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ΦΖΦΗΜΑΣΑ ΣΖ Γ.. ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ 

ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/2012) 

 

 

1. ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ  

 

2. ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΥΑΓΖ 
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ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΝΟΜΖ ΔΗΟΓΟ ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ ΣΟ ΜΟΤΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
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7. ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΓΗΑ ΓΗΟΡΗΣΔΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ – ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΧΝ 
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ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΑΣΗ ΣΖ ΓΔΖ. 

 

 
 



2 

 

Ο.Λ.Μ.Δ.     

Δξκνχ & Κνξλάξνπ 2 

ΣΖΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 

FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338    

www.olme.gr      

e-mail: olme@otenet.gr      Αζήλα, 4/2/12 

 

 

ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 
 

 Ζ Γελ. πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ εθθξάδεη ηελ θάζεηε αληίζεζή ηεο ζηε 

ζρεδηαδφκελε αλαδηάξζξσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ ζηελ νπζία ηζνδπλακεί κε 

πεξηνξηζκφ, ππνβάζκηζε, θαηάξγεζε ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο καζεηέο / - ηξηεο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία.  

 Οπνηαδήπνηε ζθέςε γηα θαηάξγεζε ησλ ΚΔΓΓΤ, θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Σκεκάησλ έληαμεο θαζψο θαη εηδηθνηήησλ 

απφ ηα ΔΔΔΔΚ είλαη απνιχησο απαξάδεθηε θαη απζαίξεηε.  

 Ζ Γελ. πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ εθθξάδεη νκφθσλα ηελ ππνζηήξημή ηεο 

ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη δειψλεη φηη ζα ππεξαζπηζηεί ηηο 

ππάξρνπζεο δνκέο. 

 Εεηά επίζεο, ηελ ελίζρπζε, βειηίσζε θαη επαχμεζή ηνπο. Θεσξεί αλαγθαία 

ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε κε ηελ πξφζιεςε 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία 

γεληθήο εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΥΑΓΖ 

 

 Δθθξάδνπκε ηελ έληνλε απνδνθηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο γηα 

ηελ απφθαζε – φλεηδνο γηα ην Γηεζλέο Γίθαην – ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο πνπ 

δηθαηψλεη ην γεξκαληθφ θξάηνο έλαληη ησλ απνθάζεσλ ησλ ηηαιηθψλ δηθαζηεξίσλ 

πνπ δηθαίσλαλ εζηθά θαη πιηθά ηνπο απνγφλνπο θαη ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ ηνπ 

νινθαπηψκαηνο ηνπ Γηζηφκνπ. 

 Καηαγγέιινπκε ηελ απνπζία ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο απφ φιε απηή ηε 

δηαδηθαζία πξνζθπγήο ησλ ζπγγελψλ ησλ Θπκάησλ ηνπ Γηζηφκνπ αιιά θαη ηελ 

παληειή απνπζία ησλ Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ απφ ηνλ αγψλα γηα δηεθδίθεζε 

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ην εληαίν πιένλ γεξκαληθφ θξάηνο. Θεσξνχκε 

απαξάδεθην λα δέρεηαη λα παδαξεχεη ε Διιεληθή θπβέξλεζε κε ηελ ηξφτθα πεξηθνπέο 

κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, απνιχζεηο 150.000 Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη μεπνχιεκα 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ελψ αθήλεη ζηα ρέξηα πνιηηψλ ηνλ αγψλα γηα πιηθή θαη εζηθή 

δηθαίσζε ηεο ρψξαο καο γηα ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη ηηο πιηθέο δεκηέο πνπ 

ππέζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαδηζηηθήο θαηνρήο. 

 Καινχκε ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε λα δηεθδηθήζεη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν 

θάλνληαο θεληξηθά δεηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηα εμήο: 

1. Σε δηθαίσζε ηεο κλήκε ησλ ζπκάησλ ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο θαζψο θαη ηελ 

εζηθή θαη πιηθή απνδεκίσζε ησλ ζπγγελψλ θαη απνγφλσλ ησλ ζπκάησλ ησλ 

89 νινθαπησκάησλ θαη ησλ ρηιηάδσλ εθηειέζεσλ απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. 

