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Η συνδικαλιστική χρονιά τελειώνει μέσα σε μια πολιτική συγκυρία τραγική σε όλη 

την Ευρώπη για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των λαών. Ο εργασιακός μεσαίωνας δείχνει 
να επιστρέφει με γοργά βήματα πάνω στα συντρίμμια που αφήνει πίσω του ο καπιταλισμός 
με τη μεγαλύτερη δομική κρίση στην ιστορία του. Η μια μετά την άλλη οι χώρες της 
Ευρώπης μπαίνουν μέσω της διόγκωσης του ελλείμματος στη δίνη του χρέους με 
αποτέλεσμα να αναστέλλουν κάθε εργασιακό δικαίωμα και οδηγώντας στην ανεργία 
εκατομμύρια εργαζόμενους.   

Η συγκυβέρνηση αμαρά (ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΔΗΜ.ΑΡ, που εμμέσως επέβαλαν  ΕΕ-ΕΚΣ-
ΔΝΣ, ανέλαβε  να συνεχίσει το έγκλημα που δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν οι 
προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις. Με την ψήφιση του νέου απεχθούς μνημονίου με 
μέτρα 15,5 δις ευρώ, και τη συνέχιση των ατελείωτων δόσεων της αντεργατικής επίθεσης η 
σκυτάλη περνά πλέον στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της χώρας. Η νέα αποκοιοκρατικού τύπου συμφωνία με τους δανειστές οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στην καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου του λαού και των 
δικαιωμάτων του, σε εκμηδένιση μισθών και συντάξεων, σε σάρωμα των αποθεματικών των 
ταμείων, σε κατεδάφιση της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, σε μαζικό 

ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, σε εκτόξευση ανεργίας και φτώχειας. Με ένα καθεστώς 
ταπεινωτικής «εποπτείας», αναίρεσης της  εθνικής κυριαρχίας οι ντόπιοι υπηρέτες του 
κεφαλαίου, των μεγαλοεκδοτών και των μεγαλοεργολάβων συναινούν και συνυπογράφουν.  

Κάθε εβδομάδα ανακοινώνονται νέα μέτρα, περισσότεροι φόροι, νέες επιδρομές στα 
εισοδήματα και στα δικαιώματα του εργαζόμενου κόσμου, της νεολαίας και των 
συνταξιούχων. Ο οικονομικός αρμαγεδώνας του νέου μνημονίου, σαρώνει τα πάντα 
ξεθεμελιώνοντας ότι με κόπο και αγώνα έχτισαν οι πατεράδες μας, διαλύοντας το κράτος 
πρόνοιας, σπέρνοντας παντού ανεργία, δυστυχία και φτώχεια, τροκρατώντας τα λαϊκά 
στρώματα και οδηγώντας τα με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία.  

Σο θράσος κυβέρνησης και τρόικας είναι απύθμενο, την ώρα που μειώνουν τους 
συντελεστές φορολόγησης των επιχειρήσεων, συνεχίζουν τις απεριόριστες φοροαπαλλαγές 
στο κεφάλαιο, εκποιούν το δημόσιο συσσωρευμένο πλούτο, ενώ επεξεργάζονται, νέα αύξηση 
της φορολογίας των λαϊκών εισοδημάτων. Σην ίδια στιγμή ο εκφασισμός της ελληνικής 
κοινωνίας μέσα από τη στήριξη των ΜΜΕ  στη  χρυσή αυγή δημιουργούν εφεδρεία του 
κεφαλαίου δεδομένης της αύξησης της αριστεράς  κινηματικά και εκλογικά που διεκδικεί 
την ανατροπή  της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης και τον απεγκλωβισμό από τα μνημόνια 
και την τρόικα. 
 Ο προϋπολογισμός του 2013 που προτείνεται από την κυβέρνηση για την Παιδεία 
είναι ο χειρότερος όλων των προηγούμενων ετών, οι δαπάνες για την παιδεία βρίσκονται  
στο 2,51%  του ΑΕΠ. Η Β/θμια Εκπαίδευση θα υποστεί συνολική μείωση περίπου 14% σε 
σχέση με πέρυσι και σε απόλυτους αριθμούς περί τα 295 εκατ. ευρώ. Με στόχο τη μείωση 

