
ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΘΕΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? 

 
Συναδέλφισσες, -φοι 

 

Εν όψει των επικείμενων εκλογών για την εκλογή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας και 

των αντιπροσώπων του κλάδου για το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και το συνέδριο της ΟΛΜΕ, 

θεωρούμε υποχρέωσή μας να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση στα πιο σημαντικά 

γεγονότα, που επηρέασαν τον κλάδο μας τα τελευταία χρόνια, πάντα με ειλικρίνεια 

και εντιμότητα, όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, η δικαίωση των θέσεων μας 

συνοδεύεται από μεγάλες ήττες, που έχει υποστεί ο κλάδος μας, ως αποτέλεσμα της 

κομματικοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Η Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών (ΚΕΕ) ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα 

πέντε μάχιμων εκπαιδευτικών, που δεν μπορούσε να ανεχτεί την εκμετάλλευση του 

κλάδου από τους κομματικούς συνδικαλιστές, οι οποίοι ικανοποιούσαν τις 

πολιτικές και προσωπικές τους φιλοδοξίες, μέσα από τα υπηρεσιακά συμβούλια 

(ΠΥΣΔΕ-ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ) και μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου 

(ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ). 

Σήμερα το ενιαίο ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο της ΚΕΕ είναι το πιο πλούσιο και το 

πιο πλουραλιστικό ψηφοδέλτιο στην Πιερία και αποτελείται από τριάντα αξιόλογους 

συναδέλφους, που έχουν ένα κοινό σκοπό, το καλό του κλάδου. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφέρουμε ότι δύο φορές φέραμε προς ψήφιση την πρόταση για ενιαίο 

ψηφοδέλτιο, αλλά απορρίφθηκε από όλους τους κομματικούς συνδικαλιστές. 

Μάλιστα ένας εξ’ αυτών ανέφερε ότι «αυτό που ζητάμε είναι φασιστικό και ότι 

μόνο η χούντα είχε ενιαίο ψηφοδέλτιο». Πιστεύουμε πως είναι πολύ εύκολο να 

καταλάβει ένας νοήμων άνθρωπος το πόσο δημοκράτης είναι ένας τέτοιος 

συνδικαλιστής και το αν προτάσσει το καλό του κλάδου ή του κόμματος, που 

εκπροσωπεί. 

Επί δέκα συναπτά έτη οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ τολμούν και αποκαλύπτουν τα 

αληθινά γεγονότα και καταγγέλλουν τις ατασθαλίες της Διοίκησης σε αρμοδιότητες 

του ΠΥΣΔΕ, αλλά και τις ατασθαλίες των εκπροσώπων των τριών κομματικών 

παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας, δηλαδή της ΔΑΚΕ 

(Ν.Δ), της ΑΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ) και της ΑΣΕ (ΚΚΕ). 

  

Συναδέλφισσες, -φοι 

 

 Τον Οκτώβρη του 2020 και ενόψει των ηλεκτρονικών εκλογών για την ανάδειξη 

των εκπροσώπων του κλάδου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, σας επισημάναμε τον 

κίνδυνο να μείνουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια χωρίς αιρετούς, στην περίπτωση 

που δεν συμμετείχε ο κλάδος στην εκλογική διαδικασία, εξαιτίας της αλλαγής του 

σχετικού νόμου, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Είχαμε τονίσει τότε ότι ο 

καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεών του. 

Σε αντίθεση με την ΚΕΕ, όλες οι κομματικές παρατάξεις σας παρότρυναν να μη 

συμμετέχετε στις διαδικασίες και σας έπεισαν ότι απέσυραν τις υποψηφιότητές 

τους, μολονότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από τη νομοθεσία. Θα θυμάστε 



βέβαια τους υποψήφιους της ΔΑΚΕ, οι οποίοι τις παραμονές των εκλογών 

έστελναν μηνύματα για να ζητήσουν την ψήφο σας. Μάλιστα όταν εξελέγησαν 

δύο από αυτούς, γελοιοποιήθηκαν για δεύτερη φορά, όταν μετά από κάποιο 

χρονικό διάστημα παραιτήθηκε ο αναπληρωματικός αιρετός της ΔΑΚΕ, κ. 