2. Σε δηεθδίθεζε επηζηξνθήο ηνπ αλαγθαζηηθνχ δαλείνπ, ζηε ζχλαςε ηνπ 

νπνίνπ ππνρξέσζε ε γεξκαληθή δχλακε θαηνρήο ηελ ηφηε θπβέξλεζε 

δνζηιφγσλ, ην νπνίν ζε ζεκεξηλέο ηηκέο μεπεξλά ηα 50 δηζ. € (ρσξίο 

ζπλππνινγηζκφ ησλ ηφθσλ). 

3. Σε δηεθδίθεζε πνιεκηθψλ επαλνξζψζεσλ αλάινγσλ κε ηηο πιηθέο δεκηέο, ηηο 

επηηάμεηο, ηηο ιεειαζίεο θαη ηα εγθιήκαηα πνπ δηέπξαμαλ νη λαδί ζηε ρψξα 

καο. Σν χςνο ηνπ (άηνθν) ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ηα 120 δηζ. €. 

Καινχκε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρψξαο καο λα αλαδείμνπλ ηελ απαίηεζε 

πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο. Να ζηεξίμνπλ θάζε 

πξσηνβνπιία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη λα ηεθκεξηψζνπλ κε ην επηζηεκνληθφ 

θχξνο ηνπο ην ηζηνξηθφ βάξνο απηήο ηεο δηεθδίθεζεο.  

 

 Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ην έγγξαθν ηεο 

Γηεπζχληξηαο Δθπαίδεπζεο επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

Σν Γ.. ηεο ΔΛΜΔ Υίνπ δξψληαο ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ λνκνχ 

ηνπο θαη, γηα λα ην θάλεη απηφ, κπνξεί θαη πξέπεη λα ειέγρεη ηφζν ηελ εθαξκνγή 

θείκελσλ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ φζν θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ. Ζ ίδηα 

ε δεκνθξαηία απαηηεί, νη πάληεο λα θξίλνληαη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή παξάιεηςή 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ.  

Γλσξίδνπκε φηη απέλαληί καο έρνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

θπβεξλήζεηο ζηε ρψξα καο θαη βέβαηα φζνπο / - εο ζηεξίδνπλε απηέο ηα πνιηηηθέο θαη 

επηρεηξνχλ λα ηηο εμσξατζνπλ. Ζ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο 

αλαζέηεη ζηνπο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηελ ππνηαγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. πλεπψο ην Γ.. ηεο ΔΛΜΔ Υίνπ, φπσο έπξαηηαλ πάληα θαη νη άιιεο 

ΔΛΜΔ αιιά θαη ε ΟΛΜΔ, ζα ζπλερίζεη λα θαηαγγέιιεη απζαηξεζίεο θαζψο θαη 

αληηζπλαδειθηθέο πξαθηηθέο, αθφκα θαη αλ θάπνηνη / -εο επηθαινχληαη ηελ ηππηθή 

λνκηκφηεηα γηα λα ηηο δηθαηνινγήζνπλ.  

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ δειψλεη φηη ην Γ.. ηεο ΔΛΜΔ Υίνπ 

ινγνδνηεί κφλν ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ηo εμέιεμε θαη ην ζηεξίδεη κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θαη θπζηθά δελ δέρεηαη καζήκαηα απφ θαλέλαλ γηα ην πψο ζα δξα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξαζπίζεη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ καο 

θηλήκαηνο.  

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ θαιεί, ηέινο, ηε Γηεπζχληξηα εθπαίδεπζεο 

λα εγθαηαιείςεη ηελ αδηέμνδε ηαθηηθή πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο ζηνρνπνίεζεο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ ησλ θαζεγεηψλ ηεο Υίνπ.  

 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρώξαο αθνύ ελεκεξώζεθε πιήξσο 

γηα ηελ παξνπζία αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ (ηελ Παξαζθεπή 27-1-2012), εληφο ηνπ 

δηδαθηεξίνπ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ Αγξηλίνπ, φπνπ ζπλέιαβαλ ζπλάδειθν θαη ηνλ 

νδήγεζαλ ζην ηκήκα,  ρσξίο άδεηα εηζφδνπ απφ ηε δηεχζπλζε, θαηαδηθάδεη  ν κ φ θ σ 

λ α  κε ηνλ πην απεξίθξαζην ηξφπν ην γεγνλφο απηφ, πνπ καο παξαπέκπεη ζε 

αληηδεκνθξαηηθέο θαη δχζθνιεο επνρέο γηα ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. 

