
Προς όλους τους εκπαιδευτικούς και τις Γενικες 
Συνελευσεις των ΕΛΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

1. Την Πέμπτη 9 Μάη συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ όπου τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της απεργίας 
διαρκείας  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις  (ΔΑΚΕ,  ΠΑΣΚ,  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ), 
εστιάζοντας  κυρίως  στην  αύξηση  του  ωραρίου  των  εκπαιδευτικών,  μέτρο  που  ψηφίστηκε  στο 
πρόσφατο  πολυνομοσχέδιο  και  συνδέεται  με  τις  απολύσεις  των  εκπαιδευτικών.  Οι  δυνάμεις  του 
ΠΑΜΕ  επισήμαναν  την  ανάγκη  να  δοθεί  αγωνιστική  απάντηση  στο  σύνολο  της  αντιλαϊκής-
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

Στη βάση αυτή πρότειναν:
Να προκηρυχτεί  48ωρη Απεργία στις  16 και  17  Μάη.  Γενικές  Συνελεύσεις  των ΕΛΜΕ τη 2η μέρα της 
απεργίας (17 Μάη) για την εκτίμηση της κατάστασης.  Να παρθεί υπόψη το επίπεδο της συμμετοχής στην 
απεργία, οι αγωνιστικές διαθέσεις, για να καθοριστεί εκ νέου η μορφή και η κλιμάκωση του αγώνα. Γενική 
Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 18 Μάη.

Τελικά, η πρόταση αυτή του ΠΑΜΕ καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ). 
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) κατέληξε να προτείνει στις Γ.Σ. των 

ΕΛΜΕ (Τρίτη 14 Μάη) 24ωρη απεργία στις 17 Μάη και πενθήμερη απεργία στις 20-24 Μάη. 

2. Οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλος ο λαός, έχουν απέναντί τους τη βάρβαρη πολιτική συγκυβέρνησης–Ε.Ε. 
που τσακίζει συνολικά τα λαϊκά δικαιώματα, όλους τους εργαζόμενους, όλους τους κλάδους.

Πώς απαντά στην αντιλαϊκή αυτή επίθεση η ηγεσία της ΟΛΜΕ;
Οδηγώντας τον κλάδο σε τυφλή απεργία χωρίς συμμαχίες, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική.

 Ενώ η επίθεση και με το πολυνομοσχέδιο χτυπά το σύνολο του Δημόσιου Τομέα, πρότειναν απεργία 
διαρκείας πάνω στις πανελλαδικές εξετάσεις, με μόνο ένα αίτημα και μόνο για ένα κλάδο (ΟΛΜΕ). Ούτε 
καν κοινή απεργία με τη ΔΟΕ, με τους άλλους κλάδους του Δημοσίου. Οι ίδιες συνδικαλιστικές δυνάμεις, 
που στην ΟΛΜΕ «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους» για απεργία διαρκείας στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη 
ΔΟΕ «ποιούν τη νήσσα».  
 Με μοχλό πίεσης τις εξετάσεις και με απεργία διαρκείας σε αυτές, όχι μόνο δεν ανοίγουν δρόμο για τη 
συμμαχία με τους εργαζόμενους γονείς και τους μαθητές, αλλά στρώνουν το έδαφος στην προπαγάνδα 
της κυβέρνησης, ώστε να απομονώσει και να τσακίσει τον κλάδο. 
 Μιλάνε για απεργία διαρκείας στις εξετάσεις και αναγνωρίζουν ότι «είναι δεδομένο ότι η κοινωνία θα 
είναι απέναντί μας … είναι δεδομένη η εχθρότητα» (Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΛΜΕ)!
 Ρωτάμε: αν αποφασιστεί πενθήμερη απεργία και το ποσοστό συμμετοχής την πρώτη μέρα είναι 5% 
τις επόμενες 4 ημέρες θα υπάρχει απεργία; Δεν είναι αυτό τυφλή απεργία και εκφυλισμός του κινήματος; 
Να γιατί η πρόταση του ΠΑΜΕ για 48ωρη απεργία και Γ.Σ. τη δεύτερη μέρα για την εκτίμηση των 
δεδομένων είναι η ορθότερη μορφή πάλης στη συγκεκριμένη στιγμή. 

