
∆εν πάει άλλο!

Μέχρι εδώ!

Υπάρχει ο άλλος δρόµος!

H πετυχηµένη πανελλαδική απεργία που µε την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ 
οργανώθηκε στις 17 ∆εκέµβρη αγκαλιάζοντας δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, βάζει -
σε περίοδο κρίσης και έντασης της αντιλαϊκής επιδροµής- ισχυρά θεµέλια για την 
ανασύνταξη και ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος, τον αγωνιστικό και 
ταξικό του προσανατολισµό. Το καθιστά πιο ώριµο, πιο ικανό να χαράξει πορεία 
πάλης µε βάση τα συµφέροντα του λαού, ξεχωριστά και σε αντίθεση µε το δρόµο 
της πλουτοκρατίας, το δρόµο της συναίνεσης και της υποταγής που χαράζει η 
εργατική αριστοκρατία. 

Κυβέρνηση-ΣΕΒ-ΕΕ µας έχουν κηρύξει τον πόλεµο παντού! Σαρώνουν κάθε εργασιακό-µισθολογικό-
ασφαλιστικό και µορφωτικό µας δικαίωµα. Στον πόλεµο αυτό σύµµαχό τους έχουν τον κυβερνητικό-
εργοδοτικό συνδικαλισµό που είναι κυρίαρχος σε ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ-∆ΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ. Οι συµβιβασµένες 
αυτές ηγεσίες όχι µόνο δεν αντιδρούν, αλλά βάζουν πλάτη για να περάσουν τα αντιλαϊκά µέτρα. 
Στηρίζουν τη γραµµή της ανταγωνιστικότητας και του κοινωνικού διαλόγου, βάζουν πλάτη για το 
σχολείο της αγοράς, έχουν παραδώσει όµηρους των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της ανεργίας 
χιλιάδες εκπαιδευτικούς, φτύνουν τον αγώνα τους για σπουδές και πτυχίο, την αγωνία τους για 
αξιοπρεπή µισθό, για σιγουριά στην υγεία, την ασφάλιση, την σύνταξη. Στα ιδιωτικά σχολεία και τα 
φροντιστήρια οι εκπαιδευτικοί «εκπαιδεύονται» στο σκλαβοπάζαρο ενώ η ηγεσία της ΟΙΕΛΕ αντάµα µε 
τα αφεντικά δεν διστάζει να θάψει και τα στοιχειώδη εργασιακά τους δικαιώµατα

Να ξεµπερδεύουµε µε τις συµβιβασµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Έχουν ρίξει στο τέλµα και την 
αναξιοπιστία το συνδικαλιστικό κίνηµα, παραδίδουν ανοχύρωτη από δικαιώµατα την νέα γενιά των 
εργαζόµενων. Είναι οι εργολάβοι των κυβερνήσεων και των στόχων της πλουτοκρατίας στα συνδικάτα. 
Είναι µέρος του προβλήµατος!

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι
Απέναντι σε αυτή την επίθεση αλλά και την ανάγκη των εργαζοµένων να οργανώσουν την αντεπίθεση 
τους ανδρώθηκε το ΠΑΜΕ.
∆υνάµεις µε διαφορετική διαδροµή στο κίνηµα συντόνισαν και σφυρηλάτησαν την αναγκαιότητα της 
ταξικής ενότητας και της οργανωµένης πάλης. 

Για την αποφασιστική ανάπτυξη των αγώνων κατά του κεφαλαίου, των πολιτικών και των 
κοινωνικών δυνάµεων που το υπηρετούν, της αντιλαϊκής πολιτικής.
Για να γίνει το εργατικό κίνηµα η ταξική ασπίδα και η ελπίδα αντεπίθεσης στην επέλαση της 
αντιλαϊκής πολιτικής που ξεδιπλώνουν συντονισµένα πλουτοκρατία, Ε.Ε και κυβερνήσεις Ν.∆-
ΠΑΣΟΚ.
Για να παραµεριστεί η σκουριά της εργατικής αριστοκρατίας που σέρνει το εργατικό κίνηµα 
στους στόχους και την αγκαλιά του κεφαλαίου.
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Κάλεσµα
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για την ανασύνταξη του κινήµατος, την ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ 
στον κλάδο των εκπαιδευτικών