 

Σν γεγνλόο ηεο αλαίηηαο ζύιιεςεο ηνπ ζπλαδέιθνπ καο (σο δησθφκελν ηνπ θνηλνχ 

πνηληθνχ δηθαίνπ),δεκηνύξγεζε αλαζηάησζε ζηε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ, πηθξία ζηνπο καζεηέο αθνχ αθπξψζεθε ν πλεπκαηηθφο θαη παηδαγσγηθφο 

ξφινο ηνπ θαζεγεηή ηνπο, πνπ έρεη απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ, ελψ 

θαηαιχζεθαλ θαη ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε παηδαγσγηθή 

ειεπζεξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ απηή ηελ άζηνρε ελέξγεηα ηεο αζηπλνκίαο. 

 

Όθεηιαλ λα γλσξίδνπλ νη αλώηεξνη ησλ αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ πνπ δηέηαμαλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζύιιεςε εληόο ηνπ ζρνιείνπ, φηη  ην παηδαγσγηθφ άζπιν δελ 

παξαβηάδεηαη απφ θαλέλα θξαηηθφ φξγαλν αθφηνπ νη εθπαηδεπηηθνί – ιεηηνπξγνί ηεο 

Δθπαίδεπζεο έρνπλ πεηζαξρηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν γηα θάζε παηδαγσγηθή 

ηνπο πξάμε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνύηνπ 

θάζε παξέκβαζε αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ εληόο ηνπ ζρνιείνπ χζηεξα απφ 

θαηαγγειίεο (βάζηκεο ή κε) νπνηνπδήπνηε πνιίηε-γνλέα θαη κάιηζηα γηα θαζαξά 

εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απαξάδεθηε, αθνχ 

ν ζρνιηθφο ρψξνο απνηειεί πεδίν παηδαγσγηθψλ θαη ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ 

παξεκβαίλνπλ, φηαλ πξέπεη θαη κε ηελ αλάινγε επαηζζεζία θαη ρεηξηζκφ γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ην ζεκείν απηό ζέινπκε λα θαηαδηθάζνπκε θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γνλέα πνπ αληί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηεύζπλζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 

ζρνιείνπ (γηα ηελ θνίηεζε- πξφνδν θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γηνχ ηνπ), απηφο 

πξνηηκά λα εμπβξίδεη ζπλαδέιθνπο θαη λα επηδίδεηαη ζε άζθνπεο δηθνλνκηθέο πξάμεηο 

ζηέιλνληαο εμψδηθα θαη ηελ αζηπλνκία γηα λα ζπιιάβνπλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

παηδηνχ ηνπ! Δλέξγεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηνλ θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ ξφιν ηνπ 

ζρνιείνπ αθνχ θαηαζηξέθνπλ ην ζπλεξγαηηθφ παηδαγσγηθφ πεξηβάινπλ, πνπ αλ δελ 

ππάξρεη δε πξνάγεηαη καζεζηαθφ απνηέιεζκα, αιιά νχηε θαη ε νκαιή έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη γηα ην ιφγν απηφ νθείινπλ νξηζκέλνη λα 
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ζεβαζηνχλ ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηε δεκνθξαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρώξαο ζε απηέο ηηο αληηεθπαηδεπηηθέο θαη 

αληηδεκνθξαηηθέο ελέξγεηεο απαληά κε ηελ ζπιινγηθή ηεο αιιειεγγύε 

ζηεξίδνληαο ην ζρνιείν (ηε Γ/λζε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο), από θάζε βίαηε θαη 

εμσεθπαηδεπηηθή ελέξγεηα από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη. Σν εθπαηδεπηηθό θίλεκα 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή έρεη αληηπαιέςεη παξόκνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

απεηιέο ππεξαζπηδόκελν ην δεκόζην ζρνιείν, ηνπο καζεηέο καο θαη ηνλ 

θαζεγεηή. Ζ ζπλέρηζε απηήο ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο ζε βάξνο ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζηθνχ ζρνιείνπ (ηνπ κνλαδηθνχ ζην λνκφ) δελ ζα ηελ αλερζνχκε 

σο εξγαδφκελνη αιιά νχηε θαη ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα αθπξψζεη ην ξφιν καο 

θαη νη ζπλάδειθνη λα ηεινχλ ππφ θαζεζηψο δηψμεσλ θαη αζηπλνκνθξαηίαο. 