Η ηγεσία της ΟΛΜΕ παίζει πολιτικά, επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες του κλάδου. Οι μεν ΔΑΚΕ 
και ΠΑΣΚ για ν’ αποστασιοποιηθούν από τη στήριξη που έδιναν και δίνουν τόσα χρόνια στην κυβερνητική 
πολιτική, οι δε δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν αυτή την απεργία ως εφαλτήριο που θα δώσει ώθηση ώστε να 
‘ρθει στο κυβερνητικό προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Οι  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  από  την  πλευρά  τους  χρησιμοποιούν  τα  καλέσματα  γι’  αυτή  την  απεργία  για  την 
αυτοεπιβεβαίωσή  τους  ότι  «και  καλά»  είναι  το  πιο  αγωνιστικό  κομμάτι  του  κλάδου.  Επιβεβαιώνεται  η 
εκτίμηση του ΠΑΜΕ ότι αυτές οι ηγεσίες δεν μπορούν να οργανώσουν αγώνες με αποτελέσματα, μπαίνουν 
σε  έναν  αγώνα  για  να  βγουν  γρήγορα-γρήγορα,  αρκεί  η  απεργία  στις  εξετάσεις  να  εξυπηρετήσει  το 
επικοινωνιακό  τους  παιχνίδι! Και  δεν  μπορούν  να  οργανώσουν  αγώνες  με  αποτελέσματα  για  τους 
εκπαιδευτικούς  και  το  κίνημα,  γιατί  δεν  έχουν  γραμμή  σύγκρουσης  με  την  αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική 
πολιτική, έχουν αποδεχτεί και συμβιβαστεί με την υπάρχουσα πραγματικότητα. 
Μία τέτοια εξέλιξη βολεύει τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που θέλουν ένα κίνημα ηττημένο, βολεύει και το ΣΥΡΙΖΑ 
που σε συνθήκες «αριστερής» διακυβέρνησης δεν θα θέλει πολλά-πολλά μπερδέματα στα πόδια του από ένα 
ισχυρό, λαϊκό κίνημα. 

Καρφί δεν τους καίγεται αν τσακιστεί το κίνημα. Πρόκειται για καθαρό τυχοδιωκτισμό.

3. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε καμιά μορφή πάλης και ως εκ τούτου 
δεν είμαστε αντίθετοι ούτε με την απεργία στις εξετάσεις, αρκεί η εκάστοτε μορφή πάλης να συνδέεται με 
προϋποθέσεις για την επιτυχία του αγώνα. Και τέτοιες προϋποθέσεις επιτυχίας κατά τη γνώμη μας είναι:



• Η οργάνωση, ο σχεδιασμός του αγώνα με αιτήματα και στόχους πάλης που να εξασφαλίζουν την 
ενότητα  του  κλάδου,  τη  μαζική  συμμετοχή  στην  απεργία,  αν  είναι  δυνατόν  από  τη  συντριπτική 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
• Αιτήματα, πλαίσιο και προσανατολισμός πάλης που θα συμβάλλει στη συμμαχία, στον κοινό αγώνα 
με εργαζόμενους γονείς, μαθητές, με τους άλλους κλάδους των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα.  Αγώνας  και  σύγκρουση  με  την  κυρίαρχη  πολιτική,  την  εξουσία  των  τραπεζιτών  και  των 
βιομηχάνων, της Τρόικα και της Ε.Ε., σύνδεση της καθημερινής πάλης με την προοπτική μιας άλλης 
ανάπτυξης σε όφελος του λαού και όχι των εκμεταλλευτών του.

Τέτοιες  προϋποθέσεις  διασφαλίζονται στην κοινή πάλη για ένα άλλο σχολείο,  αποκλειστικά δημόσιο και 
δωρεάν,  ένα  σχολείο  που  θα  δίνει  μόρφωση  σε  όλα  τα  παιδιά  και  που  θα  διδάσκει  την  ιστορική  και 
επιστημονική αλήθεια.
Τέτοιες προϋποθέσεις βρίσκονται στον κοινό αγώνα, όχι μόνο πάνω σε ένα αίτημα πάλης (π.χ. ενάντια στην 
αύξηση του ωραρίου εργασίας), αλλά στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, κόντρα στο πολυνομοσχέδιο, στο 
νέο σχολείο Α.Ε., την αξιολόγηση, το νέο πειθαρχικό δίκαιο, τις υποχρεωτικές μετατάξεις, την αύξηση του 
ωραρίου, τις απολύσεις, τη μισθολογική καθήλωση, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους 
κ.α. Στη βάση αυτή βλέπουμε την αποτελεσματικότητα και την κλιμάκωση των αγώνων.