Σιαμάγκας Θεόδωρος, αφού εξασφάλισε τη θέση του Προέδρου στο Νομαρχιακό 

τμήμα της ΑΔΕΔΥ και άφησε το βασικό αιρετό της ΔΑΚΕ κ. Τόκα Αστέριο στο 

ΠΥΣΔΕ για τις κομματικές ανάγκες. 

Ως τελικό αποτέλεσμα, σήμερα έχουμε έναν νόμο, που αναφέρει ότι αν για 

οποιοδήποτε λόγο δεν εκλεγεί αιρετός ή αν παραιτηθεί από τη θέση του, τότε 

ορίζει αυθαίρετα η υπηρεσία όποιον επιθυμεί και μάλιστα εκτός των υποψηφίων 

αιρετών, ώστε ο κλάδος να μην έχει εκπροσώπηση στα υπηρεσιακά συμβούλια. 

Μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις πανελλαδικά αποτελεί το ΠΥΣΔΕ Πιερίας, 

χάρη στην πρωτοφανή συμμετοχή σας (άνω του 50%), που είναι και η μεγαλύτερη 

πανελλαδικά. 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 ζητήθηκε από το Υπουργείο να 

καταθέσουν οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων, που θα υλοποιούνταν από τους συλλόγους διδασκόντων. Οι 

κομματικοί συνδικαλιστές σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο σας κάλεσαν να μη 

συμμετέχετε στη διαδικασία αυτήν, δηλώνοντας απεργία-αποχή, που είναι μία 

ενέργεια, που δεν προβλέπεται από τον συνδικαλιστικό νόμο και δε καλύπτει 

νομικά τους εκπαιδευτικούς. 

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ, μελετήσαμε τους συνδικαλιστικούς νόμους και 

τολμήσαμε να σας πούμε την αλήθεια, κόντρα ακόμη και στην ΟΛΜΕ, για να σας 

προστατέψουμε και να μην γίνετε θύματα των κομματικών παιχνιδιών. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι σήμερα διώκονται 114 Δ/ντές σχολικών μονάδων 

που πίστεψαν σε κομματικούς συνδικαλιστές, διότι δεν κατέθεσαν την έκθεση 

αυτοαξιολόγησης και δεν έχουν καμία στήριξη από αυτούς, που τους 

παραπλάνησαν. 

 Τον Οκτώβρη του 2021 τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας λάβαμε email από 

την ΟΛΜΕ, το οποίο ανέφερε ότι θα ψηφιστεί άμεσα νόμος στη Βουλή, που θα 

δίνει παράταση στη θητεία των συμβουλίων έως 31-12-21. Οι εκπρόσωποι της 

ΚΕΕ ζητήσαμε να γίνουν εκλογές, όπως προβλεπόταν από τις σχετικές 

εγκυκλίους και όπως πραγματοποίησαν πολλές ΕΛΜΕ και πολλά άλλα συνδικάτα 

(δασκάλων, εφοριακών, αστυνομικών κ.λ.π), αλλά το αίτημά μας απορρίφθηκε 

κατά πλειοψηφία και από τους πέντε κομματικούς συνδικαλιστές, οι οποίοι 

μάλιστα αποφάσισαν να δώσουν παράταση στη θητεία τους μέχρι τον Ιούνιο του 

2022, μολονότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν ούτε από το καταστατικό της 

ΕΛΜΕ, ούτε από κάποιο νόμο. 

Το αποτέλεσμα της αυθαιρεσίας και των τριών παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΑΑΚ και ΑΣΕ 

ήταν να ανακαλύψουν, λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2021, ότι λήγει η θητεία 

του Δ.Σ. και ότι αυτό που αποφάσισαν ήταν παράνομο, αφού δεν διεξήχθησαν 

εκλογές και ότι θα έπρεπε να ορίσει προσωρινή διοίκηση το Πρωτοδικείο. Το 

τραγικό ήταν ότι εν αγνοία των εκπροσώπων της ΚΕΕ Μπουλούμη Δ. και 

Βαρδακώστα Γ. κατατέθηκε σχετικό αίτημα που εμπεριείχε στους αιτούντες 

και τα δικά τους ονόματα. Η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης έγινε 31-12-21, η 



δεύτερη στις 20-01-22, ενώ η οριστική απόφαση εκδόθηκε στις 07-04-2022. 

