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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, στις 20 του Δεκέμβρη ψηφίζουμε για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΛΜΕ 

Καλούμαστε να ψηφίσουμε μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Η 
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε 
οικονομική και κοινωνική «έρημο», «βιάζουν» τη δημοκρατία, διαλύουν την Υγεία και την Παιδεία. Τα σχολεία δε 
μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές λειτουργικές δαπάνες, οι νέοι είναι χωρίς παρόν και μέλλον, ατελείωτες οι 
στρατιές των ανέργων και απελπισμένων. Οι μισθοί και οι συντάξεις σε λίγο θα θυμίζουν «επιδόματα». Δε μπορεί 
λοιπόν η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αυτοματισμός να είναι το μέλλον. Προωθούνται στην εκπαίδευση 
νέες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων, επανέρχονται τα 30άρια τμήματα, προωθείται η αύξηση 
ωραρίου, την ίδια ώρα ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τις «υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών» σε όλη τη 
χώρα, μετατρέποντάς μας σε περιπλανώμενους φαντάρους διαλύοντας έτσι οικογένειες και εργασιακές σχέσεις! Ο 
ασφυκτικός διοικητικός έλεγχος που επιβάλλεται επίσης με πρόσχημα την “αξιολόγηση” του εκπαιδευτικού έργου 
οδηγεί στην ένταση του αυταρχισμού και στη δημιουργία σχέσεων εξάρτησης και υποταγής στο σχολικό χώρο. Η 
παραπομπή υπαλλήλου σε ΕΔΕ ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα αποτελεί αιτία απόλυσης. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η πρότασή μας για το σχολείο του αύριο στοχεύει στο μηδενισμό των δαπανών του 
οικογενειακού προϋπολογισμού. 

-Δε θέλουμε ένα Λύκειο με μαραθώνιο εξετάσεων. 

-Η θεσμοθέτηση ενός Λυκείου θεωρίας και πράξης, που θα καταργεί το σημερινό Λύκειο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) θα 
πρέπει να γίνει ο βασικός άξονας του σχεδιασμού για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενταγμένο σε μια άλλη 
προοπτική και όχι να καλύπτει και να εξυπηρετεί πρόσκαιρα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα της «αγοράς», με 
συνέπεια πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό έτοιμο για «διαθεσιμότητα» αύριο και «απόλυση» μεθαύριο. 

-Στις σύγχρονες συνθήκες της βαθιάς οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης ανόδου των ιδεών του νεοναζισμού 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση. 

-Καμιά εκπαιδευτική πολιτική δεν πραγματοποιείται με τους εκπαιδευτικούς απαξιωμένους και απέναντί της. 

-Μια τέτοια πολιτική βέβαια δεν είναι ανέξοδη. Οι δαπάνες στην εκπαίδευση δεν είναι «πεταμένα λεφτά» για τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Είναι ο πιο ελπιδοφόρος και αποδοτικός μοχλός ανάπτυξης και προόδου μιας κοινωνίας. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ο κλάδος μας θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα τη νέα χρονιά. Πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι για τα δύσκολα που έρχονται. Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΑΣΚ και της ΔΑΚΕ, 
αντικατέστησε τη συλλογική διεκδίκηση και δράση με τη λογική της πελατειακής εξυπηρέτησης και της ανάθεσης 
και οδήγησε τον κλάδο σε αδυναμία να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της περιόδου. 

Ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε με τη ψήφο μας τους συσχετισμούς στο ΔΣ της ΕΛΜΕ 

Η πλειοψηφία των καθηγητών/-τριών πανελλαδικά καταψήφισε στις εκλογές για Υ.Σ. τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές λιτότητας που διαλύουν τη ζωή μας. 

Η εκλογή Αριστερού αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας, η εκλογή Αριστερού αιρετού στο ΚΥΣΔΕ για πρώτη φορά 
στην ιστορία του εκπαιδευτικού κινήματος σηματοδοτούν μια νέα εποχή. 

Δυστυχώς, η πρότασή μας για ενωτικά ψηφοδέλτια της εκπαιδευτικής Αριστεράς δε βρήκε ανταπόκριση. Για 
άλλη μια φορά οι υπόλοιπες παρατάξεις της Αριστεράς αποφάσισαν να πορευτούν το «δικό τους» μοναχικό 
μονοπάτι. Ωστόσο η πρότασή μας «για ενότητα και δράση» θα είναι πάντα πάνω στο τραπέζι με οδηγό τα μεγάλα 
προβλήματα του Δημόσιου Σχολείου, των συναδέλφων και του κλάδου γενικότερα. Επιμένουμε σε όλους τους 
τόνους ότι σε τούτη τη δύσκολη φάση της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, απάντηση είναι τα ενωτικά αριστερά 
σχήματα. Μπορούμε και πρέπει να συνδιαμορφώσουμε ένα διακριτό αγωνιστικό συνδικαλιστικό ρεύμα, που θα 
διεκδικήσει την πλειοψηφία στο συνδικαλιστικό κίνημα, για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε το δικαίωμα για 
μια αξιοπρεπή ζωή. 

Συνάδέλφισσες, συνάδελφοι, κάντε το απαραίτητο βήμα για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας και το Δημόσιο 
Σχολείο. 

Ανατροπή λοιπόν στην ΕΛΜΕ Λάρισας, καταψηφίζουμε τις παρατάξεις των Μνημονίων ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ. 

Στις 20 του Δεκέμβρη, ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. 


