
Η κυβέρνηση της Ν.Δ παρότι 3 χρόνια 
τώρα επιδόθηκε σε έναν μπαράζ 
αντεργατικών και αντιλαϊκων μέτρων 

που περιλάμβαναν το ξεπούλημα δημόσιων αγαθών-
υπηρεσιών - υποδομών, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, 
της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, το τσάκισμα 
συντάξεων, μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων όχι 
μόνο δεν κατάφερε να ξεπεράσει καμία από τις κρίσεις 
(οικονομική-περιβαλλοντική-υγειονομική) αλλά μας 
έχει οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. 

Πάνω από το 50% των εργαζομένων, της νεολαίας και 
των λαϊκών στρωμάτων βυθίζεται στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν χάσει το 40% της 
αγοραστικής τους δύναμης. Αυτή η ακραία φτωχοποίηση 
που επιβάλλεται μέσα από την ιδιωτικοποίηση 
των δημόσιων επιχειρήσεων στην ενέργεια, την 
κερδοσκοπία στις τιμές του ρεύματος, τον πληθωρισμό 
που καλπάζει, την ακρίβεια και την εκτίναξη των τιμών 
των ενοικίων οδηγεί σε δραματικές καταστάσεις μέσα 
στον χειμώνα που δεν αντιμετωπίζονται με τα pass – 
ψίχουλα που δίνει στους πάμφτωχους η κυβέρνηση. 
Παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης και η κλίκα του υλοποιούν 
θηριώδη προγράμματα εξοπλισμών και ταυτόχρονα 
περικόπτουν δαπάνες(από υγεία - παιδεία – πρόνοια), 
αφήνουν ασύδοτη την κερδοσκοπία των πλουσίων και 
φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους πιο αδύναμους. Το 
πρωτοφανές κύμα ακρίβειας δεν οφείλεται στον πόλεμο 
στην Ουκρανία, προϋπήρχε αυτού και ήταν αποτέλεσμα 
του άγριου οικονομικού πολέμου μεταξύ παλιών 
μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Ε.Ε.) και νέων (Ρωσία, Κίνα). 
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις ενάντια 

στη Ρωσία οι τιμές εκτοξεύθηκαν ακόμα περισσότερο. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία παίρνει νέα πιο επικίνδυνη 

τροπή με τις συνεχείς αποστολές πολεμικού υλικού 
από ΗΠΑ – Ε.Ε., τα πυρηνικά γυμνάσια στην Ευρώπη 
και τις εκατέρωθεν απειλές για χρήση πυρηνικών. Ο 
ιμπεριαλιστικός αυτός πόλεμος έχει κύριο θύμα τον 
ουκρανικό λαό, αποτελεί όμως και άμεση θανάσιμη 
απειλή για την επιβίωση, τα δικαιώματα και τη ζωή των 
εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Η πολεμοκάπηλη 
κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οι αστικές δυνάμεις 
είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ/ΕΕ. Έχουν 
ταχθεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου, παρέχοντας 
κάθε δυνατή διευκόλυνση (αποστολή όπλων, κυρώσεις 
αλλά κυρίως μέσω των βάσεων που έχουν γεμίσει την 
χώρα). Ταυτόχρονα εμφανίζονται όλο και πιο έτοιμοι να 
ρισκάρουν κάποιο «θερμό επεισόδιο» με την Τουρκία, 
εγκαθιδρύοντας ένα ακόμα πιο σκληρό αντεργατικό και 
αυταρχικό καθεστώς.

Στην εκπαίδευση η κυβέρνηση της ΝΔ, στα πλαίσια 
των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε., συνεχίζει να 
υλοποιεί το βάρβαρο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της. 
Ακόμα και μετά τις 3 φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών 
συνεχίζουν να μένουν ακάλυπτα χιλιάδες κενά και απο-
δεικνύεται περίτρανα ότι οι μόνιμοι διορισμοί της τελευ-
ταίας διετίας ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Κυβέρνηση και 
υπουργείο θέλουν να πετάξουν έξω από την εκπαίδευση 
χιλιάδες νεολαίους και να δημιουργήσουν σχολεία και πα-
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νεπιστήμια ταξικά στα οποία θα φοιτούν οι «άριστοι» ή αυτοί 
που θα αντέχει η τσέπη τους. Εντείνουν λοιπόν τους ταξικούς 
φραγμούς με διάφορα μέτρα όπως η τράπεζα θεμάτων, η Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής, η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση 
και η αυτονομία της σχολικής μονάδας, οι εξετάσεις τύπου 
PISA στην ΣΤ΄ Δημοτικού και την Γ΄ Γυμνασίου.  

Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων έχει στόχο την 
ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για όλα τα 
χάλια που οι νεοφιλελεύθερες-μνημονιακές πολιτικές έφεραν 
στην εκπαίδευση. Οδηγεί στην απομαζικοποίηση του δημό-
σιου σχολείου – πανεπιστημίου, στη συγχώνευση και το κλεί-
σιμο σχολείων – σχολών και στο άνοιγμα ακόμη περισσότερο 
της αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αξιολόγηση που θα 
γίνει με τις εξετάσεις τύπου PISA στη ΣΤ’ Δημοτικού και 
τη Γ’ Γυμνασίου και από τα αποτελέσματα τους θα αξιολο-
γούνται η σχολική μονάδα και οι εκπαιδευτικοί. Σε συνδυ-
ασμό με την αυτονομία της σχολικής μονάδας επιδιώκεται η 
απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδό-
τησης της δημόσιας εκπαίδευσης και το σπάσιμο του ενιαίου 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ενώ το πέρασμα των προσλή-
ψεων στους Δήμους ή στη σχολική μονάδα όπως επιτάσσει η 
αυτονομία της σχολικής μονάδας θα επιφέρει την κατάργηση 
της μονιμότητας και μια τεράστια ανατροπή των εργασιακών 
σχέσεων των εκπαιδευτικών. 

Βασικό εργαλείο της ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχο-
λείου εκτός των παραπάνω είναι και η ατομική αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή- μάνατζερ και τον 
Σύμβουλο Εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγήσει πέραν από την 
καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων μέχρι και σε 
απολύσεις. Επιχειρούν ήδη το προχώρημα της αξιολόγησης 
με τον θεσμό του ενδοσχολικού συντονιστή, του μέντορα και 
των εκπαιδευτικών ομίλων. Οι «καινοτομίες» αυτές οδηγούν 
στο σπάσιμο της συνοχής των συλλόγων διδασκόντων και 
στη δημιουργία μιας ιεραρχίας στα σχολεία, που μοιάζει με 
αυτή των επιχειρήσεων και θα εφαρμόσει ένα μέρος της ατο-
μικής αξιολόγησης, θεσμοθετούν την απλήρωτη υπερωριακή 
απασχόληση, κατηγοριοποιούν τα σχολεία και συμβάλλουν 
στην καλλιέργεια της λεγόμενης κουλτούρας αξιολόγησης.

Για να τα επιβάλουν όλα αυτά πρέπει να τσακίσουν τις 
αντιστάσεις των εργαζομένων και της νεολαίας. Έτσι βάζουν 
τις ορδές των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια και καταστέλ-
λουν όποιον διαμαρτύρεται-απεργεί-διαδηλώνει. Δεν τους 
αρκεί όμως αυτό. Θέλουν να χτυπήσουν ακόμα και τη δυνα-
τότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να ενώνονται, να αγωνί-
ζονται και να διεκδικούν. Θέλουν δηλαδή να τσακίσουν τα 
σωματεία και τον συνδικαλισμό, θέλουν να εξαφανίσουν το 
δικαίωμα στην απεργία. Αυτό ακριβώς επιχειρούν να κάνουν 
εκτός των άλλων  με τον εργατοκτόνο νόμο Χατζηδάκη.

