
Για την ανακοίνωςη των ΣΥΝΕΚ: Βαςιλικότεροι του βαςιλέωσ 

Κείμενο εκπαιδευτικοφ για τθν ανακοίνωςθ των ΣΥΝΕΚ μετά τθ ςυνεδρίαςθ των προζδρων των ΕΛΜΕ 
Θ ανακοίνωςθ των ΣΥΝΕΚ για το πραξικόπθμα ςτθ ΓΣ Ρροζδρων, αντί να απολογείται, ςτοιβάηει τα ψζματα και τισ 
ανακρίβειεσ πάνω ςτισ εςωτερικζσ αντιφάςεισ του κειμζνου. 

Οι ΣΥΝΕΚ λζνε ότι ικελαν να βγει μια ανακοίνωςθ τθσ ΟΛΜΕ που να «ενθμερϊνει» για τουσ… κινδφνουσ του 
αγϊνα. Μα τθν ζβγαλαν, μαηί με ΔΑΚΕ και ΡΕΚ! Είναι θ «ενθμζρωςθ» τθσ ΟΛΜΕ που, αξιοςθμείωτα, είναι κόπι-πζιςτ 
από το κεντρικό κομμάτι τθσ ανακοίνωςθσ των ΣΥΝΕΚ. Γιατί δεν τθν είχαν βγάλει ωσ –κατάπτυςτθ και ψευδολόγο- 
ειςιγθςθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΟΛΜΕ, ΡΛΝ γίνει θ νοκευμζνθ ΓΣ των Ρροζδρων; Επειδι ακριβϊσ κα τθ ςυηθτοφςαν οι 
ΓΣ των ΕΛΜΕ και κα κατζρρεε κάκε ψεφδοσ τθσ. Επειδι κα εκτίκετο δθμόςια θ απεργοςπαςτικι ςυμμαχία ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ. 

Γιατί ΡΕΚ-ΔΑΚΕ ψιφιςαν εφκολα αυτιν τθν «κζςθ» των ΣΥΝΕΚ; Επειδι όλοι αυτοί (αναφζρομαι ςτισ θγεςίεσ) ζχουν 
κοινι απεργοςπαςτικι κζςθ που ςτθρίηουν με ψζματα και κινδυνολογία. Και επειδι όλοι αυτοί ζχουν πάρει κζςθ κατά 
τθσ δθμοκρατίασ ςτο ςυνδικάτο –νόκευςαν το αποτζλεςμα τθσ ΓΣ Ρροζδρων, ζκαναν… ανυπακοι ςτισ αποφάςεισ των 
ΕΛΜΕ, για να ςπάςουν το θκικό όλων των ςυναδζλφων και τθν απεργία-αποχι. Δεν είναι τυχαίο ότι θ ανακοίνωςθ των 
ΣΥΝΕΚ δεν χρεϊνει τίποτα ςτουσ προζδρουσ τθσ ΔΑΚΕ, που άλλωςτε ζκαναν ότι και κάποιοι δικοί τουσ πρόεδροι. 
Τι λζει λοιπόν αυτι θ «ενθμζρωςθ» των ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ/«ΟΛΜΕ»; Ροια είναι τα ψεφδθ τθσ; 
Χοντρό κινδυνολόγο ψζμα πρϊτο: θ νόμιμθ επαναπροκιρυξθ απαιτεί προςωπικό αςφαλείασ. Αυτό δεν το είπε οφτε 
καν θ κατά παραγγελία πρωτόδικθ απόφαςθ κατά τθσ ΟΛΜΕ! Βαςιλικότεροι του βαςιλζωσ και… «δικαςτικότεροι» των 
δικαςτϊν οι ΣΥΝΕΚ! Οφτε οι εντολοδόχοι δικαςτζσ δεν τόλμθςαν τζτοια διατφπωςθ, επειδι προςωπικό αςφαλείασ, 
μζχρι και κατά τον νόμο Χατηθδάκθ, ορίηεται ςτισ περιπτϊςεισ που απειλείται θ αςφάλεια των εγκαταςτάςεων! Αλλά 
με τθν αποχι εμείσ είμαςτε παρόντεσ ςτα ςχολεία κανονικά! 