Απ’ όλα αυτά και για όλα αυτά, τίποτα δεν έκανε η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.
Ούτε καν μία συνάντηση με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας και τις Ομοσπονδίες 

Γονέων για να εξασφαλίσουν τη στοιχειώδη στήριξη από τους γονείς!
4. Η ΔΑΚΕ για να στηρίξει την απεργία στις εξετάσεις έθεσε ως προϋπόθεση (συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΛΜΕ στις 
2/5) να στηθεί κάλπη στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, η οποία θα είναι ανοιχτή πριν και μετά τη Γενική 
Συνέλευση (από τις 13:00-19:00) και στην οποία θα πηγαίνει και θα ψηφίζει όποιος εκπαιδευτικός θέλει, 
ακόμα και αν αυτός δεν είναι μέλος του σωματείου, ακόμα και αν δεν παραβρέθηκε ούτε ένα λεπτό στη 
Γενική  Συνέλευση!  Πρόκειται  για  διάλυση  του  σωματείου,  της  Γενικής  Συνέλευσης,  του 
συνδικαλιστικού  κινήματος. Επί  της  ουσίας,  η  ΔΑΚΕ  έθεσε  ως  όρο  στη  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  και  στις 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ να δεχτούν τη διάλυση και τον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αποδέχτηκαν τον όρο της ΔΑΚΕ. Μπροστά στον καιροσκοπισμό τους 
και στον τυχοδιωκτισμό τους έδωσαν «γη και ύδωρ» στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. 
Στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (9/5) η ΔΑΚΕ έθεσε νέο όρο: Για να υπάρξει απόφαση από τη 
Γ.Σ. της ΕΛΜΕ θα πρέπει να συμμετέχει το 30% των μελών του σωματείου ή να ισχύσουν σχετικές διατάξεις 
του καταστατικού της ΕΛΜΕ. Είναι αυτονόητο ότι το κάθε σωματείο πρέπει να επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή 
συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Όμως, αυτό δεν μπορεί να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, πόσο μάλλον 
όταν η ΟΛΜΕ είναι η μόνη Ομοσπονδία της οποίας το Δ.Σ. δεν μπορεί, με βάση το καταστατικό της, να 
κηρύξει ούτε καν 24ωρη απεργία, παρά μόνο μέσα από τις Γ.Σ. Στην πράξη μια τέτοια ρύθμιση (υποχρεωτικά 
30% συμμετοχή) ακυρώνει το δικαίωμα στην ΟΛΜΕ και στις ΕΛΜΕ ν’ αποφασίζουν. Επιπλέον αλλάζουν 
τον τρόπο λήψης απόφασης, θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα των ΕΛΜΕ ν’ αποφασίζουν με βάση τα 
καταστατικά τους και ανοίγουν δρόμο στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για περιορισμό του απεργιακού 
δικαιώματος.  Πρόκειται για επικίνδυνη, διαλυτική πρακτική για το κίνημα, που όσοι έβαλαν την υπογραφή 
τους, θα φέρουν ιστορικές ευθύνες, θα είναι υπόλογοι απέναντι στον εργαζόμενο λαό και το κίνημα.

Τέτοια «αριστερή πλειοψηφία» στην ΟΛΜΕ … να τη χαίρονται!
5. Καλούμε να μην λείψει κανείς από τις Γενικές Συνελεύσεις. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, με τη μαζική τους 
συμμετοχή να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους. Να δώσουν αποστομωτική απάντηση στην 
τρομοκρατία και την καταστολή της συγκυβέρνησης, στον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. Να 
δώσουν  προσανατολισμό  στον  αγώνα  που  να  καλλιεργεί  τη  συμμαχία  και  τη  κοινή  δράση  με  τους 
εργαζόμενους γονείς, τους μαθητές. Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν αποφασιστικά την πρόταση 
του ΠΑΜΕ για 48ωρη απεργία στις 16-17 Μάη και την προοπτική της κλιμάκωσης.
6. Η κυβέρνηση προχωρεί στην επιστράτευση των εκπαιδευτικών. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους 
τους  εργαζόμενους  σε  αγωνιστική  ετοιμότητα.  Με  την  ανακοίνωση  της  επιστράτευσης  απαντάμε  με 
συλλαλητήρια  σε  όλη  την  Ελλάδα  και  24ωρη  απεργία  την  επόμενη  μέρα.  Καλούμε  την  ΟΛΜΕ  να 
αποφασίσει  τη  σχετική  24ωρη  απεργία  και  ταυτόχρονα  την  ΑΔΕΔΥ,  για  την  ίδια  ημέρα,  να  κηρύξει 
πανδημοσιοϋπαλληλική 24ωρη απεργία. 

Αθήνα, 10/5/2013