Απέναντι στη συνεχιζόμενη και σκληρή επίθεση που δέχο-
νται οι εκπαιδευτικοί και το δημόσιο σχολείο η ΟΛΜΕ είναι 
απούσα ή καλύτερα κάνει ότι μπορεί για να εφαρμοστούν οι 
νόμοι της κυβέρνησης. Σε αγαστή συνεργασία ο παλιός και 
νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός των ΔΑΚΕ (ΝΔ) – ΣΥ-
ΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) – ΠΕΚ (ΠΑΣΟΚ) έχουν επιβάλλει σιωπη-
τήριο και έχουν αφήσει ακάλυπτο τον κλάδο για μία ακόμη 
φορά.  Με συνεχή πραξικοπήματα και τις πρακτικές τους 
(και στην ΟΛΜΕ και στις ΕΛΜΕ) αυτονομούνται εντελώς 
από τη βούληση της βάσης των συναδέλφων, τους οποίους 
υποτίθεται εκπροσωπούν! Η λέξη αξιολόγηση απουσιάζει 
από οποιοδήποτε κείμενο της ΟΛΜΕ, αγνοούν τις δεκάδες 
ΕΛΜΕ που έχουν προκηρύξει απεργία- αποχή από την αξιο-
λόγηση της σχολικής μονάδας, ενώ έβγαλαν μια χλιαρή ανα-
κοίνωση για το πόσο κακοί είναι οι θεσμοί του μέντορα, του 
συντονιστή και των εκπαιδευτικών ομίλων χωρίς να προτεί-
νουν πως θα τους σταματήσουμε.

Οι δυνάμεις αυτές αρνήθηκαν να προκηρύξουν απεργία- 
αποχή για μέντορες-συντονιστές, ενώ μαζί με το ΠΑΜΕ 
αρνήθηκαν να καλέσουν γενικές συνελεύσεις (Γ.Σ.) και συ-
νέλευση προέδρων μέσα στον Οκτώβρη (όπως ζητούσαν 24 
ΕΛΜΕ) για να βγει έγκαιρα ένα πρόγραμμα αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων προκειμένου να απαντήσουμε στη σκληρή 
επίθεση της κυβέρνησης, όχι μόνο ενάντια στα αντιεκπαιδευ-
τικά μέτρα αλλά και απέναντι στην ακρίβεια, την ενεργεια-
κή κρίση, τον πόλεμο. Αντί αυτού ανακοίνωσαν ένα φαιδρό 
πρόγραμμα δράσης με μία 3ωρη στάση εργασίας στις 11/10, 
χωρίς καν συλλαλητήρια. Όρισαν ΓΣ προέδρων στις 22/10 
δίνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στην κυβέρνηση να περάσει 
τα μέτρα της, αφού όταν θα γινόταν η Γ.Σ. θα είχαν λήξει οι 
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προθεσμίες ορισμού για συντονιστές, μέντορες και δημιουρ-
γία ομίλων! Στη συνέχεια αυτή τη Γ.Σ. την ακύρωσαν, με ένα 
ακόμα πραξικόπημα δύο μέρες πριν την πραγματοποίηση της 
(με τη γελοία δικαιολογία ότι δεν έβρισκαν αίθουσα!) για 
να μην παρθεί απόφαση για απεργία – αποχή και για απο-
χή από τις φαρσοεκλογές, αφού ήξεραν ότι 38 ΕΛΜΕ (οι 
οποίες έχουν την πλειοψηφία) καλούσαν σε Αποχή από 
τις εκλογές – παρωδία. Μετά τις ψευτοεκλογές και μόλις 3 
μέρες πριν (εκ των οποίων η μία ήταν η επέτειος του Πολυ-
τεχνείου), οι δυνάμεις των ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ δεν δίστασαν 
να συγκαλέσουν την εξ αναβολής όπως την ονόμασαν Γ.Σ. 
Προέδρων (28 μέρες μετά ενώ το καταστατικό προβλέπει 
εντός 20 ημερών) προκειμένου να νομιμοποιήσουν τους νό-
θους αιρετούς. Με τον τρόπο αυτό δεν έδιναν τη δυνατότητα 
να γίνουν Γ.Σ. των ΕΛΜΕ και σε πολλές περιπτώσεις ούτε 
καν ΔΣ για να πάρουν αποφάσεις. Επίσης, ενώ είχαν θέσει 
ως μοναδικό θέμα τη προκήρυξη 24ωρης απεργίας μαζί με τη 
ΔΟΕ τον Δεκέμβρη, έθεσαν σε ψηφοφορία κείμενο νομιμο-
ποίησης των νόθων αιρετών, ενώ γνώριζαν ότι καμία ΕΛΜΕ 
δεν είχε απόφαση, αφού καμία δεν το γνώριζε. Συνεχίζοντας 
τις αντιδημοκρατικές και πρωτόγνωρες πρακτικές τους το 
έθεσαν σε ψηφοφορία όταν δεν υπήρχε απαρτία αφού πολλοί 
πρόεδροι διαμαρτυρόμενοι αποχώρησαν από τη Γ.Σ. Η τερά-
στια αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές δεν νομιμοποιεί 
καμιά  από τις παλιές και νέες δυνάμεις του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού να παριστάνουν τους «εκπροσώπους των 
εκπαιδευτικών» στα Υ.Σ..  Η τεράστια αποχή ανέδειξε πως 
αυτές οι δυνάμεις που παριστάνουν πάντα τον υποτιθέμενο 
εκπρόσωπο της «θέλησης της βάσης» των εκπαιδευτικών, 
είναι αυτοί που πραξικοπηματικά επιβάλλουν την πολιτική 
των κομμάτων τους και της εκάστοτε κυβέρνησης. 