Χοντρό κινδυνολόγο ψζμα δεφτερο: θ «νόμιμθ επαναπροκιρυξθ» απαιτεί να αλλάξουμε αιτιματα για να μθν βγει 
καταχρθςτικι! Μα ΚΑΝΕΝΑ δικαςτιριο δεν τθν ζβγαλε καταχρθςτικι! Αυτό ικελε θ Κεραμζωσ και δεν το πζτυχε! Άρα 
ΔΕΝ χρειάηονται καν άλλα αιτιματα για όποιον κζλει να γίνει «νόμιμθ επαναπροκιρυξθ». Αν μεκαφριο ζνα άλλο 
δικαςτιριο ζβγαηε μια επαναπροκθρυγμζνθ απεργία ωσ «καταχρθςτικι», ΤΟΤΕ κα ζπρεπε να προχωριςουμε με όπλο 
τθ μαηικότθτά μασ κόντρα ςε δικαςτζσ και νόμουσ. Ε, ασ πλιρωνε ΤΟΤΕ θ ΟΛΜΕ 3000 ευρϊ πρόςτιμο. Εκατομμφρια 
ευρϊ ζχει ςτα ταμεία τθσ… Οι ΣΥΝΕΚ όμωσ κζλουν να ςταματιςουν τθν απεργία-αποχι ΣΘΜΕΑ, πιο μπροςτά και από 
τουσ κατά παραγγελία δικαςτζσ τθσ Κεραμζωσ. 

Μεγάλο κινδυνολόγο ψζμα τρίτο: θ νόμιμθ επαναπροκιρυξθ απαιτεί προςωπικό ελάχιςτθσ εργαςίασ. Αυτό μζχρι 
και ο νόμοσ Χατηθδάκθ λζει ότι αφορά τθ ςυνζχιςθ παροχισ κρίςιμων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (από ΝΡΔΔ, 
εργαηόμενουσ με ςχζςθ ιδ. δικαίου, ΟΤΑ)… Θ αξιολόγθςθ ςτθν Ραιδεία ΔΕΝ είναι τζτοια. Θ κατάπτυςτθ πρωτόδικθ 
απόφαςθ είχε δεχτεί βζβαια αυτό το «προςωπικό». Αλλά το Εφετείο, όχι ευκζωσ είναι αλικεια, αλλά με τεχνικι 
πλαγιότθτα, δεν καταδίκαςε τθν ΟΛΜΕ οφτε για το προςωπικό ελάχιςτθσ εργαςίασ! Ρου και ΑΝ τθν καταδίκαηε, δεν κα 
ιταν «εκτεκειμζνο» το... 1/3 των ςυναδζλφων (ποιοι ακριβϊσ; ςε κλθρωτίδα κα ζμπαιναν τα ονόματα;), αλλά όλοι και 
κυρίωσ το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ! Βαςιλικότεροι του βαςιλζωσ, που ό,τι προλαβαίνουν λζνε… 

Μικρό κινδυνολόγο ψζμα τζταρτο: ο νόμοσ Χατηθδάκθ απαιτεί να πάμε ςτον ΟΜΕΔ για διάλογο με το υπουργείο. 
Μα ο διάλογοσ δεν είναι καινοτομία του νόμου Χατηθδάκθ, αλλά απαίτθςθ προθγοφμενων νόμων (ν. 2224/1994). 
Γι’αυτό τθν περςινι χρονιά θ ΟΛΜΕ είχε προςφφγει ςτον «διάλογο» και γι’αυτό φζτοσ ιςχυρίςτθκε ςτα δικαςτιρια ότι 
διάλογοσ ζγινε πζρςι –χωρίσ ευτυχι κατάλθξθ φυςικά. Άςχετα που τα κατάπτυςτα δικαςτιρια δεν δζχτθκαν το 
επιχείρθμα, ωςτόςο τεχνικά είναι εφκολο και γριγορο να γίνει πρόςκλθςθ ςε διάλογο και να επαναπροκθρυχκεί θ 
απεργία νόμιμα. Χωρίσ καν εντωμεταξφ θ ΟΛΜΕ (αν δεν κζλει να προδϊςει τον αγϊνα και να αποςυςπειρϊςει) να 
πρζπει να πει ρθτά ςτουσ ςυναδζλφουσ να πάψουν τθν αποχι. Με τον τρόπο που τθ ςυνεχίηουν ιδθ πολλζσ ΕΛΜΕ, 
κόντρα και ςτθν προδοςία τθσ πλειοψθφίασ του ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ -και με πολλοφσ άλλουσ τρόπουσ. 

