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Ενημερωτικό δελτίο 

 

 
Τη Δευτέρα 15-7-2013 εκπρόσωπος του Δ.Σ του συλλόγου μας συμμετείχε σε 

κοινή συνάντηση στο 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας με το Δ.Σ της Ε΄ ΕΛΜΕ, με μέλη της ΕΛΜΕ, 
εκπρόσωπο του συλλόγου Π.Ε «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ» καθώς και καθηγητές άλλων ΕΛΜΕ. 
Στη συνάντηση θα παρευρίσκονταν και σχολικοί φύλακες, όμως λόγω των καταλήψεων 
των δήμων αυτό δεν κατέστη δυνατό. Στη συζήτηση που ακολούθησε, μια συζήτηση με 
έντονη συναισθηματική φόρτιση, λόγω και της παρουσίας πολλών συναδέλφων 
καθηγητών που μπαίνουν σε διαθεσιμότητα-απόλυση, προτάθηκε ο κοινός 
βηματισμός συλλόγων Δ.Ε και Π.Ε και η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ στο 
άμεσο διάστημα. Επίσης στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου να πραγματοποιηθεί 
κοινή συνέλευση της Ε΄ ΕΛΜΕ με τον σύλλογό μας και τον σύλλογο «ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ». 

Η κυβέρνηση των απολύσεων και της ανεργίας, του «μαύρου» της ΕΡΤ, της 
κοινωνικής βαρβαρότητας επέλεξε 2.500 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 2.200 σχολικούς φύλακες και 3.500 υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας 
και τους έβαλε στο στόχαστρο υλοποιώντας έτσι τη μνημονιακή πολιτική της ΕΕ και του 
ΔΝΤ, μια πολιτική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των τραπεζών, των εργοδοτών και 
των διεθνών τοκογλύφων. Απολύουν καθηγητές, διαλύουν την τεχνική εκπαίδευση και 
προσφέρουν κερδοφορία στους σχολάρχες ΙΕΚ και κολλεγίων. Οι συνάδελφοι που 
μπαίνουν στο στόχαστρο δεν κλείνουν τον κατάλογο, αλλά τον ανοίγουν. Ο μηχανισμός 
κατασκευής πλεονασμάτων σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δουλεύει 
μέρα νύχτα για να προστεθούν οι δήθεν υπεράριθμοι, οι «επίορκοι», οι χρόνια 
πάσχοντες, οι «ανάξιοι» της αξιολόγησης. 

Η συγκυβέρνηση για μια ακόμα φορά έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο. Το 
τέρας των απολύσεων άπλωσε το χέρι του στα σχολεία. Οι μέρες της απάθειας, της 
συνενοχής, του ωχαδερφισμού έχουν τελειώσει! 

 
Όλοι μαζί να τους τελειώσουμε πριν μας τελειώσουν! 

 
 

Για το Δ.Σ 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
Τάκης Ρουμπής 

 
 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 
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