των δαπανών καταργείται η δωρεάν χορήγηση  βιβλίων στους μαθητές αφού τα βιβλία θα 
χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για κάθε σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή 
αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν. Μειώνονται ακόμα και τα ελάχιστα ποσά που 
δίνονταν  για τον καθαρισμό των Δημόσιων σχολείων και για τα λειτουργικά τους έξοδα, 
γεγονός που θα οδηγήσει τις σχολικές μονάδες σε αδυναμία λειτουργίας. Ήδη σήμερα τα 

mailto:elme.ilei@gmail.com
http://elmeilei.wordpress.com/


περισσότερα σχολεία αδυνατούν να ξοφλήσουν τους λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφώνου 
και βέβαια δεν μπορούν να αγοράσουν πετρέλαιο. τόχος τους να εμπεδωθεί στην ελληνική 
κοινωνία η εντύπωση ότι η παιδεία είναι ιδιωτική υπόθεση του καθενός και όχι καθολικό 
δικαίωμα όλων και υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει.  
     Η μείωση των δαπανών και της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών δεν αποτελεί 
όμως το μόνο τίμημα που καλείται να πληρώσει η παιδεία στις συνεχιζόμενες μνημονιακές 
πολιτικές. Σα κενά στα σχολεία παραμένουν, καταργείται η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής με 
κίνδυνο να διαλυθούν τα ΚΕ.Δ.Δ.Τ, απαξιώνονται τα Μουσικά σχολεία που υπολειτουργούν 

χωρίς μουσικούς, επιχειρείται σύμπτυξη τμημάτων και οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις που 
ετοιμάζονται από το υπουργείο παιδείας θα αλλάξουν πάλι προς το χειρότερο το σχολικό 
χάρτη. το νέο Σεχνολογικό Λύκειο που ετοιμάζεται, αναμένονται και εκεί σαρωτικές 
καταργήσεις - συγχωνεύσεις σχολείων και ειδικοτήτων. Η νέα χρονιά θα βρει τους 
εκπαιδευτικούς με μειώσεις έως 50% στις αποδοχές τους σε σχέση με πέρυσι, και ιδιαίτερα 
τους νέους με αποδοχές στα 650 ευρώ να αδυνατούν ακόμα και να επιβιώσουν από το 
μισθό τους. Ευτυχώς που το Τπουργείο Παιδείας προτίθεται να δώσει κουπόνι σίτισης σε 
νεοδιόριστους δασκάλους και καθηγητές! Παράλληλα, οι χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί 
καταδικάζονται στην ανεργία, αφού οι προσλήψεις τους μειώνονται κατά 85% την επόμενη 
χρονιά! Για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα το Τπουργείο επαναφέρει τα 
30άρια τμήματα, θέλει να συγχωνεύσει 1500 σχολικές μονάδες και να αυξήσει από τη νέα 
σχολική χρονιά το ωράριο των καθηγητών! Σα στοιχεία αυτά θα δημιουργήσουν τεχνητές 
υπεραριθμίες. το σημείο αυτό η τρόικα εσωτερικού ψήφισε ήδη τις υποχρεωτικές 
μεταθέσεις σε όλη την επικράτεια, μετατρέποντας τους εκπαιδευτικούς σε περιπλανώμενους 
φαντάρους διαλύοντας οικογένειες και εργασιακές σχέσεις! Σο σχέδιο του Τπουργείου 
προβλέπει την μετακίνηση σε όλη την Ελλάδα 10000 συναδέλφων! Σην ίδια στιγμή 
προωθείται εγκύκλιος με βάση την οποία οδηγούν σε αργία κάθε υπάλληλο, ακόμα και για 
την πολιτικοσυνδικαλιστική άποψη και δράση! Σο πειθαρχικό δίκαιο «τυλίγει πολύ εύκολα 
σε μια κόλλα χαρτί» ανά πάσα στιγμή κάθε συνάδελφο που δεν είναι απόλυτα υποταγμένος! 
Ο καθηγητής που κατηγορείται για «ανάρμοστη συμπεριφορά» ή για «σοβαρή απείθεια»  και 
οδηγείται σε ΕΔΕ, τίθεται σε αργία! Οι  απολύσεις  θα συνεχιστούν με την αξιολόγηση-