Τζτοια ανόθτα ψζματα, δζχτθκαν ΔΑΚΕ-ΡΕΚ-ΣΥΝΕΚ να φτάςουν ςτον κλάδο μζςω ΟΛΜΕ. 
Τζτοια ψζματα, πολφ ςωςτά δεν δζχτθκαν Ραρεμβάςεισ-ΡΑΜΕ να φτάςουν ςτον κλάδο μζςω ΟΛΜΕ. 
Κακόλου τυχαία οι ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΡΕΚ, όχι μόνο δεν ζςτειλαν πολιτικι-ςυνδικαλιςτικι ειςιγθςθ τθσ ΟΛΜΕ ςτισ ΓΣ, 

όχι μόνο δεν είχαν δικι τουσ τζτοια ειςιγθςθ ςτισ ΓΣ, αλλά δεν επζτρεψαν οφτε νομικι ειςιγθςθ να υπάρξει. Επειδι 
τζτοια ψζματα, οφτε θ νομικι ςφμβουλοσ τθσ ΟΛΜΕ κα ζλεγε ΑΝ θ πλειοψθφία τθσ ΟΛΜΕ τθσ ηθτοφςε να κάνει νομικι 
ειςιγθςθ. Μπορεί θ νομικι ςφμβουλοσ να πλθρϊνεται από τθν ΟΛΜΕ, αλλά είναι και επαγγελματίασ που ζχει κι άλλεσ 
δουλειζσ, ϊςτε δεν κα διακφβευε το κφροσ τθσ για να διαςπείρει νομικά ψζματα για χάρθ κάποιων κυβερνθτικϊν 
ςυνδικαλιςτϊν. Είναι τόςο αιςχρι θ ςυμπεριφορά αυτϊν των παρατάξεων, δικεν επικαλοφμενων τον νόμο, που ενϊ θ 
Ε’ ΕΛΜΕ Κες/νικθσ, προνοϊντασ, κατζκεςε ςτθ ΓΣ των Ρροζδρων γραπτι εξϊδικθ πρόταςθ (ςφμφωνθ με τθν απόφαςθ 
του Εφετείου) για νόμιμθ επαναπροκιρυξθ τθσ απεργίασ, ςυνταγμζνθ από δικθγόρο νωρίτερα, το Ρροεδρείο τθσ ΟΛΜΕ 
ΔΕΝ ΔΕΧΤΘΚΕ αυτι να ςυηθτθκεί. Χωρίσ το ίδιο να ζχει επεξεργαςτεί νομικι αντιπρόταςθ, όπωσ είπαμε. Τθ ςτιγμι που 



το Εφετείο είχε κλείςει το μάτι ςτθ νόμιμθ ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ, μθ βγάηοντάσ τθν καταχρθςτικι, αντίκετα με ό,τι 
ικελε θ Κεραμζωσ. Τθν απογοιτευςθ τθσ τελευταίασ ζςπευςαν και οι ΣΥΝΕΚ να ανακουφίςουν με το πραξικόπθμα που 
οργάνωςαν από κοινοφ με τθ ΔΑΚΕ. 

