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                                                                          ΠΡΟΣ: το ∆.Σ. της 
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Ύστερα από την «επιστολή-αίτησή» σας, της 19.12.07, το ∆Σ της ΟΛΜΕ στην 
τακτική συνεδρίασή του στις 8.1.08 ασχολήθηκε και µε το θέµα της παραποµπής σε 
δίκη (15.1.08), στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Μυτιλήνης, των συναδέλφων 
εκπαιδευτικών Παράσχου Κανλή, Ζαχαριάδη ∆ηµητρίου, Μαριγλή Σταύρου και 
Ψάλτου Ευστρατίου.  

Μετά την εµπεριστατωµένη και σε βάθος συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε 
µεταξύ των µελών του, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι η 
αποδιδόµενη στους παραπάνω συναδέλφους µας κατηγορία, µε βάση τα πραγµατικά 
γεγονότα, είναι αστήρικτη.  

Ειδικότερα: 
1. η απόφασή σας της 24.5.07 κινήθηκε και εξαντλήθηκε αυστηρά και 

αποκλειστικά στο πλαίσιο της διάταξης της παρ. στ΄ του άρθρ. 4 του εγκεκριµένου 
Καταστατικού της Ένωσής σας, το οποίο οριοθετεί όχι µόνο νόµιµες δυνατότητες 
αλλά και υποχρεώσεις σας προς φυσικά πρόσωπα-µέλη σας, ένα εκ των οποίων είναι 
και ο συνάδελφος Ψάλτου Στρατής. 

2.  η υπό κρίση απόφασή σας, επίσης, όχι µόνο δεν µπορεί να διεκδικήσει το 
χαρακτηριστικό της πρωτοτυπίας ή της καινοτοµίας, αλλά αποτελεί συνήθη 
πρακτική οικονοµικής ενίσχυσης και στήριξης συναδέλφων µας, όταν αυτοί 
προστρέχουν από λόγους ανάγκης στα συνδικάτα τους, τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ. 
Σηµειώνουµε ότι εκεί όπου ο τοµέας αλληλεγγύης των συνδικάτων λειτουργεί 
περισσότερο οργανωµένα, όπως π.χ. στην ΟΛΜΕ ή την ∆ΟΕ, υπάρχει συγκροτηµένο 
ειδικό ταµείο.  

3. η υψηλή αξία της αλληλεγγύης είναι διακεκριµένο οντολογικό στοιχείο που 
συγκροτεί, καθιστά κοινωνικά αναγκαία και νοµιµοποιεί ηθικά και πολιτικά την ίδια 
την υπόσταση των συνδικάτων. Κατά τη γνώµη µας, η αµφισβήτηση αυτού του 
αξιακού πλαισίου από όπου και αν εκπορεύεται γεννά εύλογα ερωτηµατικά για την 
ορθότητα και τη σκοπιµότητά  της, και πάντως είναι τυπικά προβληµατική, αν  ως 
συνθήκη συντελεί στην παρεµπόδιση της άσκησης νοµίµου δικαιώµατος, όπως το 
ένδικο µέσο εν προκειµένω. 

4. δεν ευσταθούν, τέλος, τα περί παράνοµου, δήθεν, εράνου η διεξαγωγή του 
οποίου ουδεµία σχέση µπορεί να έχει µε την απόφασή σας, η οποία ρητά  και 
πειστικά αποκλείει ακόµη και το ενδεχόµενο πραγµατοποίησής του.    

 

 