χειραγώγηση  που θα δείξει σε κάποιους ή κάποιες το δρόμο προς την έξοδο από την 
εκπαιδευτική διαδικασία, όχι επειδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά επειδή έτσι 
απαιτούν οι δανειστές της χώρας. Όσοι τελικά απομείνουν θα πρέπει συνεπώς να είναι 
πλήρως υπάκουοι και χειραγωγημένοι, πειθήνια όργανα στις εντολές για την εφαρμογή των 
αντιλαϊκών επιλογών που οδηγούν στο σχολείο της αγοράς αλλά και στο τσάκισμα των 
εργασιακών μας δικαιωμάτων. Έτσι τη στιγμή που γίνεται λόγος για απολύσεις χιλιάδων 
εκπαιδευτικών το 2013, διαμορφώνεται ένα ασφυκτικό περιβάλλον εργασίας στα δημόσια 
σχολεία! 

Δράσεις της ΕΛΜΕ 
το χώρο μας από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση, το θέμα που επικράτησε ήταν αυτό 

της μεταφοράς των μαθητών λόγω της ανάληψης  των δήμων να φέρουν την ευθύνη και τη 
χρηματοδότηση. Επικοινωνήσαμε με όλους τους δήμους του νομού για το θέμα αυτό και 
ανακαλύψαμε ότι όλοι οι δήμοι ήταν ανέτοιμοι και σε επίπεδο γραφειοκρατικών 
διαδικασιών αλλά πολύ περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο. Εκφράσαμε δημοσίως την 
αγωνία μας για τη μεταφορά των μαθητών που ήταν στον αέρα, για τις οφειλές της 
περιφέρειας από προηγούμενα έτη, συναντηθήκαμε με φορείς και αναδείξαμε τις ευθύνες 
της πολιτείας κοινοποιώντας στην τοπική κοινωνία τις θέσεις μας. 

Δημιουργήσαμε blog της ΕΛΜΕ για άμεση και συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο αλλά και με χρήσιμο υλικό για τις δράσεις μας.  

τον τομέα της Τγείας  αναδείξαμε την τραγική κατάσταση στον ΕΟΠΤΤ, την έλλειψη 
ιατρικού προσωπικού για τους ασφαλισμένους, την αύξηση στη φαρμακευτική περίθαλψη 

και τη συμμετοχή μας στις παρακλινικές εξετάσεις. Με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων και συλλόγων στον Πύργο για τον ΕΟΠΤΤ με στόχο 
να αναδείξουμε το μέγεθος του προβλήματος. Για την ενημέρωση των συναδέλφων 
αναρτήσαμε στο blog της ΕΛΜΕ λίστες με γιατρούς που μπορούν να επισκεφτούν και 
ταυτόχρονα να είναι ορατές οι τραγικές ελλείψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε πολλές περιοχές.          



Για τις συγχωνεύσεις των σχολείων είχαμε συνεχείς παραστάσεις στη Δ/νση Β/θμιας 
ώστε να μην υπάρχει πρόταση συγχώνευσης αλλά και παραστάσεις στα δημοτικά 
συμβούλια για να μην υπάρξουν αρνητικές αποφάσεις. Ειδικά για το Γυμνάσιο Μυρτιάς-
κουροχωρίου για το οποίο υπήρχε απόφαση κατάργησης διεκδικήσαμε και πετύχαμε 
ομόφωνη απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο Πύργου για τη συνέχιση της λειτουργίας 
του και με τις αποφάσεις από το σύλλογο διδασκόντων και της ΕΛΜΕ κάναμε παράσταση 
στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης με στόχο να προτείνει τη συνέχιση της 
λειτουργίας του όπως και έγινε. Ειδικά για το Γυμνάσιο Μυρτιάς το πρόβλημα της 

μαθητικής διαρροής προς τα σχολεία του Πύργου είναι ανοιχτή πληγή με ευθύνη και 
ανοχή όλων των διοικήσεων. Σο ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται σε πολλά σχολεία της 
περιφέρειας με αποτέλεσμα να μειώνεται το μαθητικό δυναμικό και τα σχολεία να είναι 
ευάλωτα στις επόμενες φάσεις συγχωνεύσεων. 