Οι ΣΥΝΕΚ φάςκουν και αντιφάςκουν, όταν παραδζχονται ότι οι ΓΣ τθσ Α’Ρζλλασ και του Θρακλείου, με δικοφσ τουσ 
προζδρουσ-απεςταλμζνουσ ςτθν ΓΣ Ρροζδρων, είχαν απόφαςθ για νόμιμθ επαναπροκιρυξθ τθσ αποχισ. Αλλά αυτοί οι 
πρόεδροι οφτε τθ νόμιμθ ψιφιςαν τελικά! Καταψιφιςαν τθν τελικι ςυνδιαμορφωτικι πρόταςθ που ζλεγε για ςυνζχεια 
με κάκε νόμιμο και ςυνδικαλιςτικό μζςο (ρθτά και τθν «επαναπροκιρυξθ»), αυτιν που ςυνζκετε τισ περιςςότερεσ 
αποφάςεισ ΕΛΜΕ. Οπότε οι ΣΥΝΕΚ αρχίηουν να λζνε ότι δεν υπιρχε «πραγματικά» νόμιμθ επαναπροκιρυξθ. Και 
«πραγματικό» είναι ό,τι ορίηουν αυτζσ ωσ ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΡΕΚ και όχι οι ΓΣ και ο κλάδοσ… Μασ λζνε δθλαδι ότι αυτζσ οι 
δυο ΕΛΜΕ – και πολλζσ άλλεσ- ψιφιςαν δικεν παράλογθ «νόμιμθ επαναπροκιρυξθ», ότι δικεν δεν υπάρχει «νόμιμθ 
επαναπροκιρυξθ» για όλουσ τουσ απεργοφσ! Ππωσ «εξθγικθκε» (καλό αςτείο!) επί τόπου, από ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΡΕΚ! 
Ακόμθ κι ζτςι να ιταν, οι πρόεδροι ιταν υποχρεωμζνοι να ψθφίςουν Ο,ΤΛ τουσ διζταξαν οι ΕΛΜΕ, αςχζτωσ αν θ δικι 
τουσ… μεγάλθ ευφυία το κρίνει «παράλογο». Άλλωσ, ζπρεπε να παραιτθκοφν. Δεν μπορεί κακζνασ εκπρόςωποσ να 
κάνει ό,τι του καπνίςει, με το … επιχείρθμα ότι τθν απόφαςθ μιασ ΓΣ τθν κρίνει (αυτόσ, ατομικά και παραταξιακά) ςαν 
παράλογθ… Ακριβϊσ τότε εκπροςωπεί τον εαυτό του και όχι μια ΕΛΜΕ. 

Για κάτι τζτοιεσ «περιπτϊςεισ» προζδρων, ιταν που ςωςτά διαμορφϊκθκαν αυτοςτιγμεί και κατατζκθκαν (όπωσ 
ςυχνά γίνεται, ειδικά όταν θ ΟΛΜΕ δεν ζχει ςτείλει ςυγκεκριμζνθ ειςιγθςθ) ΡΟΛΛΕΣ προτάςεισ προσ ψιφιςθ. Είναι 
γελοίο να επικρίνεται κάποιοσ που ενϊ θ ΓΣ τθσ ΕΛΜΕ του αποφάςιςε για «ςυνζχιςθ», αυτόσ πολφ ςωςτά ψιφιςε 
ΚΑΚΕ εκδοχι πρόταςθσ που κατζλθγε ςε «ςυνζχιςθ» τθσ αποχισ. Είναι γελοίο το λογοπαίγνιο με τισ λζξεισ «ςυνζχιςθ» 
και «επαναπροκιρυξθ» που προφαςίηονταν διάφοροι οι πρόεδροι τθσ ΔΑΚΕ και των ΣΥΝΕΚ για να μθν ψθφίςουν και να 
μθν πάρει 66,7% καμία πρόταςθ. Οι ΣΥΝΕΚ ποια ακριβϊσ κριτικι αςκοφν ςτουσ ΔΑΚίτεσ προζδρουσ; Στθν ανακοίνωςι 
τουσ, καμία βζβαια. Πταν ψθφίηει για «επαναπροκιρυξθ», εννοείται ότι αυτό είναι μια νομότυπθ μορφι «ςυνζχιςθσ» 
και όχι… «διακοπισ» τθσ απεργίασ. Πταν ψθφίηει κανείσ «ςυνζχιςθ», ε τότε θ «επαναπροκιρυξθ» είναι ο πιο εφκολοσ 
τρόποσ (αφοφ είναι ο νόμιμοσ) για τθ «ςυνζχιςθ», άρα επίςθσ καλφπτει τθ γενικόλογθ ςυνζχιςθ. Δεν υπιρχε καμία 
ΕΛΜΕ που να ζλεγε «ςυνζχιςθ» μόνο με παράνομο τρόπο, οφτε καμία που να ζλεγε για νόμιμθ επαναπροκιρυξθ 
επιςθμαίνοντασ ότι κα πρζπει θ απεργία να μθν… ςυνεχιςτεί. Το κωμικοτραγικό είναι ότι υπιρξαν πρόεδροι που ενϊ 
ςτισ αποφάςεισ των ΕΛΜΕ τουσ υπιρχαν ΚΑΛ ΟΛ ΔΥΟ «λεξοφλεσ», αυτοί δεν ικελαν να ψθφίςουν ΤΛΡΟΤΑ. Κάποιοι 
λζγοντασ και ψζματα για τισ αποφάςεισ των ΕΛΜΕ τουσ! Το κωμικοτραγικό είναι ότι ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ μοίραςαν τθν 
προδοςία μεταξφ τουσ ζτςι ϊςτε υπιρξαν ΕΛΜΕ (π.χ. Θμακίασ) όπου ψιφιηαν θ ΔΑΚΕ «λευκό» και οι ΣΥΝΕΚ «κατά»… 
Βαςιλικότεροι του βαςιλζωσ… 
Οι παρατάξεισ αυτζσ απλά δεν ικελαν κανενόσ είδουσ ςυνζχεια τθσ αποχισ, οφτε νόμιμθ (θ επαναπροκιρυξθ που 
μποροφςε να γίνει, ζςτω για ζνα διάςτθμα) οφτε παράνομθ… Και προςπακοφν να καπελϊςουν τον κλάδο με τθν 
απεργοςπαςία τουσ… 