Βέβαια μολονότι ρωτήσαμε τόσο δημόσια όσο και μέσω email τα πέντε μέλη του 

Δ.Σ., αν είχε εκδοθεί κάποια απόφαση του δικαστηρίου, την πληροφόρηση αυτή τη 

λάβαμε από απάντηση της Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπ/σης σε ερώτημα, που θέσαμε 

σχετικά με τα μειωμένα ωράρια των μελών του Προεδρείου της ΕΛΜΕ και της 

Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. Ο πρώην πρόεδρος κ. Αντωνίου 

Χρήστος μας ενημέρωσε σχετικά με το θέμα, προσκομίζοντας μια απλή 

φωτοτυπία και όχι επίσημα με δικαστικό επιμελητή, όπως προβλέπεται, στις 03-

05-2022. Μάλιστα μετά από σχετικό ερώτημα, που καταθέσαμε, 

πληροφορηθήκαμε ότι όλα τα έξοδα πληρώθηκαν από το ταμείο της ΕΛΜΕ, 

χωρίς βέβαια να υπάρχει τέτοια απόφαση από το Δ.Σ. 

Προφανώς δεν ήταν αρκετό το γεγονός ότι με δική τους ευθύνη άφησαν το 

συνδικάτο χωρίς διοίκηση για τέσσερεις μήνες, απολαμβάνοντας όμως τις 

μειώσεις του ωραρίου τους. Έπρεπε τα πέντε κομματικά μέλη του προηγούμενου 

Δ.Σ. να καταχραστούν και χρήματα των συναδέλφων. Πραγματικά είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο πρόεδρος (Αντωνίου Χρήστος) και ο ταμίας 

(Συμεωνίδης Στάθης), αποφάσισαν να διαχειριστούν τα χρήματα της ΕΛΜΕ ωσάν 

να ήταν δικά τους. 

 Κατόπιν επίμονων αιτημάτων μας προς τον πρόεδρο Αντωνίου Χρήστο και τον 

ταμία της ΕΛΜΕ Συμεωνίδη Στάθη, καταφέραμε να πάρουμε τις καταστάσεις με 

τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΕΛΜΕ, ώστε να λαμβάνονται σύννομες 

αποφάσεις από το συμβούλιο και ανακαλύψαμε ότι δύο μέλη του συμβουλίου ο κ. 

Αντωνίου Χρήστος (Πρόεδρος - ΔΑΚΕ) και ο κ. Γκούνης Νικόλαος (μέλος - 

ΑΣΕ), δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι όπως προβλέπεται από το 

καταστατικό. 

 Καταγγείλαμε πολλές φορές τη διοίκηση για τις παράνομες μετακινήσεις 

συναδέλφων από την οργανική τους θέση και όταν ζητήσαμε από το Δ.Σ. της 

ΕΛΜΕ να κινηθεί το συνδικάτο δια της νομικής οδού, οι πέντε κομματικοί 

σύντροφοι πετούσαν το μπαλάκι στους συναδέλφους, προκειμένου να τους 

αποθαρρύνουν και να προστατέψουν τη διοίκηση, όπως έχουν πράξει 

παρασκηνιακά αρκετές φορές. Για όσους αμφιβάλλουν για τα γραφόμενά μας, 

μπορούν να ζητήσουν αντίγραφα των πρακτικών της ΕΛΜΕ Πιερίας ή άλλων 

εγγράφων από εμάς και επιπλέον αν αντέχουν το σοκ να παρακολουθήσουν έστω 

και μία συνεδρίαση της ΕΛΜΕ σχετικά με κάποιο επίμαχο θέμα, ώστε να 

αντιληφθούν ποιοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. 