 Προκαλέσαμε 2 ειδικές συνεδριάσεις με τους αναπληρωτές/τριες του νομού με 
στόχο να αναδείξουμε την ανάγκη να γίνουν μόνιμοι διορισμοί αλλά και να αλλάξει το 
απαράδεκτο καθεστώς με την μη-αναγνώριση της προϋπηρεσίας από 1/7/2010 κατ’ 
εφαρμογή του Ν.3848. ύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου με τη νέα σχολική χρονιά 
περισσότεροι από 12.000 αναπληρωτές θα μείνουν άνεργοι και είναι ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο διεκδίκησης. Σις θέσεις αυτές από την πρώτη συνάντηση 
τις καταθέσαμε στη γενική συνέλευση προέδρων διεκδικώντας να υπάρχει κινητικότητα και 
σε πανελλαδικό επίπεδο. 

το ζήτημα που αφορούσε την αναπλήρωση ωρών από καταλήψεις σχολείων 
αντισταθήκαμε στην υποκριτική στάση του υπουργείου που ενώ χάνονταν χιλιάδες ώρες 
διδασκαλίας από τις ελλείψεις εκπ/κών λειτούργησε αντιδραστικά και τιμωριτικά ζητώντας 
να γίνονται μαθήματα άββατα, αργίες και να περικόπτονται εκδρομές. Αντιδράσαμε με 
αποφάσεις των συλλόγων και με παράσταση στο Περιφερειακό Δ/ντή ζητώντας να γίνουν 
σεβαστές οι αποφάσεις των συλλόγων που γνωρίζουν καλύτερα από όλους πώς να 
διαχειρίζονται τα του οίκου τους.  

Κάναμε παρεμβάσεις σε δήμους όταν σχολικές μονάδες αδυνατούσαν να καλύψουν 
λογαριασμούς ρεύματος για ανάγκες θέρμανσης λυομένων αιθουσών και απαιτήσαμε να 

υπάρχει επιχορήγηση ώστε να μην υπάρχει διακοπή ρεύματος. 
τηρίξαμε με ψηφίσματα αλληλεγγύης τους αγώνες εργαζομένων όπως στη 

χαλυβουργία, στους υπό απόλυση εργαζομένους σε δήμους και περιφέρειες αλλά και  
αγωνιστές εργαζόμενους που διώκονταν για τη συνδικαλιστική δράση τους. 

Επισκεφτήκαμε αρκετές φορές όλα τα σχολεία του Νομού, ακόμα και τα πιο 
απομακρυσμένα, στα πλαίσια προώθησης απεργιακών κινητοποιήσεων με τα αιτήματα του 
κλάδου και όχι με παραταξιακή λογική, στα πλαίσια  δική μας ενημέρωσης για τα ιδιαίτερα 
προβλήματα κάθε σχολείου αλλά και για να  στηρίξουμε πρωτοβουλίες των συλλόγων για 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα. Διεκδικήσαμε να στελεχώνονται τα σχολεία στην 
αρχή της χρονιάς (ιδιαίτερα τα περιφερειακά) με τους συναδέλφους που είναι στη διάθεση 
του ΠΤΔΕ και υπηρετούσαν το προηγούμενο έτος, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
διάθεσης ώστε να μην βιώνουμε το φαινόμενο των άδειων σχολείων κάθε επτέμβρη.           