Καταλιγοντασ, οι ΣΥΝΕΚ φάςκουν και να αντιφάςκουν λζγοντασ ότι δεν γίνεται ι δεν πρζπει να γίνει νόμιμθ αποχι 
(για να μθν ςεβαςτοφμε τον νόμο Χατηθδάκθ), αλλά και ότι είναι ενάντιεσ ςτο να γίνει παράνομθ αποχι λόγω 
«ςυνεπειϊν»! Οφτε νόμιμθ, οφτε παράνομθ! Άλλα ζλεγαν όμωσ πριν είκοςι μζρεσ! Μςωσ πίςτευαν ότι ο κλάδοσ δεν κα 
ςυμμετείχε μαηικά, με τον ίδιο τρόπο που ο Τςίπρασ πίςτευε το 2015 ότι ο λαόσ κα ψθφίςει ΝΑΛ ςτα Μνθμόνια... Μςωσ 
πόνταραν ςτθν κιρυξθ τθσ απεργίασ ωσ «καταχρθςτικισ» από το Εφετείο… Ράντωσ τϊρα οι ΣΥΝΕΚ απλά 
επιχειρθματολογοφν με ψεφδθ να ςπάςει θ απεργία-αποχι, ενϊ μζχρι και τα δικαςτιρια μασ αφινουν παράκυρο για 
το αντίκετο! Βαςιλικότεροι του βαςιλζωσ! 

Ενϊ ο κλάδοσ πλειοψθφικά ζχει αψθφιςει ωσ τϊρα όλων των ειδϊν τισ πεικαρχικζσ απειλζσ. Ενϊ ζχει ςυμμετάςχει 
ςε μια προφανϊσ παράνομθ 24ωρθ απεργία (αφοφ δεν ςεβάςτθκε ΚΑΜΛΑ από τισ διατυπϊςεισ του ν.Χατηθδάκθ) χωρίσ 
ςυνζπειεσ, τθν μεγαλφτερθ εδϊ και οχτϊ χρόνια! Ενϊ ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλζσ παράνομεσ διαδθλϊςεισ (αφοφ 
ΚΑΜΛΑ δεν ςεβάςτθκε ΚΑΜΛΑ από τισ διατυπϊςεισ του ν.Χρυςοχοΐδθ)! Ρροφανϊσ, τουσ απεργοςπάςτεσ ςυνδικαλιςτζσ 
των ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΡΕΚ, τουσ ενοχλεί θ… ατιμωρθςία που απολαμβάνει ζνα κίνθμα όταν είναι ΜΑΗΛΚΟ. Γι’αυτό θ ΔΑΚΕ, 
ςτθν τοποκζτθςι τθσ ωσ παράταξθ ςτθ ΓΣ των Ρροζδρων, εξζφραςε τθν… αγανάκτθςι τθσ που οι εκπ/κοι δεν ζχουμε 
τιμωρθκεί ωσ τϊρα για τθν απεργία-αποχι οφτε από τθν κάμερα ςτισ τάξεισ, οφτε από τθν τθλεκπαίδευςθ ςτισ 
καταλιψεισ, οφτε από τθν ψευτοαξιολόγθςθ, οφτε από τθν κατάκεςθ βακμολογίασ ςτα περςινά τετράμθνα… (Να 
χαίρονται τουσ ςυμμάχουσ τουσ ςτισ ΣΥΝΕΚ… Άντε και ςυγκυβζρνθςθ!) Γι’αυτό και όλοι οι υπόλοιποι λζμε ότι ΑΚΛΒΩΣ 
ΑΥΤΘ θ μαηικότθτα μασ προςτατεφει όλουσ από πεικαρχικζσ ςυνζπειεσ. 

