
Σχετικά με δημοςίευμα τησ Κυρ.Ελευθεροτυπίασ 

Με ζκπλθξι μου διαπίςτωςα, διαβάηοντασ το πρωτοςζλιδο δθμοςίευμα τθσ Εφθμερίδασ 

ΚΤΡΙΑΚΑΣΙΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ (15/9/13) ότι διαςτρεβλϊκθκαν δθλϊςεισ μου. υγκεκριμζνα, μου 

αποδίδεται, μεταξφ άλλων, ςτθν πρϊτθ μάλιςτα ςελίδα, θ διλωςθ ότι «με ανάκλθςθ 

διακεςιμότθτασ και επιςτροφι ειδικοτιτων ςταματάμε τθν απεργία». 

Ακόμα και από το περιεχόμενο τθσ τθλεφωνικισ ςυνζντευξθσ, που περιλαμβάνεται ςτθν 5θ ςελίδα 

τθσ εφθμερίδασ - θ οποία και αυτι δεν αποδίδεται με απόλυτθ ακρίβεια όςον αφορά τθ διατφπωςθ 

τθσ 3θσ ερϊτθςθσ - φαίνεται ότι αναφζρω ακριβϊσ το αντίκετο. Ότι ο κλάδοσ μασ, δθλαδι, διεκδικεί 

ζνα ςφνολο αιτθμάτων και μόνο οι γενικζσ ςυνελεφςεισ των κακθγθτϊν κα αποφαςίςουν για τθν 

εξζλιξθ τθσ απεργίασ. Άλλο κζμα είναι, βζβαια, ότι ζνα από τα κορυφαία αιτιματα τθσ απεργίασ 

είναι οι διακεςιμότθτεσ – απολφςεισ και άλλο ότι κα ςταματιςουμε ι πραγματοποιοφμε τθν 

απεργία μόνο γι’ αυτό το αίτθμα. 

Ουδζποτε, άλλωςτε, διατυπϊςαμε όλο αυτό το διάςτθμα, τθν άποψθ ότι θ απεργία μασ ζχει ζνα 
μόνο αίτθμα. Με τθν απεργία διάρκειασ τθσ ΟΛΜΕ προβάλλουμε και διεκδικοφμε ζνα ςφνολο 
αιτθμάτων, που εκφράηει τθ ςυνολικι και πλιρθ αντίκεςι μασ ςτθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ  και 
τθσ τρόικασ, όπωσ αυτι υλοποιείται ςτθν παιδεία με τισ ςυνεχείσ περικοπζσ, τισ καταργιςεισ 
ςχολείων και υποςτθρικτικϊν εκπαιδευτικϊν δομϊν, τθ διάλυςθ τθσ ΣΕΕ, τθ μιςκολογικι και 
εργαςιακι εξακλίωςθ των  εκπαιδευτικϊν, αλλά και με το νζο νόμο του Τπ. Παιδείασ για τθν 
εκπαίδευςθ, που μετατρζπει το Λφκειο ςε εξεταςτικό κζντρο και τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςε 
κατάρτιςθ και μακθτεία. Σο πλιρεσ κείμενο των αιτθμάτων αποφαςίςτθκε από τισ γενικζσ 
ςυνελεφςεισ των ΕΛΜΕ πριν λίγεσ θμζρεσ.   
( http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2013/09/apofnew130913.pdf ) 
 
Και επειδι αντιλαμβανόμαςτε πωσ μασ τθν ζχουν «ςτθμζνθ» πολλοί και από πολλζσ πλευρζσ, τουσ 

λζμε: 

Η δθμοκρατία ςτο ςυνδικάτο των κακθγθτϊν είναι αδιαπραγμάτευτθ. Οι γενικζσ ςυνελεφςεισ κα 

ςυηθτοφν, κα εκτιμοφν και κα αποφαςίηουν για τθν πορεία τθσ απεργίασ. Οφτε το Διοικθτικό 

υμβοφλιο οφτε, πολφ περιςςότερο, ο πρόεδροσ τθσ ΟΛΜΕ κα αποφαςίςουν για αυτό. Και αυτό 

είναι κάτι που δεν αρζςει ςε πολλοφσ.  

Ο κλάδοσ μασ κα απαντιςει από αφριο, με τθ μαηικι ςυμμετοχι του ςτθν απεργία διάρκειασ και τα 

ςυλλλατιρια, ςε όλεσ τισ επικζςεισ που ζχει δεχκεί αυτό το διάςτθμα.   

Δεν κα μασ λυγίςουν.  

Ακινα, 15/9/13 

Θζμθσ Κοτςιφάκθσ, Πρόεδροσ ΟΛΜΕ 
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