
Πρώτθ δφναμθ με 40,2% θ Ριηοςπαςτικι Αριςτερά  
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 
Μινυμα αντίςταςθσ και αγϊνα ζςτειλαν οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. ςτισ εκλογζσ που 
πραγματοποιικθκαν το τελευταίο τρίμθνο για τθν ανάδειξθ Δ.. ςε 69 ΕΛΜΕ τθσ 
χϊρασ (ςε ςφνολο 90 ΕΛΜΕ). 

Οι δυνάμεισ τθσ ριηοςπαςτικισ και κινθματικισ Αριςτεράσ, δθλαδι, τα ςχιματα που 
ςυγκροτικθκαν από τισ δυνάμεισ του Τ.ΡΙ.ΗΑ, τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, του Μ-Λ/ΚΚΕ, άλλων 
ςυλλογικοτιτων τθσ εξωκοινοβουλευτικισ Αριςτεράσ κακϊσ και ανζνταχτουσ 
αριςτεροφσ αγωνιςτζσ/αγωνίςτριεσ ψθφίςτθκαν από το 40,2% των κακθγθτϊν, 
ζναντι 34% πζρυςι (άνοδοσ κατά 6,2%, πίνακασ 1). 

Οι δυνάμεισ του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικϊν ςυγκζντρωςαν το 16.5% των ψιφων, ζναντι 
14,7% πζρυςι (άνοδοσ 1,8%). 

Οι παρατάξεισ που πρόςκεινται ςτο δικομματιςμό υπζςτθςαν κακίηθςθ με μείωςθ 
του ακροίςματοσ των ποςοςτϊν τουσ κατά 9 μονάδεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ΠΑΚ 
πιρε φζτοσ το 16,6% των ψιφων από 23,6% που είχε πζρυςι (μείωςθ κατά 7%), και 
θ ΔΑΚΕ το 23,8% των ψιφων από 25,9% που είχε τθν προθγοφμενθ χρονιά (μείωςθ 
κατά 2,1%). Δθλαδι οι παρατάξεισ του δικομματιςμοφ πιραν ακροιςτικά το 40,4% 
των ψιφων φζτοσ, από 49,5% που είχαν πζρυςι. 

Αν μελετιςουμε τθ δφναμθ των ενωτικϊν αριςτερϊν ςχθμάτων διαπιςτϊνουμε ότι 
από τισ 31 ΕΛΜΕ όπου υπιρχαν ι ςυγκροτικθκαν το τελευταίο διάςτθμα ευρφτερα 
ςχιματα τθσ εκπαιδευτικισ αριςτεράσ, ςε 22 ΕΛΜΕ τα ςχιματα αυτά αναδείχκθκαν 
πρϊτθ δφναμθ με ποςοςτά ψιφων που κυμαίνονται από 32% μζχρι και 100%. ε 10 
από τισ παραπάνω ΕΛΜΕ ζχουν τθν απόλυτθ πλειοψθφία εδρϊν. υνολικά, τα 
ςχιματα αυτά απζςπαςαν το 40,1% των ψιφων και 97 ζδρεσ ζναντι 33,8% των 
ψιφων και 85 εδρϊν πζρυςι (πίνακασ 2α και 2β).  

Είναι επίςθσ γεγονόσ ότι τα ενωτικά αριςτερά ςχιματα που ςυγκροτικθκαν το 
τελευταίο διάςτθμα από ςυλλογικότθτεσ, ςχιματα και ανζνταχτουσ κακθγθτζσ 
/τριεσ που αντιςτζκονται ςτισ πολιτικζσ των μνθμονίων, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
του Δ.Ν.Σ. κατζκτθςαν ευρφτατθ ςτιριξθ και εμπιςτοςφνθ. 

Αν εξετάςουμε τα αποτελζςματα ςε οριςμζνεσ περιοχζσ διαπιςτϊνουμε ότι:  

τθν ΕΛΜΕ Β’ Κορινκίασ δεν ςυμμετείχε καμία άλλθ παράταξθ και το ψθφοδζλτιο 
τθσ ευρφτερθσ ανανεωτικισ και ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ με τθ ςυμμετοχι 
ανζνταχτων αγωνιςτϊν απζςπαςε το 95% του ςυνόλου των κακθγθτϊν 
/κακθγθτριϊν που ψιφιςαν. 

τθν ΕΛΜΕ Εφβοιασ το ςχιμα «Ενωτικι Κίνθςθ – Κακθγθτζσ εν Δράςει», πιρε 320 
ψιφουσ (4 ζδρεσ ςτισ 7), ςτο ςφνολο των 627 ζγκυρων ψθφοδελτίων (δθλαδι το 
51% του ςυνόλου). το ςχιμα αυτό ςυμμετείχαν για πρϊτθ φορά 15 νζοι 
κακθγθτζσ, που πρωτοςτάτθςαν ςτουσ αγϊνεσ τθσ ΕΛΜΕ και των κινθμάτων το 
προθγοφμενο διάςτθμα. 

τθν ΕΛΜΕ Πρζβεηασ το ςχιμα «Μζτωπο Δράςθσ και Αλλθλεγγφθσ Εκπαιδευτικϊν» 
αναδείχκθκε πρϊτθ δφναμθ με 176 ψιφουσ (46%) και 3 ζδρεσ. 