Άλλωςτε, τι προτείνουν οι ΣΥΝΕΚ; «Π,τι θ ΔΟΕ», λζνε. Μα ςτθ ΔΟΕ, ΔΕΝ ζγιναν καν ΓΣ όλων των πρωτοβάκμιων 
ςωματείων (δεν το απαιτεί το καταςτατικό τουσ), οπότε θ πρόταςθ τθσ ΔΟΕ είναι πρόταςθ βαςικά των ίδιων 
παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ) που ζχουν πλειοψθφία ςτο… ΔΣ τθσ. Το ότι ζνα μζλοσ αριςτερισ παράταξθσ (Ραρεμβάςεων) 
ζκανε μζγα λάκοσ να ςτθρίξει αυτιν τθν πρόταςθ που κα περνοφςε οφτωσ ι άλλωσ, δεν δικαιϊνει ςε τίποτα τουσ 



ςυςτθματικοφσ απεργοςπάςτεσ. Ρρόκειται για αςτεία όςο και επικίνδυνθ πρόταςθ. Να ςταματιςουμε τθν αξιολόγθςθ 
ςυμμετζχοντασ και βάηοντασ όλοι άριςτα ςε όλα… Λεσ και είναι θλίκιοι οι εκπ/κοι ςε ΘΡΑ, Αγγλία, Αυςτραλία, Βζλγιο 
κλπ κλπ, που δεν το… ςκζφτθκαν αυτό, ζχουν νιϊςει ςτο πετςί τουσ τι ςθμαίνει αξιολόγθςθ όλα αυτά τα χρόνια και μασ 
ςτζλνουν ςυγχαρθτιρια για τισ απεργίεσ μασ... Μα θ αξιολόγθςθ των ςχολείων και των εκπ/κων ΔΕΝ κα βαςιςτεί 
κυρίωσ ςτα «άριςτα» των Συλλόγων. Κα βαςιςτεί ςτισ εξετάςεισ των παιδιϊν (από Στ’ Δθμοτικοφ…) και ςτθν 
αξιολόγθςθ διοριςμζνων δ/ντων, ςυμβοφλων-επικεωρθτϊν και κεςμϊν του υπουργείου, με κζματα υπουργείου, με 
κριτιρια υπουργείου και με ντιρεκτίβεσ υπουργείου για το πόςα και πόςοι πρζπει να «κόβονται». Από εκεί και πζρα, 
ό,τι «άριςτα» βάλει κανείσ (που ςιγά μθν τθρθκεί ενιαία ςτάςθ ςε αυτό μετά από προδοςία τθσ ςυλλογικισ αποχισ) κα 
ςτραφεί μζχρι και εναντίον του… Αν είναι όλα «άριςτα», τότε γιατί ζβαλε μζτρια ο αξιολογθτισ, γιατί οι μακθτζσ ςου 
ζγραψαν χάλια ςτθν Τράπεηα Κεμάτων, γιατί απζτυχαν ςτθν PISA τθσ Στ’ Δθμοτικοφ και τθσ Γ’ Γυμναςίου; Ράρε λοιπόν 
και ζνα «ανεπαρκισ» για πλθμμελι άςκθςθ αυτοαξιολογθτικϊν κακθκόντων… Και οφτω κακεξισ. Από τθ ςτιγμι που ο 
κλάδοσ δϊςει ςυναίνεςθ ςε μια ςτθμζνθ διαδικαςία-ςφαγείο, κα παίηει ιδθ με πολφ χειρότερουσ όρουσ ΚΑΛ απζναντι 
ςε πεικαρχικζσ ποινζσ και αυκαιρεςίεσ. Ξζρουμε τθν διεκνι πείρα. Ρ.χ. ςτισ ΘΡΑ, 70% των δθμόςιων ςχολείων 
«αξιολογοφνται» ωσ ανεπαρκι, κάποια ζχουν κλείςει και ζτςι μζςα ςε 20 χρόνια ζχουν δθμιουργθκεί πολιτειακζσ 
νομοκεςίεσ που «αναγκαςτικά» επιτρζπουν τάξεισ χωρίσ άνω όριο μακθτϊν (π.χ. Βιρτηίνια) και άλλεσ που επιτρζπουν… 
ςαράντα ζξι άτομα ανά τάξθ ςτο δθμοτικό (π.χ. Καλιφόρνια) και πενιντα ςε λυκειακζσ τάξεισ (π.χ. Ν.Υόρκθ)! 