 
Η ΕΛΜΕ Ηλείας σε δεκάδες περιπτώσεις, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, με 

συγκρούσεις, με επιμονή, έφερε αρκετά θετικά αποτελέσματα: κανένας συνάδελφος στη 
διάθεση του ΠΤΔΕ δεν αναγκάστηκε να φύγει εκτός Νομού, διατηρείται ο μέγιστος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα σχολεία μας παρ’ όλες τις προσπάθειες καταστρατήγησής 
του, δε χαρακτηρίστηκαν σε πολλά σχολεία υπεράριθμοι συνάδελφοι ιδιαίτερα στα μικρά 
σχολεία όπως το ΠΤΔΕ προσπάθησε, δεν συνεχίστηκαν αυταρχικές συμπεριφορές 
διευθυντών με παρέμβαση του σωματείου, η εκλογή υποδιευθυντών έγινε και φέτος με τις 
αποφάσεις των συλλόγων, υπάρχει σε σημαντικά υπηρεσιακά συμβούλια παρουσία της 

ΕΛΜΕ ακόμα και στις τοποθετήσεις αναπληρωτών παρότι είναι πλέον εκτός ΠΤΔΕ, δεν 
έσπασαν πλήρη κενά ώστε να προσλαμβάνονται αναπληρωτές και όχι ωρομίσθιοι. 

 Διατηρούμε συνεχώς επίκαιρο, με συνεχείς παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, το 
πρόβλημα σχολικής στέγης. Για το μεγάλο αυτό ζήτημα κάναμε πλειάδα παραστάσεων σε 
όλα τα επίπεδα διοίκησης του νομού, απαιτώντας   άμεση λύση στα τρέχοντα προβλήματα 
(μειωμένο αριθμό μαθητών, επιπλέον αίθουσες, καλύτερες συνθήκες στα λυόμενα) και 



επιτάχυνση στις διαδικασίες ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων. υγκρουστήκαμε με το 
Δήμαρχο Ήλιδας στην προσπάθειά του να «λύσει» το σχολικό πρόβλημα του Γυμνασίου-
Λυκείου ιμόπουλου με μια προσωρινή μεταστέγαση που την μετατρέπει σε μόνιμη χωρίς 
στοιχειώδεις συνθήκες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Σο ανακαλύψαμε, το αναδείξαμε 
στο δημοτικό συμβούλιο, το γνωστοποιήσαμε στην τοπική  κοινωνία και διεκδικούμε 
μόνιμη και ουσιαστική επίλυση που δε θα στηρίζεται σε ημίμετρα. To ξεκίνημα του 1ου 
Γυμνασίου Πύργου που είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων μεγάλων κινητοποιήσεων  
υλλόγου διδασκόντων, γονέων, μαθητών, με κινητήριο μοχλό  το αίτημα της ΕΛΜΕ. 

   

το επίπεδο των αγώνων ενάντια στη συνολική πολιτική που αντιμετωπίζουμε, 
κινηθήκαμε και φέτος σε διαφορετικές τροχιές από τον κομματικό ή κυβερνητικό 
συνδικαλισμό. Άλλωστε από το πρώτο Δ. θέσαμε αγωνιστικούς στόχους και καλέσαμε τον 
κόσμο της ΕΛΜΕ σε συστράτευση με τους άλλους εργαζόμενους. Η δράση του Δ. 
στηρίχθηκε σε μια άλλη αντίληψη για το συνδικαλιστικό κίνημα, βασισμένη στον 
αγωνιστικό συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, που γίνεται με βάση τα προβλήματα, 
το ενιαίο περιεχόμενο των διεκδικήσεων και επιτυγχάνεται χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς εκ 
των προτέρων διαπιστευτήρια ταξικότητας, χωρίς εκβιαστικές πρακτικές, μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις διαφορετικές αγωνιστικές και 
συνδικαλιστικές εμπειρίες. Μια τέτοια κατεύθυνση την υπηρετήσαμε με τον συντονισμό  
πρωτοβάθμιων σωματείων, με τη συμμετοχή μας στο κίνημα ενάντια στο μνημόνιο, στις 
κινήσεις του «δεν πληρώνω». υμβάλαμε αποφασιστικά στην οργάνωση των μαζικών 
πανεργατικών κινητοποιήσεων μαζί με εργαζόμενους από άλλα σωματεία του νομού. Η 
προσπάθειά μας παρότι δεν είχε στήριξη από τις άλλες παρατάξεις είχε πανηλειακά 
χαρακτηριστικά. χεδιάστηκαν και τυπώθηκαν αφίσες και ενημερωτικό υλικό που 
κολλήθηκαν και μοιράστηκε αντίστοιχα όχι μόνο στα σχολεία μας και σε άλλους 
εργασιακούς χώρους αλλά και στις μεγάλες πόλεις του νομού μας, στους πολίτες που 
καλούσαμε να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα. Οι 
απεργιακές κινητοποιήσεις το επτέμβρη, τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη, ήταν από τις 
μαζικότερες που έγιναν ποτέ στον Πύργο και με ενωτικό χαρακτήρα.    

