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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη συμπεριφορά του 

Περιφερειακού Διευθυντή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης σε βάρος μελών του Δ.Σ της 

ΕΛΜΕ Ροδόπης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής, ξεχνώντας ότι είναι  ανώτερος 

εκπρόσωπος της διοίκησης της εκπαίδευσης, προέβη σε μία πρωτοφανή επίθεση 

εναντίον των εκλεγμένων συνδικαλιστών, γιατί είχαν το ….θράσος να ασκήσουν 

κριτική σε μία απόφασή του καθαρά αντιπαιδαγωγική.  

 Ενημερώνουμε τον Περιφερειακό Διευθυντή ότι η θέση που κατέχει δεν του 

δίνει κανένα δικαίωμα να κάνει πολιτικές εκτιμήσεις σε βάρος των οργάνων του 

συνδικάτου μας (ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ). Η απόπειρα του να ταυτίσει εκλεγμένους 

συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ Ροδόπης με συγκεκριμένα κόμματα και να τους χρεώσει 

ταπεινά κίνητρα στη δράση τους είναι κατακριτέα. Το οργανωμένο συνδικαλιστικό 

κίνημα αγωνίζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες για τα συμφέροντα των εργαζομένων 

στην εκπαίδευση αλλά και όσων εμπλέκονται σε αυτήν και φυσικά είναι αυτόνομο.  

 Η ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ της χώρας, με την έναρξη της κρίσης και ως 

σήμερα έδωσαν αγώνα και εξακολουθούν να παλεύουν ενάντια στις μνημονιακές 

πολιτικές και στις συνακόλουθες περικοπές στην εκπαίδευση. Εάν ο 

Περιφερειακός Διευθυντής της Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης έχει αγωνία να 

ανακαλύψει τους υποστηρικτές των μνημονίων, να ψάξει αλλού και να μην 

κατευθύνει τα βέλη του στο συνδικαλιστικό κίνημα της Δημόσιας 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 Επειδή ο ίδιος προέρχεται από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και προφανώς 

έχει ελλιπείς γνώσεις  της ιστορίας της Ομοσπονδίας μας, του θυμίζουμε ότι στο 

πρόσφατο παρελθόν η ΟΛΜΕ αντέταξε τόσο σθεναρή αντίσταση στις μνημονιακές 

πολιτικές, ώστε η τότε κυβέρνηση να υποχρεωθεί να μας επιστρατεύσει (2013). Στο 

τότε Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ μετείχε και ο σημερινός πρόεδρος της ΕΛΜΕ 

Ροδόπης.  

 Ας αφήσει λοιπόν ο Περιφερειακός Διευθυντής τις αστείες κατηγορίες σε 

βάρος του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Ροδόπης και ας κοιτάξει να συνεργαστεί αρμονικά για το 

καλό της εκπαίδευσης και των μαθητών μας. Οι καθηγητές γνωρίζουν πολύ καλά το 

αγωνιστικό παρελθόν της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ και φυσικά δεν πρόκειται να 

επηρεαστούν στο ελάχιστο από αστήριχτες και αστείες τοποθετήσεις των 

εκπροσώπων της Διοίκησης. 
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