Πςο για τισ απειλζσ «ποινικϊν κυρϊςεων» που αφινουν αόριςτα να αιωροφνται οι ΣΥΝΕΚ, τι να πει κανείσ; Ροιεσ 
είναι αυτζσ άραγε και ςε ποιουσ απευκφνονται; Φοβοφνται ότι οι δικαςτζσ κα διατάξουν τθν προςωποκράτθςθ των 
ςυνδικαλιςτϊν τθσ ΟΛΜΕ αν κθρφξουν ι ςυνεχίςουν «παρανόμωσ» μια απεργία; Ασ το τολμιςουν και κα γίνει βατερλό 
για τθν κυβζρνθςθ, κρίαμβοσ και θρωοποίθςθ για τθσ θγεςία τθσ ΟΛΜΕ… Αλλά αν τελοςπάντων ο κλάδοσ αποφαςίηει 
να προχωριςει, προφανϊσ όςοι ςυνδικαλιςτζσ δεν αντζχουν και ταυτόχρονα δεν κζλουν να υιοκετιςουν χουντικζσ, 
πραξικοπθματικζσ τακτικζσ, κα πρζπει το λιγότερο να παραιτθκοφν και να αντικαταςτακοφν με ικανότερουσ… Αλλά οι 
ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΡΕΚ δεν ενδιαφζρονται για τισ -απίκανεσ- ποινικζσ ςυνζπειεσ… Ενδιαφζρονται να ςπάςει θ απεργία-
αποχι με κάκε τρόπο. 

Ππωσ καταλαβαίνει κανείσ, οι ΣΥΝΕΚ ό,τι προλαβαίνουν γράφουν. Θ αλικεια είναι μία, τα ψζματα μποροφν να 
είναι άπειρα και δεν ζχεισ πάντα χρόνο να απαντιςεισ ςε όλα… ίξε λάςπθ ι φόβο κι όλο και κάτι κα μείνει. Ε, όχι. 
Άπαξ και καταλάβει κανείσ τθν απάτθ, γλιτϊνει δυνάμεισ αν απλϊσ κλείςει τα αυτιά ςτουσ Εφιάλτεσ. Και ςυνεχίςει τον 
αγϊνα όπωσ κζλει θ πλειοψθφία του κλάδου και όπωσ ιδθ ςαράντα ΕΛΜΕ και ΣΕΡΕ προςπακοφν να υλοποιιςουν 
ςτθν πράξθ. Ζνασ δίπλα ςτον άλλο, δεν ζχουμε να φοβθκοφμε οφτε καν νόμουσ και δικαςτζσ. Μςα-ίςα. Οι δικαςτζσ 
μπορεί να τφχει και να μασ φοβθκοφν, όπωσ και ζκανε το Μονομελζσ Εφετείο, ακυρϊνοντασ τισ προκζςεισ τθσ τθλε-
υπουργοφ. 