Πανελλαδική Γραµµατεία Εκπαιδευτικών

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
1. ∆ουλειά για όλους-δουλειά µε δικαιώµατα. Όχι στο νέο εργασιακό µεσαίωνα. 
Σταθερή και µόνιµη δουλειά για όλους µε πλήρη εργασιακά, κοινωνικά δικαιώµατα και ελεύθερο χρόνο. Το πτυχίο η µόνη προϋπόθεση 
για το επάγγελµα. 
Μονιµοποίηση τώρα όλων των συµβασιούχων στην εκπαίδευση (ωροµίσθιοι-αναπληρωτές) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
Μαζικοί µόνιµοι διορισµοί. Κατάργηση του ΑΣΕΠ. Καµιά απόλυση. Απαγόρευση µε νόµο όλων των ελαστικών µορφών απασχόλησης. 
Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων και αναπληρωτών. Κατοχύρωση και διασφάλιση της Κυριακάτικης αργίας και του ρεπό του 
Σαββατοκύριακου στους ελαστικά εργαζόµενους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση και τα φροντιστήρια.
1900 ευρώ πρώτος µισθός σε δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Συλλογική Σύµβαση στον κλάδο ενιαία για ∆ηµόσια και Ιδιωτική 
Εκπαίδευση. 
∆ηµόσια κοινωνική καθολική ασφάλιση για όλους. Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας (30/30)  και στο 80% του τελευταίου µισθού. 
Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες. Να προσµετράται ως συντάξιµος ο χρόνος ανεργίας-αδιοριστίας. Κατάργηση κάθε 
διάταξης για τζογάρισµα των αποθεµατικών των ταµείων. Άµεση κρατική χρηµατοδότηση του ΟΠΑ∆, του ΤΠ∆Υ (ΕΦΑΠΑΞ). ∆ωρεάν πλήρη 
περίθαλψη και παροχή φαρµάκων. Κανένας νέος δανεισµός των Ταµείων που θα πέσει στις πλάτες των εργαζοµένων. 