τθν ΕΛΜΕ Καρδίτςασ το ψθφοδζλτιο «Ενωτικι Δράςθ», που ςυγκροτικθκε από 
πρωτοβουλία νζων κακθγθτϊν /τριϊν που ςυμμετείχαν ςτο κίνθμα των πλατειϊν 
και ςτα κινιματα αντίςταςθσ και αλλθλεγγφθσ και με τθ ςυμμετοχι των μελϊν των 
παρατάξεων «Αγωνιςτικζσ Κινιςεισ» και «Αγωνιςτικι υνεργαςία» αναδείχκθκε 
πρϊτθ δφναμθ με 193 ψιφουσ (32%) και 3 ζδρεσ.    

Όμωσ και τα ψθφοδζλτια που απαρτίςτθκαν μόνο από μζλθ των υνεργαηόμενων 
Εκπαιδευτικών Κινιςεων (ΕΚ) είχαν ςθμαντικι απιχθςθ. Σα ψθφοδζλτια αυτά 
ςτελεχϊνονται από κακθγθτζσ που ανικουν ςτο ΤΡΙΗΑ και ανζνταχτουσ 
αριςτεροφσ. υγκεκριμζνα οι ΕΚ αναδείχκθκαν πρϊτθ δφναμθ ςε 11 από το ςφνολο 
των 33 ΕΛΜΕ. Επίςθσ ςε άλλεσ 9 αναδείχκθκαν δεφτερθ δφναμθ. υνολικά 
απζςπαςαν το 22,4% των ψιφων και 55 ζδρεσ, ζναντι του 20,3% των ψιφων και 47 
εδρϊν πζρυςι (πίνακασ 3α και 3β). 

Ενδιαφζρον είναι, επίςθσ, ότι θ ςυμμετοχι των κακθγθτϊν/τριϊν ςτισ εκλογζσ για 
τθν ανάδειξθ Δ.. των ΕΛΜΕ παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα. τισ πρόςφατεσ εκλογζσ 
ςτισ 69 ΕΛΜΕ οι ψθφίςαντεσ ιταν 35.500 περίπου ζναντι 37.000 τθν προθγοφμενθ 
ςχολικι χρονιά. Θ μείωςθ κατά 4%, που προζκυψε, είναι μικρότερθ τθσ μείωςθσ 
των αρικμοφ των εκπαιδευτικϊν λόγω ςυνταξιοδοτιςεων και τθσ μείωςθσ του 
αρικμοφ των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων. 

Με βάςθ αυτά τα αποτελζςματα ο ςυςχετιςμόσ των εδρϊν ςτο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ κα 
διαμορφϊνονταν ωσ εξισ: Ριηοςπαςτικι Αριςτερά 5 ζδρεσ δθλαδι 3 ζδρεσ οι 
υνεργαηόμενεσ Εκπαιδευτικζσ Κινιςεισ και 2 ζδρεσ οι Αγωνιςτικζσ Παρεμβάςεισ- 
υςπειρώςεισ. το ςυνζδριο τθσ ΟΛΜΕ που ζγινε πριν 8 μινεσ (Ιοφνιοσ 2011) θ 
Ριηοςπαςτικι Αριςτερά κατζλαβε 3 ζδρεσ (2 ζδρεσ οι ΕΚ και 1 ζδρα οι Παρεμβάςεισ 
- υςπειρϊςεισ). 

Οι δυνάμεισ του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών κα λάμβαναν 2 ζδρεσ ςτο Δ.. τθσ ΟΛΜΕ, 
όςεσ, δθλαδι, είχαν μζχρι τϊρα. 

Θ ΠΑΚ κα καταλάμβανε 2 ζδρεσ, ζναντι 3 που είχε ςτθν προθγοφμενθ περίοδο. Θ 
ΔΑΚΕ τζλοσ κα καταλάμβανε 2 ζδρεσ, ζναντι 3 μζχρι τϊρα. 

υνεπϊσ οι δυνάμεισ τθσ αριςτεράσ κα καταλάμβαναν 7 ςυνολικά ζδρεσ (από 5) και 
οι παρατάξεισ του δικομματιςμοφ 4 ζδρεσ (από 6). 

Από τα παραπάνω προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα ότι μζςα ςε 8 μινεσ (Ιοφνθσ 
2011 – Φλεβάρθσ 2012) ο ςυςχετιςμόσ δυνάμεων ςτο χϊρο τθσ ΟΛΜΕ ζχει 
ανατραπεί κεαματικά υπζρ τθσ ριηοςπαςτικισ κινθματικισ Αριςτεράσ και ςε βάροσ 
των παρατάξεων του δικομματιςμοφ. 

Ζθτοφμενο, βεβαίωσ, παραμζνει θ ενεργοποίθςθ των ΕΛΜΕ αλλά και τθσ ΟΛΜΕ 
ςε ςυντονιςμό με το ευρφτερο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ςτουσ διαρκείσ, 
πολφμορφουσ και δυναμικοφσ αγώνεσ για τθν ανατροπι των κατεδαφιςτικών 
πολιτικών τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ τρόικα και για το άνοιγμα του δρόμου για 
πολιτικζσ υπζρ των εργαςιακών, κοινωνικών και δθμοκρατικών δικαιωμάτων των 
εργαηόμενων, των ανζργων και τθσ νεολαίασ τθσ χώρασ μασ.    

 

Γρθγόρθς Καλομοίρθς, αντιπρόεδρος Γ.Σ. τθς ΑΔΕΔΥ 
Ελζνθ Γλαρζντηου, μζλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. τθς ΟΛΜΕ 