Για μία ακόμη φορά αποτέλεσαν τη σανίδα σωτηρίας του 
υπουργείου και της κυβέρνησης στην προσπάθεια τους να 
βάλουν χέρι στα εσωτερικά των σωματείων, να τσακίσουν 
την εσωτερική τους δημοκρατία, να καταργήσουν τις Γ.Σ. και 
όλες τις δομές οργάνωσης των σωματείων, να αποκόψουν 
τους εργαζόμενους από τις ζωντανές διαδικασίες, να τους 
απομονώσουν μπροστά σε μια οθόνη και να τους καταστή-
σουν ευάλωτους μόνο στην κυβερνητική προπαγάνδα των 
Μ.Μ.Ε(ξαπάτησης) αλλά και σε κάθε λογιών πιέσεις. Η στά-
ση των δυνάμεων αυτών είναι ίδια φυσικά και σε επίπεδο 
ΕΛΜΕ, όπου όχι μόνο δεν στηρίζουν την απεργία – αποχή 
όπου είναι προκηρυγμένη αλλά τρομοκρατούν με κάθε 
τρόπο τους συναδέλφους με ανήκουστα ψεύδη για τις επι-
πτώσεις που θα έχουν όσοι συμμετάσχουν. Η ανίερη αυτή 
συμμαχία ΔΑΚΕ - ΣΥΝΕΚ αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι ΣΥ-
ΝΕΚ συμφωνούν με την αξιολόγηση και το νόμο Χατζηδάκη.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) εμμένει στο να μην 

στηρίζει την απεργία- αποχή από τις ΕΛΜΕ για την αξιο-
λόγηση των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να πιεστεί ουσι-
αστικά η ΟΛΜΕ να την επαναπροκηρύξει, υπονομεύοντας 
για μία ακόμη φορά τους αγώνες και τις αντιστάσεις των 
εκπαιδευτικών. Παράλληλα αποδέχεται την απεργία–αποχή 
από τις ΕΛΜΕ για μέντορες και συντονιστές, ενώ μετά την 
αυτονόμηση της ηγεσίας της ΟΛΜΕ παλινωδεί σε σχέση με 
τη στήριξη μιας αναγκαίας συνεργασίας των ΕΛΜΕ που είναι 
κατά των νόθων ηλεκτρονικών εκλογών και των θεσμών της 
αξιολόγησης. 

Οι Παρεμβάσεις, παρά τη μεγάλη τους συμβολή στους 
αγώνες, φέρουν κι αυτές βαρύτατες ευθύνες για τη σημερινή 
κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος των εκπαιδευτι-
κών. Εστιάζουν στην ενίσχυσή τους στα ΔΣ των σωματείων, 
υποβαθμίζοντας την αναγκαιότητα συγκρότησης επιτροπών 
αγώνα, που σπάνε την αδράνεια και τις προδοσίες των συνδι-
καλιστικών ηγεσιών και επιτρέπουν το πέρασμα των αγώνων 
στα χέρια των εκπαιδευτικών. Ενώ επιδίδονται κάποιες φορές 
σε έναν στείρο ανταγωνισμό με το ΠΑΜΕ για το ποιος θα 
έχει τη πρωτοβουλία των κινήσεων και κάποιες άλλες σε έναν 
ακολουθητισμό ή και υποχωρήσεις προς αυτό.