2. Ολόπλευρη µόρφωση για όλους. Όχι στους ταξικούς φραγµούς και το εµπόριο της γνώσης. Όχι στην υποκατάσταση της 
εκπαίδευσης απο την κατάρτιση 
∆ίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή για όλα τα παιδιά µε ενιαίο διαπαιδαγωγητικό πρόγραµµα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 
ηλικίας και κατάλληλα σχεδιασµένους χώρους, στελεχωµένους µε το απαραίτητο προσωπικό για την ηµερήσια λειτουργία τους (επιστηµονικό, 
παιδαγωγικό, βοηθητικό). Όχι στη σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου, που παραβιάζει τον παιδικό ψυχισµό και τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας.
Βασική-γενική εκπαίδευση έως τα 18 χρόνια, που ο άνθρωπος ενηλικιώνεται ψυχικά, πνευµατικά, κοινωνικά και βιολογικά, µέσα από 
ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο.
Κατάργηση του διπλού σχολικού δικτύου (Γενική-Επαγγελµατική Εκπαίδευση) που αναπαράγει το διαχωρισµό διανοητικής και 
χειρωνακτικής εργασίας, αλλά και της διάσπασης σε ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο-Λύκειο που εκφράζει ιστορικά ξεπερασµένα στάδια µόρφωσης του 
λαού µας.
Σχολείο κοινό για όλους τους νέους, µε ενιαίο πρόγραµµα, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και ενιαία-δωρεάν βιβλία. Σχολείο που θα 
ολοκληρώνει τη διαπαιδαγωγητική του εργασία χωρίς να χρειάζεται κανένα φροντιστήριο µέσα ή έξω από αυτό, γιατί θα παρέχει όλα τα 
εφόδια για το µέλλον, πρώτα-πρώτα µε το να βοηθά το παιδί και τον έφηβο να καλύψουν τις ανάγκες τους, να ζήσουν τις χαρές της ηλικίας τους.
Ριζική αλλαγή στα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία ώστε το σχολείο να δηµιουργεί κριτήριο αλήθειας και επιστηµονική αντίληψη για 
την πραγµατικότητα, µε νέα βιβλία, επικεντρωµένα στα πιο σταθερά και ουσιαστικά στοιχεία της γνώσης, στις αρχές και τους νόµους που 
διέπουν τη φύση και την κοινωνία. 
Αναδιοργάνωση, ενίσχυση και βελτίωση όλου του συστήµατος της νυχτερινής εκπαίδευσης ώστε η διάρκεια φοίτησης στα 
νυχτερινά σχολεία να είναι ίση µε των πρωινών, για να αποτελεί ουσιαστική και ισότιµη διέξοδο για τους εργαζόµενους που εµποδίζονται να 
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.
Καθιέρωση συστήµατος δηµόσιων και δωρεάν επαγγελµατικών σχολών, που µετά την ολοκλήρωση της δωδεκάχρονης εκπαίδευσης 
θα παρέχουν ουσιαστική ειδίκευση και επάρκεια για την πλήρη άσκηση επαγγέλµατος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση ή 
«κατάρτιση». 
Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, µε ισότιµα ιδρύµατα που θα κατοχυρώνουν τα επιστηµονικά αντικείµενα, την ενότητα των προγραµµάτων 
σπουδών και της χρονικής τους διάρκειας, την επιστηµονική και επαγγελµατική ειδίκευση.  
Ειδική Αγωγή ως οργανικό στοιχείο της δηµόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, επιστηµονικά αναβαθµισµένη, σε αντίθεση µε την πολιτική της 
λεγόµενης ένταξης, της «φιλανθρωπίας» που στόχο έχει την παραπέρα την περιθωριοποίηση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες και των 
οικογενειών τους. 
Εγγραφή στο δηµόσιο σχολείο όλων των παιδιών των µεταναστών, ανεξάρτητα από έγγραφα νοµιµοποίησης. ∆ιδασκαλία της µητρικής τους 
γλώσσας, ιστορίας και του πολιτισµού της χώρας προέλευσής τους, ενταγµένη οργανικά στο ενιαίο αναλυτικό πρόγραµµα. ∆ιακρατικές 
συµφωνίες µε τα κράτη που συγκεντρώνουν τις πιο πολυπληθείς οµάδες σήµερα στους µετανάστες π.χ Αλβανία, Ρωσία, κ.α.
∆ηµιουργία ενιαίων παιδαγωγικών πανεπιστηµιακών σχολών για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

3. Παιδεία και κοινωνία µε ελεύθερο χρόνο, µε πολιτισµό, µε αθλητισµό, ενάντια στα ναρκωτικά και τα υποκατάστατα ζωής.
Το σχολικό πρόγραµµα οφείλει να αναπτύσσει σώµα και πνεύµα και κοντά στη γνώση να καλλιεργεί το συναισθηµατικό κόσµο και τη βούληση 
του µαθητή.
∆ιεκδικούµε την αναβάθµιση της Αισθητικής Αγωγής και της Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Εκπαίδευση, που θα διαπερνά όλη τη 
λειτουργία και το περιεχόµενο του σχολείου.
∆ιεκδικούµε τη διαµόρφωση ενιαίου συστήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στην εκπαίδευση, βασισµένου σε επιστηµονικές 
έρευνες για τις πραγµατικές ανάγκες ανάπτυξης των νέων. Όχι στον πρωταθλητισµό της «ντόπας».
ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά, στο διαχωρισµό «σκληρών» και «µαλακών», στην αποποινικοποίηση του χασίς, στα προγράµµατα 
υποκατάστασης που συντηρούν και δε θεραπεύουν, στην ιδιωτικοποίηση της απεξάρτησης. 