 Καταθέσαμε στα προηγούμενα συνέδρια της ΟΛΜΕ μαζί με άλλες ανεξάρτητες 

συνδικαλιστικές παρατάξεις σημαντικές προτάσεις για τον κλάδο (π.χ 

επαναφορά στα ωράρια προ του 2013, μείωση του ωραρίου Δ/ντών και Υπ/ντών 

σχολικών μονάδων, μόνιμη γραμματειακή υποστήριξη, αναγνώριση της 

στατιωτικής θητείας, αποσπάσεις κατά προτεραιότητα όπως συμβαίνει και με 

άλλους κλάδους, επαναφορά επιδομάτων, αυξήσεις αποδοχών, μείωση στα ωράρια 

των υπευθύνων εργαστηρίων, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα κ.α.), 

τις οποίες δυστυχώς δεν ψηφίζουν οι κομματικές παρατάξεις. Μάλιστα κάποιοι 

κομματικοί συνδικαλιστές, χωρίς ίχνος ντροπής, για να κερδίσουν τις εντυπώσεις 

αρθρογραφούν στον τοπικό τύπο, για να ζητήσουν την αναγνώριση της 



στρατιωτικής θητείας από την κυβέρνηση, μολονότι τις προτάσεις αυτές δεν τις 

ψήφισαν στα Συνέδρια της ΟΛΜΕ στα οποία συμμετείχαν ως τουρίστες με 

βερμούδα και σανδάλι (βλέπε άρθρο Σιαμάγκα Θεόδωρου στο Blog Λευτεριά και 

σε άλλα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης). 

 Στις 09-07-2020 οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ στο Δ.Σ. ζητήσαμε με email από τον 

Πρόεδρο Αντωνίου Χρήστο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ να 

συγκληθεί έκτακτο συμβούλιο για να διερευνήσουμε και να καταγγείλουμε τις 

αυθαίρετες μειώσεις των οργανικών κενών της ειδικής αγωγής από τον 

Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης, που αφορούσαν μόνιμους διορισμούς 

εκπαιδευτικών.  

Στο αίτημά μας δεν υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να μη συγκληθεί το Δ.Σ. 

και να ταλαιπωρούνται άσκοπα έως και σήμερα συνάδελφοι της ειδικής αγωγής, 

με ευθύνη του Προέδρου, ο οποίος σημειωτέον ανήκει στην ειδική αγωγή και 

υπηρετεί ως Δ/ντής σε σχολείο ειδικής αγωγής. 

 Οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, Πρόεδρος (Αντωνίου Χρήστος) 

και γραμματέας (Τόκας Αστέριος), απουσίαζαν συστηματικά και 

αδικαιολόγητα από πολλές συνεδριάσεις, κατά την τριετή θητεία τους, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσλειτουργία στο συμβούλιο, μεγάλες 

καθυστερήσεις και λάθη στην καταγραφή των πρακτικών, καταστρατηγώντας για 

άλλη μία φορά το καταστατικό του συνδικάτου. 

 Στις 19-10-2020 η ΔΑΚΕ Πιερίας κατήγγειλε τον αιρετό της ΚΕΕ Μπουλούμη 

Δημήτρη, με τις υπογραφές του Σιαμάγκα Θεόδωρου και Τόκα Αστερίου, 
διότι έκανε προγραμματισμένες επισκέψεις στα σχολεία, (φυσικά κατόπιν 

συνεννόησης με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων), για ενημέρωση των 

συναδέλφων σχετικά με τις επικείμενες εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια, 

μολονότι δεν υπήρχε κανένα απαγορευτικό μέτρο από το Υπουργείο Παιδείας.  

Φοβεροί αγωνιστές οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ Πιερίας. Μήπως αγαπητοί 

συνάδελφοι έχετε διαβάσει τα τελευταία δέκα χρόνια καμία άλλη καταγγελία των 

ψευτοαγωνιστών εναντίον κάποιας από τις κομματικές παρατάξεις στην ΕΛΜΕ 

Πιερίας; Το ερώτημα είναι ρητορικό. 

Επίσης κατά την ίδια προεκλογική περίοδο, τον Οκτώβρη του 2020 ο αιρετός της 

ΚΕΕ, ενημέρωσε 35 σχολικές μονάδες του Νομού και ο μοναδικός Δ/ντής, που 

του απαγόρευσε να επισκευθεί το σχολείο του, ήταν ο κ. Αντωνίου Χρήστος 

(Πρόεδρος της ΕΛΜΕ). 