  

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρώξαο ζηαζκίδνληαο όια ηα γεγνλόηα πνπ 

έιαβαλ ρώξα θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο απηώλ ησλ ελεξγεηώλ, 
 

 Εεηάεη: 
 

Α) Από ηνλ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο Αηησι/λίαο λα θαηαδηθάζεη ην γεγνλόο ηεο 

εηζόδνπ ηεο αζηπλνκίαο ζην ζρνιείν θαη λα ππνζηεξίμεη έκπξαθηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, πνπ κε πνιχ θφπν πξνζπαζνχλ λα 

μεπεξάζνπλ θάζε δπζθνιία, αθφκα θαη ηε δπζηξνπία νξηζκέλσλ γνλέσλ ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα δχζθνια εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα, ππέξ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. 

 

Β) Από ην ύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ λα πάξεη ζέζε, πνπ εθ ηνπ 

ζεζκηθνχ ηνπ ξφιν νθείιεη. 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 

 

Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 8440/24-2-2011 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «θαζνξίδεηαη φηη ζηε δηνίθεζε ησλ 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ απνηειείηαη απφ 5 έσο 15 κέιε, νξίδνληαη νπσζδήπνηε: 

- Σνπιάρηζηνλ δχν δηεπζπληέο, εθ ησλ πέληε αξραηνηέξσλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αληίζηνηρα. 

- Σνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο έλσζεο γνλέσλ, θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη έλσζε γνλέσλ, έλαο εθπξφζσπνο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιιφγσλ 

γνλέσλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

- Σνπιάρηζηνλ έλαο εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

- Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηα 

νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, θαιείηαη ν νηθείνο δηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ». 

Δίλαη πξάγκαηη άμην απνξίαο ην γεγνλφο φηη ελψ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο θξίλεηαη σο 

απνιχησο απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

καζεηψλ ζεσξείηαη πεξηηηή ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θαζεγεηψλ δειαδή ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζηεξίδνπλ δηαρξνληθά, ππφ ηξνκεξά αληίμνεο ζπλζήθεο, ην 

εθπαηδεπηηθφ νηθνδφκεκα ηεο Διιάδαο. 

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο ζεσξεί φηη νη θαζεγεηέο γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ζήκεξα ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, έρνπλ 

θαη ζέζε θαη άπνςε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζρνιεηά καο. 

Πηζηεχνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο  ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ γη’ απηφ: 

1. Καινχκε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ παξαπάλσ Τ.Α. θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

νπσζδήπνηε θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο ΔΛΜΔ ζηε δηνίθεζε ησλ 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θάζε Γήκνπ. 

2. Μέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. θαινχκε ηνπο Γήκνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο 

ρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΔΛΜΔ. Άιισζηε ε παξαπάλσ Τ.Α. 

αθήλεη ζηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα ηελ επηινγή ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΑΠΔΡΓΧΝ ΣΖ 

ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 

 Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο εθθξάδεη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηεο ζην δίθαην αγψλα ησλ εξγαηψλ ηεο Διιεληθήο Υαιπβνπξγίαο 

Α.Δ., ελάληηα ζηηο απνιχζεηο θαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ησλ πιινγηθψλ 

πκβάζεσλ. Ζ εξγνδνζία ηεο επηρείξεζεο, αθνχ μεδνχκηζε γηα ρξφληα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζαθάηεςε δεθάδεο, έβγαιε θέξδε εθαηνκκπξίσλ €, ηψξα ηνπο ζηέιλεη 

ζηελ πείλα ζηελ εμαζιίσζε. Οη εξγάηεο ηεο Διιεληθήο Υαιπβνπξγίαο Α.Δ. δελ 

έζθπςαλ ην θεθάιη, εδψ θαη 97 εκέξεο βξίζθνληαη ζε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε.  

 Οη απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα είλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δηνηκάδνληαη ρηιηάδεο απνιχζεηο θαη ζην Γεκφζην 

Σνκέα. 

