
Και συ λοιπόν
στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις

από φωνή
από τροφή
από άλογο
από σπίτι

στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος:
Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν. 

Μ. Κατσαρός

ΣΤΙΣ 21/5/2019:

 ΕΚΛΕΓΟΥΜΕ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
 ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
  ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ 

Σε κάθε εκλογική μάχη ο καθένας αναρωτιέται τόσο για την σημασία της όσο και για τα κριτήρια με 
τα οποία θα αποφασίσει ποιον χώρο θα υπερψηφίσει. Στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη 
αντιπροσώπων στο 19ο συνέδριο της ΟΛΜΕ οι απαντήσεις σ΄ αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ εύκολο
να δοθούν. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τα πεπραγμένα του ΔΣ ή καλύτερα της πλειοψηφίας του ΔΣ της 
ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ) τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Αυτά τα δυο χρόνια η κυβέρνηση επέλεξε να νομοθετήσει σταδιακά και τμηματικά μια σειρά από 
αλλαγές στην εκπαίδευση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις όποιες αντιδράσεις. Κατάφερε, μ’ 
αυτόν τον τρόπο, να περάσει συγχωνεύσεις – καταργήσεις τμημάτων, νομοσχέδιο για το “Νέο 
Λύκειο” με φροντιστηροιοποίηση της Γ΄ τάξης και εξετάσεις τύπου πανελλαδικών για την απόκτηση
απολυτηρίου, νομοσχέδιο για ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα και υποχρεωτικές μετακινήσεις 
μαθητών, νομοσχέδια για αλλαγές στην διοικητική μορφή του σχολείου με μια σειρά από 
γραφειοκρατικές υποχρεώσεις στους διδάσκοντες που απαιτούν εργασία πέραν του 30ωρου, 
διατάξεις για αυτοαξιολόγηση, στοχοθεσία και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου, συνέχεια της 
πολιτικής μη διορισμών των προηγούμενων κυβερνήσεων και στο τέλος της θητείας της ψήφιση του 
περίφημου προσοντολόγιου για τον διορισμό εκπαιδευτικών. 

Ο κ. Γαβρόγλου δηλαδή πέτυχε να επιβάλλει ότι δεν κατάφερε η κ. Διαμαντοπούλου και μεγάλο 
μέρος αυτών που επιχείρησε να νομοθετήσει ο κ. Αρβανιτόπουλος. Εξάλλου τα κόμματα τους έχουν 
συμφωνήσει πως οι αλλαγές στην εκπαίδευση είναι προαπαιτούμενα των μνημονίων που από κοινού
έχουν ψηφίσει. Οι αντιπολιτευτικές κορώνες της ΝΔ μάλιστα δεν αγγίζουν την ουσία όσων 
νομοθετεί το Υπουργείο Παιδείας άλλα προαναγγέλλουν τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με την 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΗΜΑΘΙΑΣ



ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την αυτονομία των σχολικών μονάδων και την δυνατότητά 
τους να επιλέγουν οι ίδιες το διδακτικό τους προσωπικό. 

Και το συνδικάτο; 

ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ – ΠΕΚ, που ως πλειοψηφία 
χάρασσαν την συνδικαλιστική δράση  της 
ΟΛΜΕ αυτή την διετία, επέλεξαν είτε την 
συμφωνία με τις κυβερνητικές επιλογές στην 
πλάτη του συνδικάτου είτε την συγκατάθεση 
μέσω σιωπής λειτουργώντας έτσι ως τροχοπέδη 
των συναδέλφων για αγώνες και 
κινητοποιήσεις. Σύρθηκαν στις κινητοποιήσεις 
για τις συγχωνεύσεις, σύρθηκαν στις 
κινητοποιήσεις για το προσοντολόγιο κάτω από 
την πίεση κάποιων ΕΛΜΕ καθώς και ομάδων 
αναπληρωτών. Ακόμη και τότε όμως η αναιμική
τους παρουσία είχε στόχο τον έλεγχο των 
κινητοποιήσεων. 

 Οι ΣΥΝΕΚ έπρεπε να υπερασπιστούν 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές 
της, η ΠΕΚ δεν μπορούσε να αντιπαρατεθεί στα
μέτρα του υπουργείου αφού στο μεγαλύτερο 
μέρος τους τα είχε υιοθετήσει ως ΠΑΣΚ και η 

ΔΑΚΕ έστερξε να συναινέσει θεωρώντας πως τα μέτρα διευκολύνουν την νεοφιλελεύθερη πολιτική 
μιας πιθανής κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη. Έτσι σε καμία περίπτωση δεν δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για την αντιπαράθεση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, ούτε καλλιέργησαν το έδαφος 
για την δημιουργία διαλόγου στους χώρους εργασίας. Δυστυχώς και το ΠΑΜΕ, παρότι 
αντιστρατεύτηκε τις παραπάνω επιλογές, δεν κινήθηκε σε διαδικασία σύγκρουσης, δέσμιο της 
πεποίθησής του πως οι όποιες αλλαγές θα προέλθουν μέσω της ενίσχυσης του κομματικού του 
φορέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, κατά την άποψη του, πρέπει να κινείται το κάθε κίνημα.

Και οι συνάδελφοι; Ποιος θα υπερασπιστεί τους συναδέλφους; 

Η απάντηση είναι προφανής: ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

Συνάδελφοι, ας αποτινάξουμε από πάνω μας την ιδεολογική νέφωση των μονοδρόμων που 
κατάφεραν να δημιουργήσουν οι κυβερνήσεις των μνημονίων. Η ιστορία του συνδικαλιστικού 
κινήματος δείχνει πως με τους αγώνες μπαίνουν οι βάσεις για την βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη δικαίωση των εργαζομένων. Ας ξανακάνουμε τους συλλόγους διδασκόντων χώρους 
διαλόγου, συμμετοχής και δράσης. Ας αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των ΕΛΜΕ και ας 
στηρίξουμε τις Γ.Σ. 

Και σε αυτή τη χρονική στιγμή ας θέσουμε τις βάσεις για την αλλαγή συσχετισμών στο ΔΣ 
της ΟΛΜΕ προκειμένου να γίνει εκφραστής των θέσεων του κλάδου και όχι υπονομευτής τους. 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ, ΜΑΖΙΚΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ,
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