4. Ζωή µε αξίες και δηµοκρατικά δικαιώµατα 
Να καταργηθούν όλες οι αυταρχικές, κατασταλτικές ρυθµίσεις, που παρεµποδίζουν συλλογικές διαδικασίες και ακυρώνουν την ελευθερία της 
σκέψης και δράσης (Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, «καθηκοντολόγιο» των εκπαιδευτικών, χαφιεδοκάµερες, νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός 
Κώδικας, εσωτερικοί κανονισµοί σχολείων και ΑΕΙ – ΤΕΙ, τροµονόµος κλπ.).                                                                         
 
5. Συσπείρωση και πάλη σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο κατά του ιµπεριαλισµού και των οργανισµών του, κατά των άδικων 
πολέµων .  Θέλουµε ένα σχολείο που θα διαπαιδαγωγεί του νέους ανθρώπους στην αλληλεγγύη και την συνεργασία των λαών, ενάντια 
στον εθνικισµό, τον ρατσισµό, τον κοσµοπολιτισµό του κεφαλαίου και τις αντιδραστικές επιδιώξεις της Νέας τάξης πραγµάτων που 
προωθούν ενιαία ιµπεριαλιστικοί οργανισµοί όπως ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΟΟΣΑ. Παλεύουµε ενάντια στον ανορθολογισµό που εισάγουν τα σχολικά 
βιβλία, τη στρέβλωση και την αποσιώπηση της ιστορικής αλήθειας, τον κλιµακούµενο αντικοµουνισµό που συναντιέται µε τις επιδιώξεις 
της Ε.Ε να διαµορφωθεί η λεγόµενη ευρωπαϊκή συνείδηση, το διαβατήριο υποταγής των λαών της Ευρώπης στις επιδιώξεις των 
µονοπωλιακών επιχειρήσεων. 

Ενάντια σε κάθε επιχειρηµατική δράση στην εκπαίδευση. Σε κάθε διαδικασία αποκέντρωσης στην εκπαίδευση που στόχο έχει την 
άλωση του όποιου ενιαίου χαρακτήρα της και την αποδέσµευση του κράτους από την ευθύνη να την παρέχει για όλους δωρεάν και στη βάση 
των σύγχρονων αναγκών. Στο «νέο σύστηµα πρόσληψης των εκπαιδευτικών» που δίνει ώθηση στην άλωση των εργασιακών σχέσεων, που 
προαναγγέλλει την προσαρµογή του εκπαιδευτικού σε εργαλείο του σχολείου της αγοράς. Στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα και τη 
δράση των Μ.Κ.Ο στο σχολείο. Για την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόµων ΠΑΣΟΚ-Ν∆.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ 



Το ΠΑΜΕ είναι γέννηµα των καιρών µας! 

2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και Ενιαίο 12χρονο δωρεάν σχολειό για όλα τα 
παιδιά χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις, επαγγελµατική εκπαίδευση µετά το 
12χρονο!
Σε αυτό το σχολείο ο εκπαιδευτικός είναι παιδαγωγός και όχι «µεσάζοντας», manager ή 
ευκαιριακά απασχολήσιµος. 

Αγκάλιασε την ανάγκη και την οργή των συνειδητών εργατών και εργαζοµένων σε όλους τους χώρους, 
βρέθηκε µπροστά σε όλα τα µέτωπα της πάλης, στα εργοστάσια, τους τόπους δουλειάς, τα σχολεία και 
τα Πανεπιστήµια, στον αγώνα των απολυµένων και των ανέργων, των νέων και των γυναικών, έδωσε 
χέρι αλληλεγγύης και κοινής δράσης µε τους µετανάστες. 
Πάλεψε για το δικαίωµα στη δουλειά, για µεροκάµατο στο ύψος των αναγκών, για σύνταξη, παιδεία και 
υγεία ως δικαίωµα και όχι εµπόρευµα. Ανέδειξε µε τη δράση, τις µορφές πάλης και τους στόχους που 
πρόταξε,  τη δύναµη και την ικανότητα των εργαζοµένων όχι µόνο να παράγουν τον πλούτο αλλά και 
να τον διεκδικούν.
Το ΠΑΜΕ έχει κερδίσει κύρος στη συνείδηση και στην καρδιά των εργαζοµένων γιατί στάθηκε 
ασυµβίβαστα απέναντι στην εργοδοσία και τα κόµµατα της, απέναντι στην εργοδοτική τροµοκρατία 
και την κρατική καταστολή. Υπογράφει µε τη δράση και το άνδρωµά του το σύνθηµα που 
πολλαπλασιάζεται στα χείλη και στο νου χιλιάδων εργαζοµένων και ανέργων: Νόµος είναι το δίκιο 
του εργάτη!

