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Κατάργηση του συνδικαλισμού = Ανυπεράσπιστος εργαζόμενος 

Όταν η Δημοκρατία είναι εμπόδιο… 
Σε προηγούµενη ανακοίνωσή µας αντιγράψαµε ένα από τα δοκίµια του Άγγελου Τερζάκη για τη 

Δηµοκρατία και τη στάση του κάθε πολίτη. Η επικαιρότητα δεν µας αφήνει να διαβάσουµε άλλο… 

Μετά από δύο χρόνια χωρίς εκλογές και µε τη συνδικαλιστική δραστηριότητα σε «χαµηλές 

στροφές» λόγω των µέτρων για τον COVID19, το ΔΣ της ΕΛΜΕ θεώρησε σκόπιµο να προκηρύξει εκλογές 

για την ανάδειξη νέου ΔΣ, λαµβάνοντας υπόψη και την υπερβολική παράταση της θητείας του αλλά και 

την ανανέωση (συντάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις) των µελών του. Κι ενώ στην προφορική επικοινωνία 

µε την ΔΔΕ το αίτηµα για συνδικαλιστική άδεια των µελών µας έγινε αµέσως αποδεκτό, απόγευµα 

Σαββάτου (30/11 - 16:00) προέκυψε απάντηση, όχι προς την ΕΛΜΕ,  που έκανε και το τυπικό αίτηµα, αλλά 

προς τα σχολεία, περί αναρµοδιότητας. Οι ευθύνες της ΔΔΕ µεγάλες και ασφαλώς το υπουργείο Παιδείας 

έβαλε το χεράκι του.  

Για ένα υπουργείο που παιδείας δεν θα το έλεγες αλλά ίσως υπουργείο Αξιολόγησης, Εντέλλεσθε 

και Δικαστικών Προσφυγών και η πολιτική που ασκεί µπορεί να περιγραφεί µε τις παρακάτω λέξεις και 

φράσεις: απειλές, εκβιασµοί, «εντέλλεσθε», κατεπείγουσες δικαστικές προσφυγές, ωµή βία, αξιολόγηση, 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Τράπεζα Θεµάτων, σχολείο της αγοράς και των αιµατηρών περικοπών, 

συµπτύξεις τµηµάτων εν µέσω πανδηµίας, κολέγια, εκφοβισµός, αναπληρωτές ανά την Ελλάδα, 

αριστεία, Big Brother, ηλεκτρονικό φακέλωµα, δοτοί  και ουκ έστιν αριθµός… 

Ένα υπουργείο, αναπόσπαστο κοµµάτι µιας κυβέρνησης που νοµοθετεί την περικοπή – καταστολή 

δηµοκρατικών ελευθεριών, ατοµικών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, κατάργηση της απεργίας κ.ο.κ 

(νόµος Χατζηδάκη). Και όλα αυτά για να µπορέσουν χωρίς αντιδράσεις να περάσουν τον εργασιακό 

µεσαίωνα, να χειροτερέψουν τις εργασιακές συνθήκες, να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις, να 

απολύσουν, να, να, να… Το έχουν ξανακάνει άλλωστε. 

Άµα τη ενάρξει της σχολικής χρονιάς  ο κλάδος σύσσωµος έδωσε την απάντηση στον αυταρχισµό 

και τον παραλογισµό του Υπουργείου : είπε ΟΧΙ σε µια αξιολόγηση που µόνο κακό είδε ότι µπορεί να 

κάνει στα σχολεία µας. Τώρα καλείται να αποδείξει ότι  αυτό το 90% δεν ήταν άποψη µιας οµάδας 

συνδικαλιστών, όπως ξεδιάντροπα διέδιδε το Υπουργείο. Και αυτό µπορεί να το κάνει δίνοντας ένα ηχηρό 

«παρών» στις εκλογικές διαδικασίες, που µε κάθε τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση να αποτρέψει,  µε σκοπό 

να πλήξει ανεπανόρθωτα τα σωµατεία, να διαλύσει τα συνδικάτα, για να µπορεί  να λυµαίνεται κατά το 