 Ο ιαφο ηεο ρψξαο καο δέρεηαη κηα αλειέεηε επίζεζε γηα λα ζσζνχλ ηα θέξδε 

ησλ κνλνπσιίσλ, γηα λα ζσζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

 Σψξα πξέπεη νη εξγαδφκελνη δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα λα παιέςνπλ γηα 

λα κελ πεξάζνπλ ηα αληεξγαηηθά ζρέδηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο ΠΑΟΚ – ΝΓ – 

ΛΑΟ, ησλ κνλνπσιίσλ θαη ηεο Δ.Δ.  

 Ζ πάιε γηα λα παξζνχλ πίζσ νη απνιχζεηο, γηα λα αλαηξαπεί ε πνιηηηθή 

ΠΑΟΚ – ΝΓ – ΛΑΟ, Δπξσπατθήο Έλσζεο – πινπηνθξαηίαο είλαη κνλφδξνκνο. 

Όινη ζηνλ αγψλα. Έλαο γηα φινπο θαη φινη γηα έλαλ! 

 Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ απνθάζηζε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ 

απεξγψλ.  

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΓΗΑ ΓΗΟΡΗΣΔΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ – ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΧΝ 

 

ην άξζξν 9 , παξ. 2 ηνπ Ν. 3848/2010 πξνβιέπνληαη ηα εμήο :"... Οη εληαίνη πίλαθεο 

πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο παχνπλ λα ηξνθνδνηνχληαη κε λέα 

ζηνηρεία πξνυπεξεζίαο απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 θαη ηζρχνπλ κέρξη ηελ θαηάξηηζε 

ησλ πηλάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3..." 

 

H δηάηαμε απηή δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο αδηθίεο αθνχ, ζπλάδειθνί καο αλαπιεξσηέο 

θαη σξνκίζζηνη πνπ εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 

θαηαηάζζνληαη  ζηνπο πίλαθεο ησλ αλαπιεξσηψλ κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία πνπ 

είραλ  σο ηηο 30-6-2010. Οπζηαζηηθά, δειαδή, ε πξνυπεξεζία ηνπο ράλεηαη θαη 

ππνινγίδεηαη κφλν κεηά ηελ επηηπρία ηνπο ζηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ. 

Παξαηεξείηαη έηζη ην θαηλφκελν,  ζπλάδειθνί καο πνπ απνδέρηεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο 

θαη πήγαλ ζε φιεο ηηο άθξεο ηεο ρψξαο λα έρνπλ (πνιιέο θνξέο) ρακειφηεξε ζεηξά 

ζηνλ πίλαθα απφ άιινπο πνπ δελ απνδέρηεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο ή δελ έρνπλ 

πξνυπεξεζία. 

 H δηάηαμε απηή πξέπεη άκεζα λα θαηαξγεζεί θαη λα ππνινγίδεηαη ε πξνυπεξεζία ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ, κεηά ηελ 1-7-2010 , φπσο ππνινγηδφηαλ θαη πξηλ ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν.3848/2010. 

1.800 δηνξηζηένη εθπαηδεπηηθνί , κέζσ ΑΔΠ θαη κέζσ πξνυπεξεζίαο (40%) πνπ εδψ 

θαη 3 ρξφληα παξακέλνπλ αδηφξηζηνη, 1.500 αδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί ησλ θαηεγνξηψλ 

24κελνπ θαη 30κελνπ, πνπ «ζα απνξξνθεζνχλ ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ» εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν, πεξηκέλνπλ άκεζε απάληεζε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. 

 Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο ρψξαο ζπκπαξαζηέθεηαη ζηνπο αδηφξηζηνπο 

θαη δηεθδηθεί καδί ηνπο : 

 - Άκεζνπο Γηνξηζκνχο φισλ ησλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

- Αλαγλψξηζε θαη ηεο πξνυπεξεζίαο αλαπιεξσηψλ απφ 1-7-2010 σο πξναπαηηνχκελν 

γηα ηε κειινληηθή ηνπο πξφζιεςε. 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΣΟΤ ΑΝΑΣΡΔΦΟΤΜΔ. 