Το ΠΑΜΕ αγκάλιασε και το χώρο της Εκπαίδευσης, επιδρώντας καθοριστικά στο χαρακτήρα της 
αντιπαράθεσης στο κίνηµα των εκπαιδευτικών.                                                                                             
Στην επιδροµή της Μπολόνια, της Λισσαβόνας, των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην παιδεία από 
ΠΑΣΟΚ-Ν.∆, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ οργάνωσαν την ενηµέρωση, αντιπάλεψαν το µαύρο µέτωπο της 
παιδείας της αγοράς, αποκάλυψαν το χαρακτήρα των στηµένων διαλόγων κυβέρνησης και 
συνδικαλιστικών ηγεσιών, πρόβαλαν την ανάγκη ενότητας των εκπαιδευτικών µε το συνεπές κίνηµα 
της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων και αγροτών αφού το καθολικό δικαίωµα στη 
γνώση και την εκπαίδευση πρώτα και κύρια από τα δικά τους παιδιά αµφισβητείται.
Μπόλιασε τα αιτήµατα πάλης των εκπαιδευτικών µε το αίτηµα της εποχής και των δυνατοτήτων της 
κοινωνίας µας:

Αυτό είναι το ΠΑΜΕ, αυτή είναι η διαδροµή του στο µέτωπο της ταξικής πάλης.
Οι εργαζόµενοι το έχουν γνωρίσει, το εµπιστεύονται ως οργανωτή της πάλης ακόµη και όταν 
δεν συµφωνούν σε όλα µαζί του.
Έχει µόνο µια ταυτότητα, αυτή της ταξικής πάλης. Χαράζει καθαρή γραµµή αντιπαράθεσης µε την 
εργοδοσία και την αντιλαϊκή πολιτική. Βγάζει στο προσκήνιο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, δεν τις 
διαπραγµατεύεται µε την κερδοφορία των επιχειρήσεων. 
Είναι συσπείρωση ταξικών δυνάµεων, σωµατείων, οµοσπονδιών, συνδικαλιστών και εργαζοµένων, 
ριζοσπαστικών συσπειρώσεων και επιτροπών αγώνα που έχουν το πείσµα και τη θέληση να 
οργανώνουν, να κινητοποιούν, να διαπαιδαγωγούν τους εργαζόµενους µε το µάθηµα της ζωής και της 
ταξικής πάλης.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
Ο δρόµος της ταξικής ενότητας που διανύσαµε µέχρι τώρα ήταν δύσκολος αλλά και αναγκαίος.
Η επίθεση που δέχτηκε και δέχεται το ΠΑΜΕ από τα επιτελεία της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων, το 
συναινετικό - κυβερνητικό συνδικαλισµό, το αναδεικνύει ως τη δύναµη της ενότητας των 
εργαζοµένων, τη δύναµη εκείνη που προωθεί και στηρίζει την αναγκαιότητα της κοινωνικής συµµαχίας 
µε τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώµατα απέναντι στην ενιαία επίθεση του κεφαλαίου.

 Να ανοίξει πιο πλατειά και σε βάθος η ιδεολογική και πολιτική 
αντιπαράθεση µε τις δυνάµεις του συµβιβασµού, της συναίνεσης και του κοινωνικού διαλόγου, που 
κρατάνε το κίνηµα ουρά των αστικών σχεδιασµών, βάζουν εµπόδια στη χειραφέτηση και τη 
ριζοσπαστικοποίηση του.
Η υπόθεση αυτή πρέπει να ενταθεί στον κλάδο των εκπαιδευτικών που η ίδια συµµετοχή τους στις 
δοµές της εκπαιδευτική διαδικασίας τους δίνει ρόλο στη διαιώνιση της αστικής ιδεολογίας, κάνει ισχυρό 
το ρεύµα του µικροαστισµού, δυσκολεύει τον απεγκλωβισµό από την στρατηγική του αστικού 
κράτους, βάζει εµπόδια στη συµπόρευση τους µε το συνεπές εργατικό κίνηµα. 

Η στάση κάθε προοδευτικού εκπαιδευτικού, κάθε ριζοσπάστη κάθε αριστερού απέναντι σε αυτήν την 
προσπάθεια, είναι κριτήριο για το πώς ο ίδιος αντιλαµβάνεται το ρόλο και την αποστολή του ως 
εκπαιδευτικός και ως παιδαγωγός στις σηµερινές συνθήκες.