Συμπέραςμα: 
Υπάρχουν κατά βάςθ δυο γραμμζσ. Θ μια (ΣΥΝΕΚ-ΔΑΚΕ-ΡΕΚ) λζει όχι απεργία-αποχι, οφτε παράνομα, οφτε νόμιμα. Δεν 
κζλουμε να νικιςει θ απεργία, επειδι είμαςτε ι κα είμαςτε κυβζρνθςθ που κα περάςει αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ. 
Αλίμονο αν ο κλάδοσ και οι εργαηόμενοι γενικά, καταλάβουν τθ δφναμι τουσ, καταλάβουν ότι μποροφν να ςταματάνε 
κάκε αντιλαϊκό νόμο… 

Θ άλλθ τθσ, μζχρι ςιμερα, πλειοψθφίασ του κλάδου (και ποικίλων αριςτερϊν παρατάξεων), ςτθρίηει τθν ςυνζχιςθ 
τθσ αποτελεςματικισ και μαηικισ αποχισ με κάκε πρόςφορο μζςο. Για όςο υπάρχουν νομικά παράκυρα, τότε και με 
αυτά. Επειδι αυτά γριγορα κα εκλείψουν (με κάποιο… επόμενο δικαςτιριο;), τότε με όπλο τθν πολυδοκιμαςμζνθ 
μαηικότθτα. Τα πεικαρχικά που μπορεί να φανταςιωκεί θ Κεραμζωσ κα τθσ γφριηαν μποφμερανγκ αν τα εφάρμοηε, 
αλλά όπωσ και να’χει κα τα αντιμετωπίηαμε ςυλλογικά, όπωσ μζχρι τϊρα. Και πάντα κα υπιρχε ζνα πολφ μεγάλο 
κομμάτι ςυναδζλφων που κα ζμεναν ςτον αγϊνα μπλοκάροντασ τθν ψευτοαξιολόγθςθ, κάκε μζρα κυμϊνοντασ πιο 
πολφ με τισ μεκοδεφςεισ δικαςτϊν και κυβερνθτικϊν ςυνδικαλιςτϊν, κάκε μζρα εμπνζοντασ και άλλουσ… Αλλά το να 
υπερβάλουμε τουσ κινδφνουσ, να τρομοκρατοφμε, να ηθτάμε… περιςςότερθ πυγμι από το Υπουργείο και από πάνω να 
παραβιάηουμε τισ αποφάςεισ των ΓΣ με το ζτςι κζλω, ε, αυτό ταιριάηει μόνο ςτθν ανίερθ ςυμμαχία ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΡΕΚ… 

Γι’ αυτό θ βάςθ του κλάδου πρζπει να παρζμβει. Στισ ΓΣ των αδικθμζνων ΕΛΜΕ, να αποφαςίςει διαγραφι των 
ανάξιων προζδρων. Σε όλεσ τισ ΓΣ να ηθτθκεί παραίτθςθ του Ρροεδρείου τθσ ΟΛΜΕ που ςυντόνιςε το πραξικόπθμα, 
ςυνζχιςθ τθσ αποχισ με κάκε τρόπο και νζα ΓΣ Ρροζδρων. Ειδάλλωσ, θ επίκεςθ του Υπουργείου κα αποκραςυνκεί. Ιδθ 
αυτό γίνεται, με τισ μεκοδεφςεισ κατάργθςθσ εκατοντάδων, τμθμάτων, (αλλά και ςχολείων ςτθν Κριτθ), με τισ «φιμεσ» 
για νζεσ καταργιςεισ μακθμάτων από το Λφκειο και υπεφκυνων εργαςτθρίων από τθν Τεχνικι, κοκ… Ππωσ είχε γίνει 
και μετά τθν προδοςία του 2013… Δεν κα το επιτρζψουμε! 

Βαςίλησ Μορζλλασ, Εκπαιδευτικόσ 21-10-2021 
(πηγή: https://drepani.gr/index.php/ekpaideusi/item/10845-gia-tin-anakoinosi-ton-synek-vasilikoteroi-tou-
vasileos?fbclid=IwAR1xuCvJq1aCciT08Ibege3zr7UW6fHHeVSdVrREyuKmg_IHe2riQ6YqpQA ) 
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