Ο ίδιος Πρόεδρος εξαπάτησε κατά το παρελθόν τους συνδέλφους με το θέμα των 

παιδικών κατασκηνώσεων και ο ίδιος απέκρυπτε από τους εκπροσώπους της 

ΚΕΕ τα αποτελέσματα των εκλογών του 2018. 

Καταλαβαίνετε συνάδελφοι για τον πόλεμο, που δεχόμαστε από όλους τους 

υποκριτές αγωνιστές, διότι είμαστε ακομμάτιστη, ελεύθερη και μη 

χειραγωγούμενη παράταξη, που τολμά να λέει αλήθειες, αποσκοπώντας 

αποκλειστικά στο καλό του κλάδου. 

 Υποχρέωσή μας να συγχαρούμε για άλλη μία φορά και τρεις κομματικές 

παρατάξεις, που συνεργάστηκαν άψογα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της 

ΕΛΜΕ στις 07-05-2022, με θέμα την ανασυγκρότηση του προεδρείου, όπου τα 

πέντε κομματικά μέλη αποφάσισαν να διατηρήσουν τα αξιώματά τους στο 



προεδρείο και τα μειωμένα ωράρια, όπως ακριβώς είχαν αποφασίσει και πριν από 

3,5 χρόνια. 

 Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της 17-05-22, με θέμα 

προτάσεις για αλλαγές του καταστατικού προτείναμε να βιντεοσκοπούνται οι 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ και οι γενικές συνελεύσεις, ώστε να μπορούν 

να τις παρακολουθούν  οι συνάδελφοι εξ’ αποστάσεως και να καταγράφονται ορθά 

οι αποφάσεις στα πρακτικά του συμβουλίου. Επίσης προτείναμε να λαμβάνεται 

υπόψη από το Δ.Σ  της ΕΛΜΕ,  η άποψη των συναδέλφων, μέσω ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, σχετικά με σοβαρά προβλήματα του κλάδου. 

Τα αιτήματά μας απορρίφθηκαν και από τις τρεις συνεργαζόμενες κομματικές 

παρατάξεις. 

 

Επίσης κατά το παρελθόν ασχοληθήκαμε ως ΚΕΕ και με άλλα σημαντικά 

θέματα για τον κλάδο τα οποία δεν απασχόλησαν καμία κομματική παράταξη 

όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. 

   

 Το 2015 οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ σας ενημερώσαμε για τις επικείμενες αλλαγές 

στο κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου εργασίας, το οποίο θα 

τριπλασιαζόταν και σας προτρέψαμε να υποβάλλετε σχετικές αιτήσεις στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους. Το οικονομικό όφελος για όσους και όσες μας 

εμπιστεύτηκαν, μπορεί να αγγίξει και χιλιάδες ευρώ. 

 Το 2015 και το 2019 οι εκπρόσωποι της ΚΕΕ αναλάβαμε την ομαδική προσφυγή 

συναδέλφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την διεκδίκηση των επιδομάτων και 

δώρων, που μας είχαν περικοπεί στο παρελθόν. Μάλιστα ζητήσαμε από το Δ.Σ. 

της ΕΛΜΕ Πιερίας το κόστος των προσφυγών να καλυφθεί από το ταμείο του 

συνδικάτου για όλα τα μέλη του. Το αίτημά μας απορρίφθηκε και από τις τρεις 

κομματικές παρατάξεις. 

Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι για τα παραπάνω επιδόματα δικαιώθηκαν οι 

συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, ενώ το 

αίτημα των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων απορρίφθηκε, μετά από παρέμβαση 

του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου λίγες ημέρες πριν την εκδίκαση 

των αγωγών από το Σ.Τ.Ε. 

 Καταγγείλαμε πολλές φορές τους εκάστοτε Δ/ντές Β΄/θμιας Εκπ/σης για τις 

προκλητικές αδικίες, που προκαλούνται κατά τον ορισμό των Λυκειακών 

Επιτροπών εις βάρος των μάχιμων εκπαιδευτικών, τοποθετώντας κάθε χρόνο σε 

αυτές όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, 

που δεν συμμετείχαν ούτε μία φορά. 