Σνχηεο νη ψξεο είλαη θξίζηκεο! Κπβέξλεζε ηνπ καχξνπ κεηψπνπ Δ.Δ., ΓΝΣ, Σξφηθα, 

βηνκήραλνη-ηξαπεδίηεο εηνηκάδνληαη λα δψζνπλ ζπληξηπηηθφ ρηχπεκα ζε φ,ηη έρεη απνκείλεη φξζην απφ 

ηα εξγαηηθά-ιατθά δηθαηψκαηα. 

Νέα κείσζε ησλ κηζζψλ 25% ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαηάξγεζε ηνπ 13
νπ

 - 14
νπ

 κηζζνχ, 

θαηάξγεζε ηξηεηηψλ θαη επηδνκάησλ! Υηιηάδεο απνιχζεηο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

κέζσ ηεο «αμηνιφγεζεο» ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Πξνσζνχληαη ηαρχηεηα αληηδξαζηηθέο αιιαγέο 

πνπ γθξεκίδνπλ φ, ηη έρεη απνκείλεη φξζην απφ ηε δεκφζηα δσξεάλ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

λνκνζρέδην γηα ην «λέν ζρνιείν» ηεο αγνξάο θαη ησλ ρνξεγψλ, ην «λέν» ηερλνινγηθφ ιχθεην. 

Υηιηάδεο άλεξγνη δελ έρνπλ νχηε ηελ ζηνηρεηψδε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δεθάδεο 

παηδηά ιηπνζπκνχλ απφ ηελ πείλα! 

Οη εμειίμεηο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ είλαη δξακαηηθέο. Απνδείρηεθε φηη δελ ζηνρεχνπλ ζην 

«ζπκκάδεκα ηεο ζπαηάιεο», αιιά λα κεηαηξαπεί ζε αηνκηθή ππφζεζε ε πγεία. Έρεηο ιεθηά δήζε, δελ 

έρεηο ... πξφβιεκα ζνπ! 

Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα αλακνλή, πξέπεη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφο! Οη εξγαδόκελνη πξέπεη 

λα απαληήζνπλ άκεζα, εληαία, κε παλειιαδηθή, παλεξγαηηθή Απεξγία θαη θιηκάθσζε ηεο πάιεο. 

Όινη νη θιάδνη καδί, έλαο γηα όινπο θαη όινη γηα έλαλ! 

Μηα ζεηξά Οκνζπνλδίεο, Δξγαηηθά Κέληξα θαη ζσκαηεία, κηα ζεηξά ΔΛΜΔ θαη Γηδαζθαιηθνί 

χιινγνη έρνπλ πάξεη ήδε αλάινγεο απνθάζεηο. 

Σελ ίδηα ψξα, ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ θξχβεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, παδαξεχεη θαλεξά 

κε ην χλδεζκν Διιήλσλ Βηνκεράλσλ ηελ ζθαγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Ζ πιεηνςεθία ηεο ΑΓΔΓΤ ζηελ αλάγθε γηα θήξπμε απεξγίαο απαληά φηη «ηψξα έρνπκε 

δηάινγν». 

Γελ πάεη άιιν κε απηέο ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο! Δίλαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έρνπλ 

ζπκβηβαζηεί κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, έρνπλ απνδερζεί σο ηεηειεζκέλν ηε κήηξα ηνπ θαθνχ, 

δειαδή ηελ EE, ηνλ επξσκνλφδξνκν, ηε γξακκή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηε ινγηθή ηνπ κηθξφηεξνπ 

θάθνπ, ηε ζπλχπαξμε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, δειαδή ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο ρψξνπο 

ηεο Τγείαο θαη ηεο Παηδείαο. 

Σψξα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πάξνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο! Να  νξγαλψζνπλ 

ηελ αγψλα. Κακηά ζπζία γηα ηελ ζσηεξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ επξψ, γηα ηελ ζσηεξία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξαγκαηηθφ δίιεκκα γηα ην ιαφ είλαη: ηαμηθή αληεπίζεζε ή εμαζιίσζε. 

