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Επιστολή της ΕΛΜΕ Ημαθίας προς όλους τους Εκπαιδευτικούς.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισες, 

Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΕΛΜΕ Ημαθίας για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ της ΕΛΜΕ μας. Δυστυχώς για ακόμη φορά καταγράφτηκε η μειωμένη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στις εκλογικές διαδικασίες. Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο την 
ΕΛΜΕ μας αλλά εμφανίζεται και σε πολλές άλλες περιοχές. Και δεν αφορά μόνο τις εκλογές αλλά
το σύνολο των δράσεων του συνδικάτου

Θεωρούμε ως νέο ΔΣ την εξέλιξη αυτή πολύ αρνητική και ειδικότερα σήμερα η αποχή 
δυσκολεύει την γενικότερη δράση του Σωματείου

Στο σωματείο απευθύνεται κανείς όταν αδικείται, όταν τα εκάστοτε όργανα 
διοίκησης αυθαιρετούν σε βάρος του. Όταν έχει ανάγκη να βρει το δίκιο του. Άλλωστε όλα αυτά 
τα χρόνια, είναι καταγεγραμμένες οι αμέτρητες περιπτώσεις εκπαιδευτικών μας, που η παρέμβαση
του σωματείου τους δικαίωσε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να διεκδικεί κανείς μόνος του τα 
δικαιώματα του και το ίδιο να έχει την αρωγή του σωματείου. 

Διαχρονικά είναι δίπλα σε κάθε Συνάδελφο/φισα, που χρειάστηκε στήριξη ακόμα και 
οικονομική.

Το σωματείο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, αλλά αποτελεί το «σπίτι» κάθε 
εκπαιδευτικού της ΕΛΜΕ μας. Κάτω από αυτό το πρίσμα το σωματείο οφείλει να δίνει 
συνέχεια ένα αδιάκοπο και επίπονο αγώνα, να «αγκαλιάσει» τους νέους συναδέλφους ώστε όλοι
οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε είναι μόνιμοι είτε αναπληρωτές. Να 
πρωτοστατεί με κάθε μορφή αγώνα για τα οικονομικά, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα του 
κλάδου μας.

Τα σωματεία είναι δημιούργημα της ανάγκης για συλλογική έκφραση των 
αιτημάτων μας ως Εργαζόμενοι. Αντικατέστησαν την ατομική διαμαρτυρία και διεκδίκηση από 
την οργανωμένη και ταξική πάλη. Αυτή την συλλογική έκφραση πρέπει σήμερα να διαφυλάξουμε 
ώστε ο αγώνας για τα εργασιακά μας δίκαια να μην είναι υπόθεση μεμονωμένων ατόμων, αλλά 
ενός κινήματος μαζικού, ενωμένου και ταξικά προσανατολισμένου. Η λήψη των αποφάσεων από 
τη βάση και ο συνεχής έλεγχος των συνδικαλιστικών οργάνων είναι δικαίωμα και υποχρέωσή μας.
Μέσα από τις διαδικασίες του σωματείου και όχι από την αποχή από αυτές μπορούμε να 
διορθώσουμε τα όποια κακώς κείμενα. Η συμμετοχή όλων μας είναι η εγγύηση για ένα δυνατό, 
μαζικό, αγωνιστικό σωματείο.

Καλούμε όλους/ες τους/τις Συναδέλφους/ισσες να σκεφτούν και να μελετήσουν όλες τις
αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα στο χώρο της Εκπαίδευσης. Να αναλογιστούν αν η καινούργια 
πραγματικότητα είναι διαχειρίσιμη, με το να είναι ο καθένας μόνος του ή είμαστε πιο «δυνατοί» 
αν υπάρχει η συλλογική δύναμη των Συλλόγων Εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα του σωματείου.

Καλούμε όλες/ους τις/τους Συναδέλφισσες/ους  να στηρίξουν τις δράσεις του 
σωματείου μας, να μείνουν δίπλα του, να ενταχθούν οργανικά σ’ αυτό. Κανένας μόνος του. 