 



Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις για την οργάνωση της απεργίας – αποχής 
και εξακολουθούμε να στηρίζουμε τη συνέχιση της σε επίπεδο ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ. Είμαστε στο πλευρό των 

συναδέλφων μας, πιστεύουμε στις δυνάμεις τους, δίνουμε τη μάχη να αυξήσουν τη μαχητικότητά τους και να πειστούν 
να ενεργοποιηθούν στις ΕΛΜΕ. Παλεύουμε μέσα στις Γ.Σ. και στα σχολεία μακριά από την ηττοπαθή πολιτική του 
«ρεαλισμού» που καλλιεργεί η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΔΑΚΕ, ΠΕΚ, ΣΥΝΕΚ και τη διασπαστική πολιτική 
του ΠΑΜΕ. 

Η Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών επιμένουμε ότι χρειάζεται να οργανώσουμε έναν παρατεταμένο αγώνα προκειμένου 
να αναχαιτίσουμε τη σφοδρή επίθεση της κυβέρνησης. Έναν αγώνα που θα ενώνει όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης 
(γονείς, μαθητές, φοιτητές εκπαιδευτικούς) και όλους τους εργαζόμενους που θέλουν να αγωνιστούν για να σώσουμε τη 
δημόσια παιδεία και υγεία, τα εργασιακά και δημοκρατικά μας δικαιώματα. Έναν αγώνα διαρκείας με απεργίες, διαδηλώσεις, 
καταλήψεις, που θα είναι καλά προετοιμασμένος, με μαζικές Γ.Σ., με επιτροπές αγώνα και απεργιακές επιτροπές που θα 
υλοποιούν τις αποφάσεις των Γ.Σ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε το ξεπούλημα των αγώνων μας από 
τις ηγεσίες στις ομοσπονδίες ή στα σωματεία. Να προκηρύξουν όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία της εκπαίδευσης τώρα  
απεργία - αποχή από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων αλλά και από μέντορες – συντονιστές. Να μην αφήσουμε 
να μετατρέψουν το κοινωνικό αγαθό της παιδείας σε εμπόρευμα. Να ενώσουμε τις φωνές μας και να βροντοφωνάζουμε: 
ότι αν αυτοί (κυβέρνηση και συνοδοιπόροι της) δεν προσαρμοστούν στις ανάγκες μας αυτοί θα πεθάνουν και όχι εμείς!

Παλεύουμε για:

Μόνο με τους αγώνες στα χέρια των εργαζομένων 
μπορούμε να επιβάλλουμε τις κατακτήσεις 

και τα δικαιώματά μας

Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές για να δυναμώσουμε τα σωματεία μας
Ψηφίστε - Στηρίξτε:

▶Να φύγει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη – να καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι.
▶Καμία εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ και Ρωσίας. Έξω από ΕΕ και ΝΑΤΟ. 
▶Πλαφόν στις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης, ρεύματος, καυσίμων. Μείωση ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
   Συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς για όλους.
▶15% του προϋπολογισμού για την Παιδεία. Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια Υγεία.
▶Επαναφορά μισθών-συντάξεων-13ου-14ου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα.
▶Κάτω τα χέρια από το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων.
▶Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και Δωρεάν Περίθαλψη για όλους. Καμία απόλυση υγειονομικού. 
▶Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Πλήρη σύνταξη ίση με τον τελευταίο μισθό στα 30 χρόνια υπηρεσίας.
▶Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν 12χρονο Σχολείο για όλους.
▶Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής και μερικής απασχόλησης. Μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση
   όλων των αναπληρωτών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Μονιμοποίηση τώρα των διορισμένων του 2020.
▶Κατάργηση των νόμων για αξιολόγηση και Αυτονομία Σχ. Μονάδας. Όχι στις εξετάσεις «τύπου PISA».
▶Προκήρυξη τώρα Απεργίας – Αποχής από ΟΛΜΕ για αξιολόγηση, μέντορες, συντονιστές.
▶Όχι στο «Νέο» Λύκειο των ταξικών φραγμών. Κατάργηση της Ε.Β.Ε. και της τράπεζας θεμάτων.
▶Κάτω τα χέρια από τα σωματεία και την απεργία
▶Κάτω ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη. Δεν εφαρμόζουμε καμία πτυχή του (ηλεκτρονικές εκλογές, ΓΕΜΗΣΟΕ κ.ά.).
   Δεν αναγνωρίζουμε τους «νόθους» αιρετούς των ψευτο-εκλογών της 5ης Νοέμβρη. 

                                                                                                             ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τηλ.: 2310265730, e-mail: antepithesi_ekp@hotmail.com