Ανάμεσα στους ρόλους του σωματείου θεωρούμε είναι και η ενίσχυση με κάθε τρόπο 
της επαφής μαθητών και εκπαιδευτικών με κάθε μορφής πολιτιστική δράση. Οι 
κινηματογραφικές βραδιές της ΕΛΜΕ Ηλείας και του υλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών 
Πύργου συνεχίζουν τη δράση τους για 12η χρονιά και έχουν αγκαλιαστεί από την 
εκπαιδευτική κοινότητα. Παράλληλα είναι διαρκής η συνεργασία μας με το Υεστιβάλ 
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους με προβολές ταινιών, με 
κινηματογραφικά εργαστήρια, με παράλληλες εκδηλώσεις στα σχολεία με καλλιτέχνες και 
συγγραφείς στηρίζουν το θεσμό αυτό και τον επεκτείνουν  στα σχολεία μας. Αντιδράσαμε 
στην σχεδιασμένη προσπάθεια της Περιφέρειας να σταματήσει τη χρηματοδότηση του 
Υεστιβάλ και συστρατευτήκαμε στην προσπάθεια των διοργανωτών να συνεχίσει το Υεστιβάλ 
τη δράση του σε πείσμα των καιρών. 

Ξεκίνησε  με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ ένα διαρκές αντιφασιστικό μέτωπο 
εκδηλώσεων-δράσεων για να αποκρούσουμε το μόρφωμα της χρυσής Αυγής και να 
ξεσκεπάσουμε αυτούς που επιδιώκουν αλλοίωση συνειδήσεων. τα πλαίσια αυτά με 
συνεργασίες με άλλους συλλόγους-σωματεία ξεκινήσαμε με τον αντιφασιστικό Οκτώβρη με 
σειρά εκδηλώσεων (θεατρικά δρώμενα-μουσικές εκδηλώσεις-αφιέρωμα στο Λάκη άντα) 
αλλά και με παρεμβάσεις στα πλαίσια της διδασκαλίας στο σχολείο. Σο ίδιο έγινε και το 
Νοέμβρη με την προβολή της ταινίας «το Αυγό του Υιδιού» και τη συζήτηση που 
ακολούθησε. Όλες οι δράσεις είχαν θετική ανταπόκριση και στα σχολεία και στην τοπική 
κοινωνία.   

 

Σο απερχόμενο Δ.. λειτούργησε με γνώμονα την υπεράσπιση του δημόσιου 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, της αξιοπρέπειας και των συλλογικών δικαιωμάτων του 
καθηγητή. Εκτιμάμε ότι έρχονται χειρότερες μέρες και μόνο οργανωμένα και μαζικά 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται. 

Οι καταργήσεις σχολείων θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα. Η 
διαθεσιμότητα - απόλυση θα χτυπήσει την πόρτα του κλάδου σε ειδικότητες που διώχνονται 



από τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σο νέο όχημα για τις απολύσεις θα είναι η αξιολόγηση 
και η κατηγοριοποίηση  Η μάχη για τη διατήρηση της οργανικότητας είναι στο προσκήνιο. 

Τπερασπιζόμαστε την αυτοτέλεια του σωματείου μας χωρίς να καθοριζόμαστε από 
άνωθεν  κομματικές γραμμές γι’ αυτό και σε όλες τις δράσεις μας   προτάσσουμε  το πανό 
της ΕΛΜΕ Ηλείας κάνοντας πράξη την ενότητα του κλάδου και την αναγκαιότητα για 
κοινούς αγώνες με μαχητικότητα για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.  

