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Γ Προϋδρων ΕΛΜΕ 16-10-2021: Πρόεδροι Αλλϊζουν τισ 
Αποφϊςεισ των ΕΛΜΕ τουσ για να μη Περϊςει η Απεργύα-Αποχό 

 
Μετϊ από τα εξαιρετικϊ υψηλϊ ποςοςτϊ υπϋρ τησ απεργύασ _αποχόσ από την αξιολόγηςη 

(ιδιωτικοπούηςη) των ςχολικών μονϊδων  και τισ μεγαλειώδεισ ςε όγκο και παλμό απεργιακϋσ κινητοποιόςεισ 
τησ περαςμϋνησ Δευτϋρασ όρθε η υποςτολό του αγώνα των εκπαιδευτικών με το απροκϊλυπτο 
πραξικόπημα που ςυντελϋςτηκε ςτη γενικό ςυνϋλευςη των προϋδρων των ΕΛΜΕ, όπου 8 εκπρόςωποι 
ϊλλαξαν τισ αποφϊςεισ των ςωματεύων τουσ . Με την απροκϊλυπτη υπονόμευςη ΔΑΚΕ, ΠΕΚ, ΣΥΝΕΚ και 
την πυροςβεςτικό ςτϊςη των αγώνων επιχειρεύται η ϊνευ όρων ανατροπό του ενωτικού, αγωνιςτικού 
κλύματοσ που δημιουργόθηκε, προςφϋροντασ μοναδικϋσ υπηρεςύεσ ςτην Κεραμϋωσ!  

Με την ανοχό τησ πλειοψηφύασ του ΔΣ τησ ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ) ϋγινε αποδεκτό το πραξικόπημα 8 
προϋδρων ΕΛΜΕ, που – ενώ εύχαν ϋρθει ςτη Γενικό Συνϋλευςη των προϋδρων με αποφϊςεισ ςυνϋχιςησ του 
αγώνα με επαναπροκόρυξη τησ απεργύασ αποχόσ - ϊλλαξαν την απόφαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ψηφοφορύασ. Οι ςυγκεκριμϋνεσ δυνϊμεισ, όπωσ φϊνηκε την τελευταύα εβδομϊδα φοβόθηκαν να 
ςυνεχύςουν τον αγώνα και ανϋκρουςαν πρύμναν. Αξιοπούηςαν όλη τη ρητορικό του υπουργεύου για 
πειθαρχικϊ, τιμωρύεσ, ποινϋσ, τόςο, που εύτε ϊκουγεσ την Κεραμϋωσ εύτε ςυνδικαλιςτϋσ πρώτησ γραμμόσ, ϋνα 
και το αυτό.  Επειδό όμωσ παρόλα τα φοβικϊ αντανακλαςτικϊ που αξιοπούηςαν τα κουκιϊ δεν τουσ ϋβγαιναν, 
αποφϊςιςαν (να αποδεχτούν) την προβοκϊτςια.  Παλιϊ τουσ τϋχνη κόςκινο!  

Στο ύδιο πνεύμα κινόθηκαν και ςτην ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, όπου ςτη ςυνεδρύαςη του Δ.Σ την Πϋμπτη 
15/10/21 όπου ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ διαμόρφωςαν το αποτϋλεςμα υπϋρ του λευκού παρϊ τισ 2 θετικϋσ ψόφουσ 
των μελών τησ παρϊταξησ μασ για ςυνϋχιςη του αγώνα. Αυτό την απόφαςη μετϋφερε η πρόεδροσ ςτη γενικό 
ςυνϋλευςη των προϋδρων παρϊ τη διαφωνύα τησ παρϊταξησ μασ, ςεβόμενη τουσ κανόνεσ λειτουργύασ του 
ςωματεύου και ςε αντύθεςη με τισ πραξικοπηματικϋσ πρακτικϋσ των εντεταλμϋνων των παρατϊξεων ΔΑΚΕ και 
ΣΥΝΕΚ. 

Για τη ΔΑΚΕ Ημαθύασ δεν πϋςαμε από τα ςύννεφα, καθώσ όδη με τη ςτϊςη τουσ ςτισ απεργύεσ, ςτη 
ςυνϋντευξη τύπου και ςτη ςυμμετοχό τουσ ςτην αυτοαξιολόγηςη ενώ όταν ακόμα μϋλη του ΔΣ! ϋδειχναν από 
πολύ νωρύσ τι προετοιμϊζουν για τον κλϊδο. 

Αλλϊ η κωλοτούμπα των ΤΝΕΚ όταν εντυπωςιακό: ςε ςτούχιςη με την κεντρικό τουσ 
κομματικό γραμμό ϋβαλαν πλϊτεσ ψηφύζοντασ κατϊ ςτην επαναπροκόρυξη τησ απεργύασ αποχόσ. 
Αλόθεια τι θα πουν και τι θα κϊνουν ςτισ ςυνεδριϊςεισ των ςυλλόγων τουσ; Ποιουσ ϊξονεσ θα αναλϊβουν να 
ςυμπληρώςουν; Και για να καταλϊβουμε: όταν τα ΣΥΝΕΚ λϋνε θϋλουμε «νόμιμεσ» απεργύεσ, αλλϊ να μην εύναι 
«ςύμφωνα με το νόμο Χατζηδϊκη» καταλόγουν ςτο να μην κϊνουμε καθόλου απεργύεσ. 

Προφανώσ, εύναι απλού εκτελεςτϋσ των πολιτικών ςχεδύων των κομμϊτων τουσ. Εύναι πολύ 
κατώτεροι/εσ των προςδοκιών των εργαζομϋνων εκπαιδευτικών. Ακόμη και αν οι απλού ςυνϊδελφοι 
φοβούνται ό ϋχουν επιφυλϊξεισ, οι ςυνδικαλιςτϋσ οφεύλουν να αύρονται των προςωπικών τουσ αναςφαλειών 
και να εμπνϋουν τον κλϊδο. Αλλιώσ όποιοσ/α φοβϊται πϋφτει και κοιμϊται. Δεν ανακατεύεται με τα κοινϊ. Η 
εναςχόληςη με το ςυνδικαλιςμό δεν πρϋπει να εύναι το χαλύ που ςτρώνουν κϊποιοι/εσ για την επαγγελματικό 
τουσ εξϋλιξη και καριϋρα. Η εμπλοκό με τα κοινϊ δεν πρϋπει να αντιμετωπύζεται ωσ προοπτικό 
κεφαλαιοπούηςησ ςτην διοικητικό ό κομματικό  ιεραρχύα.  
 
Ωσ Ανεξϊρτητοσ Συνδυαςμόσ ζητϊμε: 

 Να δημοςιοποιηθούν ΣΩΡΑ τα πρακτικϊ τησ ςυνϋλευςησ όπου φαύνεται από τισ τοποθετόςεισ 
των προϋδρων η απόφαςη τησ κϊθε ΕΛΜΕ, οι ςυγκεκριμϋνεσ ΕΛΜΕ να εγκαλϋςουν τουσ/τισ 
προϋδρουσ τουσ. 

 Να απαιτηθεύ από την ΟΛΜΕ νϋα Γενικό υνϋλευςη Προϋδρων και να προκηρυχθούν Γενικϋσ 
υνελεύςεισ ώςτε να εκφραςτεύ ο κλϊδοσ! 
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