Ζ Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ηεο ΟΛΜΔ θαιεί θάζε ζσκαηείν λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Μπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ην έγθιεκα, πνπ ζπληειείηαη κε ηελ ζθξαγίδα ησλ πιεηνςεθηψλ ζε 

ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ. Μπνξνχκε λα ηνπο αλαηξέςνπκε. 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ Γ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΔΛΜΔ ΣΖ ΥΧΡΑ (4/2/12) 

ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΑΣΗ ΣΖ ΓΔΖ 

    Ζκτακτο Ειδικό Τζλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημζνων Επιφανειών είναι θ επίςθμθ ονομαςία 

του, όμωσ ςτθ λαϊκι ςυνείδθςθ ζχει πια καταγραφεί ωσ χαράτςι, ςαν τον κεφαλικό φόρο δθλαδι 

που πλιρωναν οι ραγιάδεσ επί Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ για να ζχουν τθν «άδειαν να φζρουν 

τθν κεφαλιν επί των ϊμων τουσ». Ο παραλλθλιςμόσ είναι απόλυτα επιτυχισ, γιατί πρόκειται για 

ζνα  λθςτρικό μζτρο που προςβάλλει βάναυςα τθ νοθμοςφνθ μασ, υπονομεφει απροκάλυπτα τθν 

επιβίωςι μασ. Επιπλζον βζβαια, οφτε και ζκτακτο είναι (κακϊσ ιδθ μονιμοποιείται ωσ ετιςια 

ειςφορά), αλλά και οφτε καν τζλοσ είναι (γιατί «τζλοσ» ςθμαίνει κάτι ανταποδοτικό, όπωσ π.χ. τα 

δθμοτικά τζλθ για τθν αποκομιδι ςκουπιδιϊν). Εδϊ ζχουμε απλϊσ να κάνουμε με ζνα 

πρωτοφανζσ μζτρο φαςίηουςασ νοοτροπίασ, βάναυςο και ανελζθτο. 

Από τθν κακιζρωςθ αυτοφ του μζτρου κα κρικεί τουσ επόμενουσ μινεσ το επίπεδο του 

πολιτιςμοφ και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειάσ μασ, το οποίο ζχει κατακτθκεί εδϊ και πολλζσ 

δεκαετίεσ. Η παροφςα φοροκαταιγίδα και θ απειλι διακοπισ του ρεφματοσ μάσ οδθγεί 

κατευκείαν 100 χρόνια πίςω, αφοφ απ’ αυτό το αυτονόθτο (ζωσ ςιμερα) δθμόςιο αγακό 

εξαρτάται θ κακθμερινι διατροφι μασ, θ κακαριότθτα, θ μελζτθ, θ επικοινωνία, θ ψυχαγωγία 

μασ. Άραγε, αν υποταχκοφμε ςε αυτό, τι άλλο κα ακολουκιςει; Μιπωσ λ.χ. θ απειλι για τθ 

διακοπι τθσ παροχισ νεροφ; 

Είναι καταφανζσ ότι με τθν αποδόμθςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ (ενϊ παράλλθλα 

ςυνεχίηουμε φυςικά να πλθρϊνουμε αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ), τουσ φόρουσ «αλλθλεγγφθσ» και 

«υπζρ ανζργων», τθν κατάργθςθ και των ςτοιχειωδϊν φοροαπαλλαγϊν, τον υποβιβαςμό του 

αφορολόγθτου ςτα 5000€, τθν απροκυμία φορολόγθςθσ του μεγάλου κεφαλαίου, τθν 

ανικανότθτα πάταξθσ ακόμθ και ενόσ μικροφ μζρουσ τθσ φοροδιαφυγισ, τθν ακρίβεια υπθρεςιϊν 

και προϊόντων και από τθν άλλθ τθν κακίηθςθ των μιςκϊν μασ, οποιαδιποτε αναφορά ςτθν 

ζννοια του λεγόμενου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ μεταξφ κράτουσ και πολιτϊν, ζχει καταντιςει 

πλζον μόνο για τα ςκουπίδια. Η κυβζρνθςθ, αλλά και το μεγαλφτερο μζροσ του πολιτικοφ 

ςυςτιματοσ, ζχουν πλιρωσ απονομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ του λαοφ. Δεν τουσ 

αναγνωρίηουμε πια και ο μόνοσ δρόμοσ είναι να εργαςτοφμε για τθν ανατροπι τουσ! 

