
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Σήμερα 27/10/2022 επισκέφτηκε τη Βέροια ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας. Η 
επίσκεψή του είχε κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και κάποιες διαφορές με την 
επίσκεψη Κεραμέως το Σεπτέμβρη του 2020. Τα κοινά στοιχεία: 

Δε δημοσιοποίησε την επίσκεψή του, δεν κάλεσε τους/τις εκπροσώπους των 
εκπαιδευτικών (ΕΛΜΕ, ΣΕΠΕ) για να συζητήσει μαζί τους, επέλεξε να μιλήσει μόνο στους 
συλλόγους διδασκόντων ενός συγκροτήματος σχολείων. Γιατί άραγε;

Και πάμε στις διαφορές:
Η μια από τις φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την επίσκεψη Κεραμέως το 

2020 και η δεύτερη από τη σημερινή επίσκεψη Κόπτση. 

2020

2022



Τι βλέπουμε; 
Πως το 2020, με την πανδημία σε έξαρση, η ΕΛΜΕ Ημαθίας σε ελάχιστο χρονικό 

διάστημα διοργάνωσε παράσταση διαμαρτυρίας στην Υπουργό Παιδείας.
Το 2022 τίποτε!!! 
Δεν γνώριζε το ΔΣ της ΕΛΜΕ για την επίσκεψη;
Γνώριζε μιας και μια μέρα νωρίτερα ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ έμαθε για 

την επίσκεψη, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ και πρότεινε την πραγματοποίηση παράστασης 
διαμαρτυρίας. Δυστυχώς ΣΥΝΕΚ και ΔΑΚΕ δεν μας έκαναν καν την τιμή να μας 
απαντήσουν.

Το γεγονός πως έλειπε η πρόεδρος του ΔΣ δεν αποτελεί άλλοθι μιας και καταστατικά
το ΔΣ της ΕΛΜΕ μπορεί και οφείλει να λειτουργεί και να κινητοποιείται και σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Υπάρχει αντιπρόεδρος, γραμματέας, μέλη. 

Μήπως ΔΑΚΕ και ΣΥΝΕΚ θεωρούν πως δεν υπάρχουν λόγοι να γίνει παράσταση 
διαμαρτυρίας; Μήπως έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και δεν υπάρχει πλέον λόγος 
να κινητοποιούμαστε; Μήπως τους πέφτει λίγος ο Γ.Γ. του υπουργείου; Ο τρίτος στην 
ιεραρχία μετά την υπουργό και την υφυπουργό; 

Μήπως η στάση αυτή είναι αποτέλεσμα της μεταξύ τους σύμπνοιας και συμφωνίας 
σε σημαντικά θέματα, από στη συγκρότηση των ΔΣ μέχρι την αξιολόγηση και τις 
ηλεκτρονικές εκλογές; Η ΔΑΚΕ καταλαβαίνουμε όλοι πως δε θέλει αγώνες και 
κινητοποιήσεις, οι ΣΥΝΕΚ όμως; Η αδράνειά τους είναι το τίμημα της μεταξύ τους 
συνεργασίας; 

Μήπως, απλά, αδιαφορούν για τον κλάδο μια και αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο 
ΔΣ της ΕΛΜΕ ως μέσο αυτοπροβολής με στόχο την τοποθέτηση τους αργότερα σε 
διοικητικές ή κομματικές θέσεις; 

Ρητορικές ερωτήσεις.
Το συμπέρασμα τελικά είναι ένα: Οι φωτογραφίες διαφέρουν γιατί είναι άλλη η 

ΕΛΜΕ του 2020 και άλλη αυτή του 2022. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι και όλες να 
επιλέξουμε ποια ΕΛΜΕ μας ταιριάζει και μας αξίζει.

Μέλη του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ βρέθηκαν στο χώρο και 
τοποθετήθηκαν πάνω στα όσα έλεγε ο Γ.Γ. αν και δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να 
ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις μας μιας και ο Γ.Γ. έπρεπε να αποχωρήσει γιατί είχε κι 
άλλες υποχρεώσεις. Είδε πάντως τους χώρους του συγκροτήματος πριν φύγει!!! 