δοκούν τον µοναχικό εργαζόµενο. Ας µην τους επιτρέψουµε να µας διαλύσουν, να ξεκληρίσουν µια 

παρακαταθήκη που κερδήθηκε µε  το αίµα των εργαζοµένων και πρέπει, πάση θυσία, να την 

συνεχίσουµε εµείς για τα παιδιά µας. Παραφράζοντας τα λόγια του Martin Luther King, εκείνο για το 

οποίο η δική µας γενιά δεν πρέπει επ ουδενί να µετανιώσει µια µέρα πικρά «δεν είναι τόσο η σκληρότητα 

και οι αδικίες των κακών ανθρώπων, όσο η απαράδεκτη σιωπή των καλών». 

Ερωτήµατα και για τη στάση της ΔΔΕ Φθιώτιδας που  Σαββατιάτικα (!!!)  έκρινε σκόπιµο να στείλει 

στα σχολεία «απάντηση σε ερωτήµατα εκπαιδευτικών». Στάλθηκε απάντηση στην ΕΛΜΕ για το αίτηµά 

της; Η ΔΔΕ εφαρµόζει πλέον τις νέες πρακτικές του υπουργείου µε αποφάσεις 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 

κατακαλόκαιρο και αργίες; Το καινούργιο «ισχύον νοµικό πλαίσιο» ήταν άγνωστο στη ΔΔΕ; Το νέο; Όλοι 

οι νόµοι εφαρµόζονται ή µόνο µερικοί; Επικαλείται την παράγραφο 3 του άρθρου 89 του Ν. 4808/21 (Νόµος 

Χατζηδάκη) ή όχι; Είναι σε γνώση της ΔΔΕ ότι ένα από τα άρθρα που δεν κατήργησε ο κατάπτυστος 

νόµος Χατζηδάκη από το Ν. 1264/82 είναι το άρθρο 18 («… 2. Ρυθµίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των 

δικαιωµάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν µε συµφωνία µισθωτών και εργοδοτών 

ή µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή Διοικητικές Αποφάσεις υπερισχύουν. 3. Το άρθρο αυτό ισχύει 

τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε την παρ. 6 του 

άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για µισθωτούς που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης 



εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.») οπότε µπορούσε να το χρησιµοποιήσει και να δώσει την άδεια που 

χρόνια τώρα οι Διευθυντές ΔΕ έδιναν όταν τη ζητούσε η ΕΛΜΕ; 

Καλούµε όλες και όλους τους συναδέλφους να δώσουν την απάντηση που πρέπει απέναντι σε 

όλους όσοι προσπαθούν να τους  φιµώσουν  και να τους στερήσουν το δικαίωµα της διεκδίκησης και της 

εκπροσώπησης τους. Απέναντι σε αυτούς που την επόµενη µέρα έχουν έτοιµη τη λάσπη ότι οι 

εκπαιδευτικοί γύρισαν την πλάτη στα συνδικάτα που εναντιώθηκαν στους … καλούς νόµους της 

κυβέρνησης ή ότι συµµετείχαν στις εκλογές για την άδεια. Απέναντι σε αυτούς που οµοίους τους αχνά 

θυµούνται οι παλιοί και δεν έχουν ξαναζήσει οι νεότεροι.  

Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν  στις εκλογικές διαδικασίες που ορίζονται  για τις 

13 Νοεμβρίου, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ!!   
Ας αποδείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε και ότι η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός δε θα 

περάσουν.  

Κι ας κλείσουµε όπως ανοίξαµε , µε τα λόγια του ποιητή:  

«Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο 

…. Τι περιµένετε; 

Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν 

Κι ότι οι αχόρταγοι 

κάτι θε να σας δώσουν! 

Οι λύκοι θα σας ταΐσουνε αντί να σας καταβροχθίσουν! 

Από φιλία 

Θα σας προσκαλέσει η τίγρη 

Να της βγάλετε τα δόντια! 

Τέτοια περιµένετε!» 

(Γερµανικό εγχειρίδιο πολέµου, Bertolt Brecht) 

 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

               Δημήτρης Προύσαλης          Μαρία Τυμπλαλέξη 


