ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΜΕ Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΑΣΕ) ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΔΥΝΑΜΗ
Συναδελφισσες, Συνάδελφοι
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στις εκλογές της ΕΛΜΕ μας και μας
τίμησαν με την ψήφο τους.
Η μεγάλη άνοδος της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες αποτελεί θετικό στοιχείο, που αποτυπώνει
και την πλούσια, θετική δράση της ΕΛΜΕ. Δράση που πρέπει να αποτυπωθεί και μέσα στους αγώνες,
τις Γενικές Συνελεύσεις κι όχι μόνο τις εκλογές.
Οι συνάδελφοι που εμπιστεύτηκαν και ανέδειξαν ξανά την ΑΣΕ σε πρώτη δύναμη, έδειξαν με
την ψήφο τους πως θέλουν η ΕΛΜΕ να παραμείνει αγωνιστική, στήριγμα για κάθε συνάδελφο, ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής. Θα κάνουμε ο, τι μπορούμε, όπως
πάντα, για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη.
Αποτελεί αρνητικό φαινόμενο η ενίσχυση συνολικά των δυνάμεων του κυβερνητικού
συνδικαλισμού ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ στην ΕΛΜΕ.
Ιδιαίτερα, η πολύ μεγάλη ενίσχυση της ΔΑΚΕ δείχνει ότι ένα κομμάτι του κλάδου αναζητά
ατομική λύση στα προβλήματα, μέσα από την συμπόρευση με την εκάστοτε κυβέρνηση και την
παράταξή της (χτες τον ΣΥΡΙΖΑ και τις ΣΥΝΕΚ, σήμερα τη ΝΔ και τη ΔΑΚΕ) κι όχι μέσα από τον
συλλογικό, οργανωμένο αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ (2019)

ΓΙΑ ΟΛΜΕ (2019)

ΓΙΑ ΔΣ ΕΛΜΕ (2018)

ΨΗΦΙΣΑΝ

1290

1067

1045

ΕΓΚΥΡΑ / ΑΚΥΡ.ΛΕΥΚΑ

1268 / 22

1047 / 20

1038 / 7

ΑΣΕ

385 (3) – 30,4%

322 (3) – 30,8%

383 (3) – 36,9%

ΔΑΚΕ

318 (2) – 25,1%

197 (2) – 18,7%

141 (1) – 13,6%

ΣΥΝΕΚ

283 (2) – 22,3%

252 (3) – 24,4%

242 (2) – 23,3%

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΝΑΤΡ.

186 (1) – 14,7%

154 (2) – 14,7%

157 (2) – 15,1%

ΠΕΚ

93 (1) – 7,3%

120 (1) – 11,5%

103 (1) – 9,9%

ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΡ.ΕΝ.
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(ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΝΑΤΡ.)

(ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΝΑΤΡ.)

12 (0 ) – 1,1%