 

Συναδέλφισσες-φοι,  

 

γνωρίζετε ότι σίγουρα έχετε αρκετές επιλογές σε αυτές τις εκλογές, όπως 

είχατε άλλωστε και στις προηγούμενες. 

 

- Μπορείτε να ψηφίσετε τους κομματικούς συνδικαλιστές, που σας έχουν 

εξαπατήσει επανειλημμένα, αυτούς, που όχι μόνο δε στηρίζουν συνδικαλιστικά 



τους συναδέλφους, αλλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να καλύπτουν τους εκάστοτε 

Δ/ντές Εκπ/σης. 

- Μπορείτε να επιλέξετε να σας εκπροσωπήσουν στην ΕΛΜΕ και στο συνέδριο 

της ΟΛΜΕ οι συνδικαλιστές που έχουν κάνει κατάχρηση εξουσίας και των 

χρημάτων της ΕΛΜΕ, πληρώνοντας δικηγορικά έξοδα για δικά τους λάθη με 

χρήματα συναδέλφων. 

- Ακόμη μπορείτε να ξαναψηφίσετε αυτούς, που εδώ και τρισήμισυ χρόνια δεν 

μας αποκάλυψαν σε ποιο ξενοδοχείο κοιμήθηκαν στο προηγούμενο συνέδριο και 

πόσο κόστισε η διαμονή τους (Σιαμάγκας Θ. και Τόκας Α.). Εδώ αξίζει να 

υπογραμμίσουμε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο συγκαλύφθηκε από τους 

κομματικούς συνδικαλιστές σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού και η 

ΟΛΜΕ δεν απάντησε στο γραπτό ερώτημα που είχαμε υποβάλλει. 

- Επίσης μπορείτε να ψηφίσετε τους τραμπούκους συνδικαλιστές, που 

απειλούν, βρίζουν χυδαία και φτύνουν, εντός και εκτός υπηρεσίας, αλλά 

απαλλάσσονται με τη συνδρομή ψευδομαρτύρων. Πώς θα σας φαινόταν εάν εσείς οι 

ίδιοι ήσασταν αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών; Αναρωτηθείτε για την εικόνα, που 

σχηματίζει η κοινωνία για τον κλάδο μας, με τέτοιους εκπροσώπους.  

- Μπορείτε να ψηφίσετε αξιόλογους συναδέλφους από το σχολείο ή την παρέα 

σας, σκεφθείτε όμως ποιος θα καρπωθεί την ψήφο σας μέσα από την παράταξη, 

που θα στηρίξετε. 

- Μπορείτε να ψηφίσετε αυτούς, που υπηρετούν επίσημα ή ανεπίσημα στα 

βουλευτικά γραφεία, λειτουργώντας ως Δούρειος ίππος για το συνδικαλιστικό 

κίνημα του κλάδου. 

- Μπορείτε να ψηφίσετε αυτούς, που το 2012 παρέδωσαν στο ταμείο της ΕΛΜΕ 

300 ευρώ (προεδρεία Σιαμάγκα Θ.), ρισκάροντας στο μέλλον να εξανεμιστούν και 

πάλι οι συνδρομές σας, που σήμερα ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. 

- Επίσης μπορείτε να απέχετε από την εκλογική διαδικασία και να αφήσετε 

αυτούς, που προτάσσουν τα κομματικά και προσωπικά οφέλη να εκμεταλλεύονται το 

συνδικάτο. 

 

Τέλος αγαπητοί συνάδελφοι μπορείτε να στηρίξετε με την ψήφο σας την Κίνηση 

Ελεύθερων Εκπαιδευτικών, που είναι η μοναδική παράταξη που τιμά την ψήφο 

σας, επί δέκα συναπτά έτη, λέγοντας αλήθειες, χωρίς να υπολογίζει το μεγάλο 

κόστος και είναι πάντα δίπλα σας για να διεκδικήσετε με αξιοπρέπεια αυτό, που σας 

ανήκει. 

 

«Ευχόμαστε καλή φώτιση και τα καλύτερα για τον κλάδο» 

 

Με εκτίμηση 

 

Μπουλούμης Δημήτρης - Βαρδακώστας Γεώργιος 

  

 