 
 

                           Συνοχή και αγωνιστική ενότητα του κλάδου 
Αυτή μπορεί να επιτευχθεί, πέρα από τη σωστή γραμμή και με την τήρηση συνδικαλιστικών 
αρχών και μέτρων που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες της 
ΕΛΜΕ, θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του κλάδου από το σύνολο του 
δυναμικού της ΕΛΜΕ, θα βοηθούν την παραπέρα ανάπτυξη των μορφών άμεσης 
δημοκρατίας και θα διαμορφώνουν ένα καλύτερο κλίμα που θα διευκολύνει την 
αντιπαράθεση των ιδεών. Αυτή τη λογική πιστεύουμε ότι μεταξύ άλλων μπορεί να 
υπηρετήσουν: Η καθιέρωση μόνιμης  συνεδρίασης του Δ.., με την ημέρα και τις ώρες που 
θα είναι ανοιχτά τα γραφεία να είναι σε γνώση των συναδέλφων. Ο θεσμός των 
συνδικαλιστικών αντιπροσώπων κατά σχολείο να πάρει πιο ουσιαστικό περιεχόμενο. Να 
οριστούν σ’ όλα τα σχολεία. Να αποτελέσουν το μόνιμο δίκτυο της ΕΛΜΕ που θα 
επικοινωνεί με τα σχολεία. Θα ενημερώνονται για όλα τα θέματα της ΕΛΜΕ, τα οποία και 
θα ανακοινώνουν στους συναδέλφους. Θα μπορούν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του 
Δ. Όταν ο κλάδος προχωρά σε απεργιακές κινητοποιήσεις η ΕΛΜΕ να συγκροτεί ανοιχτές 
απεργιακές επιτροπές. Απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους επιδιώκοντας να 
ενεργοποιήσει τους αντιπροσώπους, άλλους συναδέλφους που έχουν διάθεση και φυσικά 
εκπροσώπους των παρατάξεων και των κινήσεων. Σα μέλη του Δ.. οφείλουν να 
συμβάλλουν στην υλοποίηση των αποφάσεων του κλάδου   για την επιτυχία των 
κινητοποιήσεων. Προγραμματισμός βασικών θεμάτων συζήτησης που θα απασχολήσουν το 
Δ.. μέχρι το τέλος της χρονιάς και στα οποία θα κληθούν οι σύλλογοι διδασκόντων να 
διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Σο Δ. . να επιδιώκει να ενημερώνεται από τη Διεύθυνση 

για την Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΠΤΔΕ και σε συνεδριάσεις του, από 
κοινού με τους αιρετούς θα καθορίζει τη στάση του στα συγκεκριμένα θέματα. 
 

Για τη λειτουργία της ΕΛΜΕ 

Θεωρούμε ότι ένα Δ.. πρέπει να εξασφαλίζει τις μέγιστες προϋποθέσεις συνοχής και 
αγωνιστικής ενότητας του κλάδου. Κι αυτό πρέπει να είναι στις προτεραιότητες όλων των 
μελών του, χωρίς ο ρόλος τους και η συνεισφορά τους να εξαντλείται μόνο στη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις και στην κατάθεση των παραταξιακών τους απόψεων. 
Σο Δ.. χρειάζεται την προσωπική στήριξη όλων των μελών του, για να εμφυτεύσει, να 
συσπειρώσει και να παλέψει δραστήρια, για να βαθύνει η αγωνιστική ενότητα και συνοχή 
στο σωματείο. Η λογική της ανάθεσης που διέπει όλη την κοινωνία δεν μπορεί να βοηθήσει 
στην αγωνιστική δράση ενός σωματείου. Φρειαζόμαστε το συλλογικό να υπερισχύσει του 
ατομικού. Φρειαζόμαστε προσπάθειες «από τα πάνω» και «από τα κάτω» για μια νέα 
αγωνιστική σύνθεση και πνοή. Με βάση τα παραπάνω καλούμε τα μέλη του σωματείου να 
στηρίξουν τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.. 
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