Το απαιτεί το ξεδίπλωµα της αντιδραστικής πολιτικής στην εκπαίδευση, η ανάγκη της λαϊκής 
οικογένειας που µατώνει να σπουδάσει τα παιδιά της, το απαιτούν τα παιδιά των εργαζοµένων που 
αναµετριούνται σκληρά κάθε µέρα όχι µε την θέληση και τις ικανότητες τους αλλά µε ταξικά εµπόδια 
που πολλαπλασιάζονται στον αγώνα τους να βγουν στα πεδία της γνώσης και της ζωής.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, µόνιµους και συµβασιούχους, εργαζόµενους στο 
δηµόσιο σχολείο, στα ιδιωτικά και τα φροντιστήρια, καθηγητές και δασκάλους να οργανώσουµε ενιαία 
την δράση και τον αγώνα µας.                                                                                                                 
Η ανασύνταξη του κινήµατος και η αλλαγή συσχετισµών στον κλάδο της εκπαίδευσης προβάλει ως 
µονόδροµος στην σφοδρή επίθεση κεφαλαίου και κυβέρνησης στην παιδεία, στην ασφάλιση, στο 
δικαίωµα της δουλείας και της ασφάλισης.
Η κυβερνητική - συναινετική πλειοψηφία στα όργανα του κινήµατος να παραµεριστεί µε την οργάνωση 
από τα κάτω. Οι εκπαιδευτικοί να πάρουν την υπόθεση της πάλης και της οργάνωσης της στα χέρια 
τους.                                                                                                                                            
Το ΠΑΜΕ στους εκπαιδευτικούς προχωράει το διάστηµα αυτό στη συγκρότηση και την 
ανασυγκρότηση  των γραµµατειών του σε κάθε πόλη και νοµό, µε συσπείρωση και δράση σε κάθε 
σύλλογο και σωµατείο, σε κάθε σχολικό συγκρότηµα και φροντιστήριο.
Καλεί να πάρει θέση και ρόλο σε αυτή την συσπείρωση κάθε αγωνιζόµενο εκπαιδευτικό, κάθε 
ριζοσπαστική συσπείρωση και συνδικαλιστή, που δεν είναι διατεθειµένοι να απεµπολήσουν τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων, να τα θυσιάσουν στο βωµό των επιχειρήσεων και της κερδοφορίας 
τους.
Όλους και όλες τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, που ανεξάρτητα το τι και που πιστεύουν, 
δεν κάνουν πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων,  δεν πραγµατεύονται ως µοίρα των 
ανθρώπων της δουλειάς τα όρια και της ανάγκες των επιχειρήσεων.
Όλους και όλες τους συναδέλφους που αντιτάσσονται σε κάθε επιχειρηµατική δράση στην 
εκπαίδευση, που το καθολικό δικαίωµα στην δηµόσια και δωρεάν παιδεία δεν το απεµπολούν, που την 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση δε την µετράνε µε τους στόχους των Βρυξελών και τον ανταγωνισµό των 
επιχειρήσεων αλλά µε την απαίτηση να ικανοποιείται στις σύγχρονες συνθήκες το δικαίωµα των 
παιδιών του λαού στη µόρφωση.

Η θύελλα της νέας αντιλαϊκής επιδροµής δε χωράει καµία αναµονή. Απαιτεί τώρα την 
οργάνωση της λαϊκής εργατικής αντεπίθεσης, νέες δυνάµεις να πυκνώσουν τις γραµµές 
της ταξικής αντιπαράθεσης.

Πάρε θέση

Τα καθήκοντα των συνεπών δυνάµεων και του ΠΑΜΕ στον κλάδο της εκπαίδευσης 
µεγαλώνουν.

Πανελλαδική Γραµµατεία Εκπαιδευτικών
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Έλα µαζί µας! 
Συµπαρατάξου! Η υπόθεση αυτή είναι και στη δική σου ευθύνη. 

Ζητάµε και τη δική σου συµβολή! 

Το επιβάλλουν οι ανάγκες, το απαιτούν οι καιροί!






