οι ίδιοι να πραγµα-

τοποιηθεί Συνέδριο µάχης της

Oµοσπονδίας!

Ως Αγωνιστικές Παρεµβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις

∆Ε µε τη δράση και τη στάση µας όλη αυτή την περίοδο

προτάξαµε τη γραµµή του ασυµβίβαστου και µαζικού

αγώνα µε όχηµα τα σωµατεία µας και τη συντονισµένη

δράση τους για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν

Υγείας – Παιδείας, κόντρα στον αυταρχισµό, την κατα-

στολή και την τροµοκρατία, για την ανατροπή της πολιτι-

κής κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου. 

✓ Στηρίξαµε ανοιχτά και δηµόσια τις κινητοποιήσεις των

υγειονοµικών, καλώντας τα εκπαιδευτικά σωµατεία να

στηρίξουν τον κοινό αγώνα για τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν

Υγεία για όλο το λαό!

✓ Στις πιο σκληρές συνθήκες των άγριων απαγορεύσε-

ων και της καταστολής, απέναντι στην αδράνεια και

την υποταγή που επέβαλαν οι κυρίαρχες συνδικαλι-

στικές δυνάµεις στην Oµοσπονδία, καλέσαµε τις ΕΛ-

ΜΕ και τα πρωτοβάθµια σωµατεία να πάρουν την

υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους µε δηµόσια καλέ-

σµατα παρά την απειλή των εξοντωτικών προστίµων,

τη βία των ΜΑΤ και τα χηµικά! Oύτε µυστικά – ούτε

συµβολικά!

✓ Καλέσαµε ανοιχτά και δηµόσια τα πρωτοβάθµια σω-

µατεία να οργανώσουν την 24ωρη απεργία στις 26

Νοέµβρη 2020 όταν όλες οι υπόλοιπες δυνάµεις υπο-

τάσσονταν στις κυβερνητικές απαγορεύσεις!

✓ Με την ανυποχώρητη στάση µας απέναντι στην κυβερ-

νητική πίεση συµβάλαµε µαζί µε άλλες αγωνιστικές

δυνάµεις στην ανάπτυξη του µαζικού πλατιού παλλαϊ-

κού και νεολαϊίστικου κινήµατος που έσπασε την πο-

λιτική της αστυνοµικής βίας και τροµοκρατίας, γκρέµι-

σε στην πράξη το σιδηρόφρακτο καθεστώς των ταξι-

κών lockdown, υπερασπίζοντας τα δηµοκρατικά δικαι-

ώµατα και τις πολιτικές ελευθερίες!

Μαζικός και παρατεταµένος αγώνας – κόντρα στο συµβιβασµό, 
τη συνθηκολόγηση και την ηττοπάθεια



✓ Αναδείξαµε και καταγγείλαµε το απαράδεκτο αντιεκ-

παιδευτικό – αντιπαιδαγωγικό και αντικοινωνικό µέ-

τρο του παρατεταµένου λουκέτου στα σχολεία και της

περιβόητης «τηλεκπαίδευσης» που αξιοποιήθηκε και

ως εργαλείο καταστολής των µαθητικών κινητοποιή-

σεων! Καλέσαµε OΛΜΕ και ΕΛΜΕ να προχωρήσουν σε

Γενικές Συνελεύσεις και σε πολύµορφο και παρατετα-

µένο αγώνα µε αιχµή το αίτηµα του εκπαιδευτικού κινή-

µατος για «Ανοιχτά και Ασφαλή Σχολεία»!
✓ Με τις ΕΛΜΕ και τους ΣΕΠΕ βρεθήκαµε σε κοινό πα-
νεκπαιδευτικό µέτωπο µαζί µε τους φοιτητές ενάντια
στους νόµους «Κεραµέως – Χρυσοχοΐδη»!

✓ Η αποφασιστική και αταλάντευτη στάση του ρεύµα-
τός µας έδωσε σάρκα και οστά στην αποχή από τις
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα Υ/Σ. Συµβάλαµε στην
αποκάλυψη των πραγµατικών προθέσεων της κυβέρ-
νησης να γενικεύσει τη φάρσα των «ηλεκτρονικών
εκλογών» για να χειραγωγήσει τα συνδικάτα και να
επιβάλει συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου και εποπτείας
της δράσης τους!

