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Πρωτοφανής η τακτική της «μονταζιέρας» στα χρονικά του εκπαιδευτικού/συνδικαλιστικού 

κινήματος! 

 

Στις 13/01/2021  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της ΕΛΜΕ Λάρισας με θέμα τον νόμο που 

ψηφίστηκε για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η οποία λόγω Covid 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην εκδήλωση αυτή είχε προσκληθεί  μέλος του ΔΣ της 

ΟΛΜΕ για να ενημερώσει τον κλάδο για το περιεχόμενο του νόμου και για τις θέσεις της ΟΛΜΕ. 

Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ ορίστηκε ως εκπρόσωπός της Ομοσπονδίας το μέλος του 

ΔΣ,  Στέλλα Μανουσογιωργάκη. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και μετά το πέρας αυτής συνέβησαν δυσάρεστα 

γεγονότα που δεν έχουν προηγούμενο στη διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Kατά τη 

διαδικασία των ερωτήσεων και των παρεμβάσεων η συναδέλφισσα δέχθηκε επίθεση με απαξιωτικές 

εκφράσεις, υποτιμητικά σχόλια ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Μετά το τέλος της εκδήλωσης 

αποκόπηκε ένα απόσπασμα (το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που πρεσβεύει η εκπρόσωπος 

της ΟΛΜΕ) κάποιων δευτερολέπτων και δόθηκε στη δημοσιότητα. Η μεθόδευση είναι ξεκάθαρη 

αφού δεν δίνεται η δυνατότητα στον ακροατή να γνωρίζει τι ειπώθηκε πριν και μετά  από το 

απόκομμα,  πολύ δε περισσότερο το πνεύμα και η ουσία των τοποθετήσεων καθ’όλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες έχουν καταγγελθεί από την 

Ομοσπονδία όταν την ακολουθούν δημοσιογράφοι, είναι αντισυναδελφικές, δεν έχουν καμία σχέση 

με την κουλτούρα του κλάδου και τις συνδικαλιστικές πρακτικές που ακολουθούμε χρόνια. 

Είναι αυτονόητο ότι η συνδικαλιστική αντιπαράθεση θέσεων είναι όχι απλά θεμιτή αλλά και 

απαραίτητη για την δημοκρατική λειτουργία των σωματείων. 

Όμως θεωρούμε ότι η αντιπαράθεση, οφείλει  να γίνεται με πολιτικούς όρους και όχι με 

λογική στοχοποίησης. Οφείλει να γίνεται εφ όλης της ύλης,  πάνω στις θέσεις κάθε παράταξης και 

όχι τεχνηέντως  να απομονώνεται μία φράση ή μία πρόταση  και μάλιστα να δίνεται έτσι 

 αποκομμένη στη δημοσιότητα. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές αποπροσανατολίζουν τον κλάδο, δε 

βοηθούν  ο συνδικαλισμός να παίξει τον ουσιαστικό του ρόλο  που είναι η συσπείρωση των 

συναδέλφων στα σωματεία, η πάλη απέναντι στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, η αγωνιστική 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας. Το 

ΔΣ της ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα. 
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