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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Καλή σχολική χρονιά με υγεία και αισιοδοξία!
Για μια ακόμα χρονιά είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό
στον αγώνα για τη μόρφωση, τη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη όλων των μαθητών
μέσα στην τάξη. Δεν ξεχνάμε τα λόγια του πρωτοπόρου δασκάλου και αγωνιστή Δ.
Γληνού που μας θυμίζει ότι “ο παιδαγωγός...βλέπει στις νέες ψυχές τη δυνατότητα
μιας καλύτερης ανθρωπότητας και θέτει τον εαυτό του υπηρέτη της δημιουργίας
της”.
Οι αγωνίες μας για τη μόρφωση των μαθητών και τη λειτουργία του σχολείου δεν “χωρούν” στις
φόρμες αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και στους σχεδιασμούς για ένα σχολείο “πιο ευαίσθητο
στις απαιτήσεις της αγοράς και των χορηγών”. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι επιδίωξη όλων
των κυβερνήσεων, και της σημερινής, είναι να φορτώσουν στους ίδιους τους μαθητές, τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς, τα βάρη των ελλείψεων σε υποδομές, προσωπικό και χρηματοδότηση των
σχολείων.
Να εμπεδωθούν ως ατομική “αδυναμία” ή “ανικανότητα” οι αρνητικές επιπτώσεις στη μόρφωση των
παιδιών, του σχολείου που στηρίζεται στο ανταγωνισμό, σε αναλυτικά προγράμματα που προάγουν
τον ανορθολογισμό και τη μονομέρεια, σε σχολικά βιβλία με ανακρίβειες και λάθη!

Η μόνη ρεαλιστική λύση υπέρ των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων
είναι να δυναμώσει η πάλη για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Για να μπει τέλος στην αδιοριστία και το αίσχος της ελαστικής εργασίας, για το δικαίωμα στη
μόνιμη και σταθερή δουλειά, με τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εργάζονται
τα τελευταία χρόνια στα σχολεία (πάνω από 33.000). Για την εξίσωση των δικαιωμάτων των
αναπληρωτών με αυτά των μονίμων.
Για να στηριχθούν οι υποδομές των σχολείων, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι αντισεισμικοί
έλεγχοι, να υπάρξουν σχέδια αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας. Να παρθούν
όλα τα μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής
Αγωγής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Γενναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, ούτε
1ε από την τσέπη γονιών, εκπαιδευτικών.
Για να έχει κάθε μαθητής πρόσβαση στη δομή που έχει ανάγκη, να υπάρχουν παντού τμήματα
ένταξης, ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή. Να λειτουργήσουν
από την πρώτη μέρα οι τάξεις υποδοχής.
Για να στηριχθεί η δουλειά του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη με μείωση του αριθμού
μαθητών ανά τάξη (το ανώτερο 15 μαθητές για Νηπιαγωγείο και Α’ – Β ‘ Δημοτικού και 20
σε όλες τις άλλες, 20 σε Γυμνάσια – Λύκεια και 10 σε τμήματα εργαστηρίων και ομάδων
προσανατολισμού).

Για να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, για αυξήσεις στους μισθούς,
για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Για αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική
ασφάλιση.
Για να δοθούν χρήματα για τα σχολεία και όχι για τις Νατοϊκές δαπάνες και τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που εμπλέκουν τη χώρα μας σε επικίνδυνα παιχνίδια. Για την
υποδοχή όλων των θυμάτων των ιμπεριαλιστικών πολέμων (προσφύγων και μεταναστών)
και την ένταξή τους στο Δημόσιο σχολείο.

Κάτω τα χέρια από τα Σωματεία, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες
Οι εξαγγελίες της Ν.Δ. για νέο χτύπημα στη ζωή και τη δράση των σωματείων είναι πραγματικά “αιτία
πολέμου”! Η Ν.Δ., πατώντας στον απεργοκτόνο νόμο Αχτσιόγλου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά
παραπέρα. Το ζήτημα των αλλαγών που σχεδιάζει δεν είναι απλά τεχνικής φύσης (π.χ. ηλεκτρονικό
μητρώο, ηλεκτρονική ψηφοφορία κ.τ.λ.). Στόχο έχουν να καταργήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις, οι
αποφάσεις να παίρνονται με απρόσωπες διαδικασίες χωρίς συζήτηση και με την άμεση παρέμβαση
της εργοδοσίας.
Στοχεύουν επί της ουσίας στην φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα των σωματείων επιδιώκοντας
να τα μετατρέψουν σε απρόσωπους μηχανισμούς “κοινωνικού εταιρισμού”. Υπερασπιζόμαστε τους
Συλλόγους μας και τις ΕΛΜΕ, τα καταστατικά λειτουργίας των Σωματείων μας.
Είναι απροκάλυπτη η κυβερνητική υποκρισία. Η ίδια η κυβέρνηση αποφασίζει ενώ αποτελεί το 40%
του 58% του εκλογικού σώματος. Για τους εργαζόμενους όμως, που παλεύουν για ζωή τους, απαιτούν
και ζητάνε καθολική συμμετοχή και με πλήρες φακέλωμα σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες
που συμμετέχουν! Μπροστά στην αντιλαϊκή επίθεση που έρχεται επιδιώκουν να επιβάλουν σιγή
νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Δεν θα το επιτρέψουμε! Να παρθούν τώρα αποφάσεις για
απεργιακή απάντηση σε περίπτωση που η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει τέτοιο σχέδιο νόμου.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Έχουμε τη δύναμη να τους αντιμετωπίσουμε, να επιβάλουμε το δίκιο μας. Να ανοίξουμε το δρόμο
ώστε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Τώρα είναι η ώρα να γίνει ακόμα ένα μεγάλο βήμα
στην αλλαγή της κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα στο κλάδο μας.
Η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται στην συσπείρωση γύρω από τους Συλλόγους και τις ΕΛΜΕ, τις
επιτροπές αγώνα αναπληρωτών, στην κοινή δράση με όλους τους εργαζόμενους, με τους γονείς
και τους μαθητές μας. Στην κοινωνική συμμαχία, γιατί η μόρφωση είναι ζήτημα όλου του λαού.
Το πιο ελπιδοφόρο γεγονός σήμερα είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του πόλου αγώνα και
ανατροπής, των σωματείων, των ομοσπονδιών, των επιτροπών αγώνα, των συνδικαλιστών που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ!
Με λογισμό και μ’ όνειρο...με οδηγό τις δικές μας ανάγκες κάνουμε ένα ακόμα βήμα μπροστά!!
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