✓ Εδώ και τρεις δεκαετίες έχουµε συµβάλει αποφασι-
στικά σε όλους τους αγώνες ενάντια στην αξιολόγη-
ση, εξοπλίζοντας το εκπαιδευτικό κίνηµα µε ιδεολογι-
κά, πολιτικά και συνδικαλιστικά επιχειρήµατα, σε
αντιπαράθεση µε τις δυνάµεις εκείνες που φανερά ή
συγκαλυµµένα προωθούσαν την εφαρµογή της. Συµ-
βάλαµε αποφασιστικά στη µαζική κινητοποίηση του
κλάδου και τη συµµετοχή του στην απεργία – αποχή,
καλώντας αποφασιστικά σε συνέχισή της παρά την
κυβερνητική καταστολή! Καταγγείλαµε τα συνδικα-
λιστικά πραξικοπήµατα των ΣΥΝΕΚ – ∆ΑΚΕ και το
ξεπούληµα της απεργίας – αποχής! Μπροστά στο
συνδικαλιστικό αδιέξοδο που επέβαλαν στην OΛΜΕ
καλέσαµε τα πρωτοβάθµια σωµατεία (ΕΛΜΕ – ΣΕ-
ΠΕ) να συνεχίσουν αποφασιστικά την απεργία –
αποχή για να βρει συνέχεια και διέξοδο ο αγώνας
των εκπαιδευτικών ενάντια στα σχέδια ταξικής κατη-
γοριοποίησης των σχολείων, υποβάθµισης της ∆ηµό-
σιας Εκπαίδευσης!

✓ Συγκρουστήκαµε µε το παρατεταµένο συνδικαλι-
στικό lockdown καλώντας τις ΕΛΜΕ να πραγµατο-
ποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες απο-
κλειστικά µε ζωντανό τρόπο κόντρα στο ν. «Χατζη-
δάκη». Απαιτήσαµε να γίνει Συνέδριο της OΛΜΕ
και να σταµατήσει ο αντιδηµοκρατικός κατήφορος
της πλειοψηφίας, που σερνόταν στα δικαστήρια
εκλιπαρώντας τον αυτοδιορισµό της ως ∆ιορισµένη
∆ιοίκηση! Καταγγείλαµε την απαράδεκτη αντιδηµο-
κρατική εκτροπή των ΣΥΝΕΚ – ∆ΑΚΕ – ΠΑΜΕ –
ΠΕΚ, δεν συναινέσαµε µε το δικαστικό διορισµό
µας και αποχωρήσαµε από τη δοτή διοίκηση!
Oι Αγωνιστικές Παρεµβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις

∆Ε, γεννηµένες και σφυρηλατηµένες µέσα στους µεγά-

λους πανεκπαιδευτικούς αγώνες των τελευταίων τεσσά-
ρων δεκαετιών παλεύουµε σταθερά για την ενότητα του
κλάδου για τον ταξικό και αγωνιστικό προσανατολισµό
των σωµατείων µας συµβάλλοντας µε νύχια και µε δό-
ντια στο µαζικό συντονισµό των πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων µε πρωταγωνιστές τις Γ.Σ και τους ίδιους τους εκ-
παιδευτικούς. Για την αναζωογόνηση των δηµοκρατι-
κών συλλογικών διαδικασιών, για να γίνουν τα πρωτο-
βάθµια σωµατεία και η Oµοσπονδία όπλο των εκπαιδευ-
τικών απέναντι στην αντιεκπαιδευτική – αντιδραστική
πολιτική των κυβερνήσεων, της άρχουσας τάξης, της
ΕΕ και του κεφαλαίου. Για να γίνουν τα εκπαιδευτικά
σωµατεία ασπίδα υπεράσπισης του ∆ηµόσιου ∆ωρεάν
Σχολείου, των εργασιακών δικαιωµάτων των εκπαιδευ-
τικών, των µορφωτικών δικαιωµάτων όλων των παιδιών
χωρίς ταξικούς αποκλεισµούς! Για την αγωνιστική συ-
µπόρευση και το συντονισµό όλων των σωµατείων και
συνδικάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα ενάντια στην
πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – µεγάλου κεφαλαίου!

Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Μπροστά στο 20ο Συνέδριο της OΛΜΕ πρέπει τα

πράγµατα να πάνε αλλιώς! Να σπάσει το απόστηµα και
να ηττηθούν οι δυνάµεις του κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού που καθηλώνουν τον κλάδο, επιβάλλουν την ηττο-
πάθεια και τη συνθηκολόγηση! Να ενισχυθεί η γραµµή
του αγώνα και της ανασυγκρότησης των σωµατείων µε
όρους µαζικούς και ταξικούς!
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✓ Να σταµατήσει ο πόλεµος στην Ουκρανία! Να στα-

µατήσει τώρα η εισβολή της Ρωσίας και κάθε επέµ-

βαση των ΗΠΑ – ΝΑΤO – ΕΕ! Καµία εµπλοκή της

χώρας µας! Να κλείσουν όλες οι βάσεις! Έξω από

ΝΑΤO – ΕΕ! Παλεύουµε για τη συγκρότηση αντιπο-

λεµικού – αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος για την Ει-

ρήνη και Φιλία των Λαών! Σταθερό µέτωπο αγώνα

ενάντια στον ρατσισµό, τον εθνικισµό, την ακροδε-

ξιά και το φασισµό!

✓ Να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας! Τώρα

πραγµατικές αυξήσεις! Κανείς µε λιγότερα από

1000€! Αποκατάσταση όλων των απωλειών από την

έναρξη των µνηµονίων, την ακρίβεια και τον πληθω-

ρισµό! Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού!

✓ Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, τη διαδήλωση και

την απεργία! Υπερασπίζουµε τα δηµοκρατικά και

συνδικαλιστικά µας δικαιώµατα! ∆εν συναινούµε –

δεν εφαρµόζουµε καµία πτυχή του αντεργατικού

εκτρώµατος «Χατζηδάκη»! (ΓΕΜΗΣOΕ, ηλεκτρονι-

κές κάλπες – ΓΣ κλπ)! Αγωνιζόµαστε για την ανα-

τροπή του αντισυνδικαλιστικού – αντεργατικού νό-

µου!

✓ ∆ηµόσια ∆ωρεάν Υγεία για όλους! Στηρίζουµε όλα

τα δικαία αιτήµατα των υγειονοµικών και των σωµα-

τείων τους! Να ενισχυθεί εδώ και τώρα το ΕΣΥ µε

γιατρούς – νοσηλευτές – εξοπλισµό! Να αρθεί το

αυταρχικό µέτρο της αναστολής εργασίας! Μέτρα

προστασίας σε Σχολεία, ΜΜΜ και σε όλους τους ερ-

γασιακούς χώρους!

✓ Γενναία χρηµατοδότηση της Παιδείας και της Υγεί-

ας από τον κρατικό προϋπολογισµό – όχι στην πολι-

τική των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων! Φραγ-

µός στις δαπάνες για πολεµικούς εξοπλισµούς!

✓ Μαζικοί διορισµοί µονίµων εκπαιδευτικών µε βάση

την προϋπηρεσία και το πτυχίο – καµιά απόλυση

αναπληρωτή! Όχι στο προσοντολόγιο «Γαβρόγλου».

Σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους. Πλήρη δικαι-

ώµατα στους αναπληρωτές!

✓ Όχι στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση, την «αυ-

τονοµία» σχολικής µονάδας, την Τράπεζα Θεµάτων,

την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής! Να ανατραπεί το

σύνολο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

✓ Ενιαίο δηµόσιο, δωρεάν 12χρονο σχολείο για

όλους, µε δίχρονη προσχολική αγωγή – εκπαίδευση!

Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ενταγµένη στο

δηµόσιο σύστηµα εκπαίδευσης και εξ ολοκλήρου

στο Υπουργείο Παιδείας. Επαγγελµατικά δικαιώµατα

στους τίτλους σπουδών! Όχι στην εµπορευµατοποίη-

ση, τη µαθητεία και το χτύπηµα των εργασιακών δι-

καιωµάτων µαθητών – εκπαιδευτικών!

✓ Να επανέλθει τώρα το ωράριο των εκπαιδευτικών

στα επίπεδα προ του 2013!

✓ Να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντιασφαλιστικοί νό-

µοι (Κατρούγκαλος, Βρούτσης κλπ)! Αγώνας για

Κοινωνική Ασφάλιση για όλους! Σύνταξη στα 30 χρό-

νια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας! Καµία περικοπή στις

συντάξεις!

✓ Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – κε-

φαλαίου! Ακύρωση των συµφωνιών των ιδιωτικοποι-

ήσεων. ∆εν πουλάµε! ∆εν παραχωρούµε τον δηµό-

σιο πλούτο! Κατάργηση όλων των µνηµονιακών νό-

µων, δηµοσιονοµικών πλεονασµάτων, συµφώνων

σταθερότητας. Oι εργαζόµενοι δεν χρωστούν ούτε

στο ∆ΝΤ, ούτε στην ΕΕ!

£¤ÛÂÈ˜ – ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÈÂÎ‰›ÎËÛË˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ 20Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ!


