
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ 40€ 
Στην κατεύθυνση του ‘‘ακηδεμόνευτου’’ και ‘‘ασυμβίβαστου’’ συνδικαλισμού, ο Α‚ Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. 
Αθήνας, έστειλε προς τα μέλη του την ακόλουθη ανακοίνωση την οποία και παραθέτουμε (στο πλαίσιο) 
προκειμένου να διαδοθεί το ντοκουμέντο αυτό, διατηρώντας τις υπογραμμίσεις των συντακτών της.   

Επιτέλους, ο ‘‘ταξικός’’ συνδικαλισμός ανακάλυψε ποιοι ευθύνονται που στις κρίσιμες ώρες, δεν υπάρχει 
ενότητα και σύμπνοια. Απέναντι λοιπόν -όπως μας λένε- δεν έχουμε τους διευθυντές, τη διοίκηση, το 
υπουργείο, την κυβέρνηση,  αλλά τους συναδέλφους οι οποίοι δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους και 
έτσι θα διαλύσουν τους Συλλόγους.  

Δεν περιμένουμε βέβαια διαφορετική στάση από τους γραφειοκράτες του κρατικού συνδικαλισμού. 
Απλώς αυτή τους η ανακοίνωση έρχεται ώστε ο κάθε συνάδελφος να κατανοήσει σε ποια πλευρά του 
ταξικού πολέμου βρίσκονται όλοι αυτοί οι αυλοκόλακες της εξουσίας. Μας απειλούν τρομαγμένοι ότι θα 
μείνουμε μόνοι μας αν δεν πληρώσουμε. Στον κώδικα αξιών τους η αλληλεγγύη μεταξύ εργαζόμενων 
αγοράζεται με 40€. 

Η αλληλεγγύη είναι δεδομένη σε όλους τους εργαζόμενους που τη χρειάζονται και δεν έχει  
προϋποθέσεις.  

Συμμετοχή στα συνδικάτα ή στους Συλλόγους σημαίνει συμμετοχή στις Γ.Σ., στις απεργίες, στις 
αποφάσεις, στις κινητοποιήσεις και δεν εξασφαλίζεται με τη συνδρομή ή με την ψήφο στις εκλογές. 
Δεν έχουμε αυταπάτες  ότι η άρνηση συνδρομής γίνεται στη βάση αμφισβήτησης του υπάρχοντος 
συνδικαλισμού. Απλώς είναι ένα ακόμη επεισόδιο (αδιαμόρφωτο ίσως) του αγώνα των εργαζόμενων.   

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι δε χρειαζόμαστε διοικητικό συμβούλιο για να μας διοικεί καλύτερα και 
αποτελεσματικότερα. Δε θέλουμε διοικητές. Διοικητές έχει ο στρατός. Μας φτάνουν αυτοί που μας 
έχουν ήδη κάτσει στο σβέρκο.  
Θεωρούμε άμεση και επιτακτική την ανάγκη για άμεση συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη δράση 
και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Μόνο οι αυτοοργανωμένοι αγώνες  δασκάλων και 
καθηγητών  θα καταφέρουν να καταργήσουν αυτό το ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης, να διώξουν αυτή 
την ‘‘αρχαία σκουριά” που δε λέει να φύγει από πάνω μας από την εποχή των πυραμίδων!  
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Αζήλα, 3/4/2011                                                                    Πξνο: Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ καο 

Αξ.Πξση.:20                                                          Θέμα: Παρακράηηζη ζσνδρομής 

                   Σπλάδειθνη, 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, εθθξεκεί αθόκα ε απόδνζε ησλ ζπλδξνκώλ αξθεηώλ ζπλαδέιθσλ από ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ζσγξάθνπ. 

Καηαλννύκε απόιπηα θαη ζπκκεξηδόκαζηε ηελ αληίζεζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο ΔΟΕ θαη ην ύςνο ηεο ζπλδξνκήο. 

Γη' απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, απεπζύλακε δεκνζίσο θαη εγγξάθσο ην αίηεκά καο γηα πεξηθνπή ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ πξνλνκίσλ θαη 

κείσζε ηεο ζπλδξνκήο. Σπλερίδνπκε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε, κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηε ζύζθεςε ζπληνληζκνύ Σπιιόγσλ γηα ηε 

κείσζε ηεο ζπλδξνκήο θαη ζθνπεύνπκε λα ζέζνπκε ην δήηεκα θαη ζηε Γ.Σ. ηεο ΔΟΕ ηνπ Θνπλίνπ. 

Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, απεπζύλνπκε έθθιεζε ζε όιεο θαη όινπο λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο εθθξεκόηεηέο ηνπο κε ην Σύιινγν θαη λα 
κελ παξακέλνπλ αθάιππηνη ζπλδηθαιηζηηθά. Η απάνηηζη ζηη ζημερινή κρίζη δεν είναι η διάλσζη ηων σλλόγων, η 

αποτώρηζη από ηο ύλλογο, η αηομική λύζη. Κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος ηοσ απένανηι ζηη δίνη ηης κρίζης ποσ 

δσναμώνει. 

Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηελ ακέζσο επόκελε πεξίνδν, ζα παξαθξαηεζεί κέζσ ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ 6νπ 

Γξαθείνπ ε ζπλδξνκή από όζνπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηελ νθείινπλ. Η ζπλδξνκή είλαη εληαία γηα όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην 

ύςνο ηεο έρεη νξηζηεί ζηα 40€. 

Είλαη πξνθαλέο όηη ε εγγξαθή ζην Σύιινγν είλαη πξναηξεηηθή θαη όρη ππνρξεσηηθή. Έηζη, επηζπλάπηνπκε ηαπηόρξνλα θαηάζηαζε 

αλά ζρνιείν, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ελππόγξαθα ηα νλόκαηα όζσλ ζπλαδέιθσλ δειώζνπλ όηη δελ επηζπκνύλ λα είλαη κέιε 

ηνπ Σπιιόγνπ. Από απηνύο ηνπο ζπλαδέιθνπο δε ζα παξαθξαηεζεί ε ζπλδξνκή. Είλαη απηνλόεην, όηη νη ζπγθεθξηκέλνη ζπλάδειθνη 

δε ζα είλαη πιένλ κέιε ηνπ Σπιιόγνπ θαη επνκέλσο δε ζα έρνπλ ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε. Επίζεο, δε ζα έρνπλ δηθαίσκα εθιέγεηλ 

θαη εθιέγεζζαη νύηε ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο άδεηαο πνπ εμαζθαιίδεηαη από ην Σύιινγν γηα ηηο ηαθηηθέο Σπλειεύζεηο. 

Σπλάδειθνη 

Καζέλαο  είλαη ειεύζεξνο λα απνθαζίζεη γηα ηε ζηάζε ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ απέλαληη ζην Σύιινγν. Σηηο θξίζηκεο ώξεο πνπ 

πεξλάκε, όηαλ ε ελόηεηα, ε ζύκπλνηα θαη νη θνηλνί αγώλεο είλαη απαξαίηεηνη όζν πνηέ, απεπζύλνπκε έθθιεζε ζε όιεο θαη όινπο, 

λα ζπλαηζζαλζνύλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ αλακεηξήζεσλ πνπ έρνπκε κπξνζηά καο θαη λα επηιέμνπλ ην δξόκν ηεο ζπζπείξσζεο θαη 

όρη ηεο αηνκηθόηεηαο. 

       Ο Πξόεδξνο Μαξηόιεο Δεκήηξεο    Ο Γ. Γξακκαηέαο Καππήο Γηώξγνο 
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