     Η κατάςταςθ είναι πραγματικά εξοργιςτικι και απαιτεί να αντιςτακοφμε ςυλλογικά, για να 

περιςϊςουμε τθν αξιοπρζπειά μασ και τθν τελευταία μασ ελπίδα για ζνα ςτοιχειωδϊσ ανεκτό 

βιοτικό επίπεδο. Και βζβαια αρνοφμαςτε να παρακολουκιςουμε και τισ γελοίεσ ςοφιςτείεσ τθσ 

κακεςτωτικισ προπαγάνδασ, που αποδζχεται ςυγκαταβατικά (πόςο … πονόψυχο!) τθν εξαίρεςθ 

μόνο των πλζον εξακλιωμζνων ςυμπατριωτϊν μασ από τον λθςτρικό φόρο! Εμείσ όμωσ λζμε ότι 

ακόμθ κι αν μποροφμε να τον πλθρώςουμε, δεν κα το πράξουμε. Γιατί;  Επειδι ακόμθ κι αν 
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ζχουμε μερικά ευρϊ ςτθν άκρθ για ϊρα ανάγκθσ (από τισ οικονομίεσ τθσ πολυετοφσ εργαςίασ 

μασ), ΔΕΝ κα τα πετάξουμε ςτο άπατο βαρζλι που ζςτθςαν μπροςτά μασ οι λθςτρικζσ ςυμμορίεσ 

των ξζνων τραπεηϊν και οι ντόπιοι κολαοφηοι τουσ! Αλλά και επειδι απζναντί μασ δεν ζχουμε 

παρά μία ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΧΩΡΙ ΛΑΪΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ, και ςυνεπϊσ οφείλουμε να τθσ 

ςυμπεριφερκοφμε, όπωσ ακριβϊσ τθσ αρμόηει: με πλιρθ ανυπακοι - αρχισ γενομζνθσ βζβαια με 

τθ φορολογικι ανυπακοι.  

Πληρώνουμε ΜΟΝΟ το ηλεκτρικό ρεφμα! 

Εμείσ πάντωσ είμαςτε ςίγουροι ότι δεν κα υπάρξει ΚΑΜΜΙΑ απολφτωσ διακοπι. Γιατί γνωρίηουν 

καλά ότι κάτι τζτοιο κα είναι πραγματικά παράνομο – από τθ ςτιγμι, εννοείται, που κα ζχει 

πλθρωκεί το θλεκτρικό ρεφμα (ιδθ άλλωςτε υπάρχουν ςχετικζσ αποφάςεισ από τθν ελλθνικι 

Δικαιοςφνθ, αλλά και από τισ Βρυξζλλεσ). Πιςτζψτε μασ: Ποντάρουν ςτθν άγνοια και ςτο φόβο 

μασ! Δεν είναι άλλωςτε χαρακτθριςτικό ότι θ αρχικι(δικεν) προκεςμία των 60 θμερϊν ςφντομα 

επιμθκφνκθκε ςτισ 120; Ή μιπωσ το ότι τα «παπαγαλάκια» τουσ δεν μιλοφν πλζον καν για 

διακοπι, αλλά για το ότι κα μασ κρατιςουν το χαράτςι από τθ φορολογικι μασ διλωςθ; Εμείσ 

λοιπόν, απαντάμε και ςϋ αυτοφσ ότι ακόμθ κι αν υφίςταται το εν λόγω ενδεχόμενο, ΔΕΝ χάνουμε 

τίποτε! Αντικζτωσ μάλιςτα, κα ζχουμε κερδίςει χρόνο – δεδομζνου και του ότι οι πολιτικζσ 

εξελίξεισ ςτο εξισ κα είναι ραγδαίεσ και κανείσ δεν γνωρίηει πϊσ κα είναι θ κατάςταςθ φςτερα 

από μερικοφσ μινεσ. Θα ζχουμε κερδίςει πάνω απ’ όλα μία μάχθ απζναντι ςτον κακεςτωτικό 

αυταρχιςμό. Και κα τουσ ζχουμε καταςτιςει ςαφζσ ότι δεν είμαςτε πρόβατα, για να ανεχόμαςτε 

αδιαμαρτφρθτα όλα τα εξοντωτικά και εξευτελιςτικά μζτρα ςτα οποία ζχουν ςκοπό να μασ 

υποβάλλουν! 

 

     Επί τζλουσ, ΑΝΣΙΣΑΗ εδώ και τώρα! Δεν είμαςτε φοβιςμζνοι ραγιάδεσ κι οφτε πρόκειται 

να μασ καταντιςουν! 

 

 

Απφ ηε Γ.. ησλ Πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ 

ηεο ρψξαο 

 


