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ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ
Ζνασ χρόνοσ λειτουργίασ τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ ςτην ΕΕΧ, οι
αλήθειεσ και οι μφθοι
Μετά από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ διευρυμζνθσ Γραμματείασ τθσ Εκτελεςτικισ
Επιτροπισ τθσ ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ τθν 1.2.2017 κρίκθκε ςκόπιμο να μοιραςτοφμε με τουσ
ςυναδζλφουσ μασ ςτθν Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν, τισ παρακάτω αξιολογιςεισ.
Βριςκόμαςτε ςχεδόν ςτο μζςον τθσ κθτείασ των οργάνων τθσ ΕΕΧ που
εκλζχτθκαν ςτισ εκλογζσ του Νοεμβρίου 2015. Η ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ, εκλογικά βρζκθκε
ςε τζτοια κζςθ (3θ κζςθ με διαφορά ελάχιςτων(-2-) ψιφων από τθ ΔΗΚΙΧΗ), που με
τθν λογικι ενόσ αντιπροςωπευτικοφ-αναλογικοφ προεδρείου κα ςυμμετείχε ςτθ
Διοίκθςθ τθσ ΕΕΧ. Παρόλα αυτά, δεν ςυμμετζχει ςε κζςεισ ευκφνθσ αλλά όχι μετά
από δικι τθσ επιλογι. Παρόλο που κατά τθν εκλογι Προεδρείου ςτθ Διοικοφςα
Επιτροπι τθσ ΕΕΧ ςθμειϊςαμε ότι επιδιϊκουμε τθ ςυμφωνία ςε ζνα κοινό
πρόγραμμα με τισ υπόλοιπεσ παρατάξεισ και τθν ςυνεργαςία πάνω ςε αυτό, θ
πρόταςθ μασ κυριολεκτικά ζπεςε ςτο κενό. Κφριο μζλθμα μασ τον ζνα χρόνο που
πζραςε ιταν θ διαρκισ και ζντονθ ςυμμετοχι μασ ςτα πεπραγμζνα αλλά και θ
ανάλθψθ ςθμαντικϊν ευκυνϊν από τουσ εκπροςϊπουσ μασ που ςυμμετζχουν ςτθ
Διοικοφςα Επιτροπι.
Η γενικότερθ κατάςταςθ ζχει φτάςει ςτα κάτω κοίλα τθσ, ςε όλουσ τουσ
κλάδουσ δραςτθριότθτασ μασ και ςε όλεσ τισ θλικίεσ, θ επαγγελματικι κατάςταςθ
των χθμικϊν είναι δυςμενισ. Το ςτοίχθμα για καλυτζρευςθ τθσ κζςθσ των χθμικϊν
ςτθν εκπαίδευςθ χρθςιμοποιείται εδϊ και ςχεδόν δφο δεκαετίεσ ωσ προμετωπίδα
τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕΧ χωρίσ αποτελζςματα και πολλζσ φορζσ χωρίσ αντίκριςμα από
τθν κοινωνία. Εκτιμοφμε ότι αυτό οφείλεται γιατί δεν ςυνδυάηεται με δράςεισ για
ςυνολικι κατοχφρωςθ του επαγγζλματοσ και ςτουσ υπόλοιπουσ τομείσ που
ςχετίηονται με τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν παραγωγι και τθν προςταςία τθσ
υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Για αυτό και επιμζνουμε ωσ παράταξθ, τα τελευταία
15 χρόνια ςε δράςεισ που ζχουν να κάνουν με τον εκπαιδευτικό ρόλο τθσ ΕΕΧ για
τθν επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων και τθ ςυμμετοχι τθσ ΕΕΧ ςε αναπτυξιακζσ
δράςεισ αλλά και τθν κατοχφρωςθ τθσ ωσ ενδιαφερόμενο μζροσ ςε όποια
οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι δραςτθριότθτα είναι απαραίτθτο.
Κρίνουμε από γεγονότα, τα οποία, ευτυχϊσ κατ’ εμάσ, δεν ξεφεφγουν από το
κλειςτό και ςτενό πλαίςιο των μερικϊν δεκάδων ςυναδζλφων που εκελοντικά
προςπακοφν να κάνουν το ΝΠΔΔ που λζγεται ΕΕΧ να λειτουργιςει και να επιτελζςει
το ζργο του, ότι η παροφςα κατάςταςη ζχει φτάςει ςε ζνα ςημείο καμπήσ.
Δυςτυχϊσ, θ τακτικι που καταγράφεται από το 2006 και μετά, ςαν ζνασ
αντικατοπτριςμόσ τθσ γενικότερθσ πολιτικισ πορείασ, να μθν υπάρχουν πολιτικζσ
αλλά προςωπικζσ ςυγκλίςεισ, ο ςτόχοσ να μθν είναι το ζργο αλλά θ απαξίωςθ και ο
εξαναγκαςμόσ ςε αποχι από τα κοινά, ζχει φζρει τθν ΕΕΧ και τα όργανα τθσ ςε
ακραίεσ καταςτάςεισ που δυςχεραίνουν το ζργο τουσ.

Η ΕΕΧ χρειάηεται ςυμμετοχι και εκελοντικι εργαςία από τουσ εκλεγμζνουσ,
όλουσ τουσ εκλεγμζνουσ, χρειάηεται τθν εμπειρία των παλαιότερων, το πάκοσ των
νεότερων, τθν επάρκεια των ωριμότερων δεν πρζπει να απαξιϊνεται κανείσ. Οφτε θ
ΕΕΧ, οφτε θ Διοικοφςα Επιτροπι τθσ, οφτε κανζνα Περιφερειακό Τμιμα δεν πρζπει
να περιφζρεται ωσ τρόπαιο κάποιασ παράταξθσ.
Ακόμθ δεν πρζπει να μασ διαφεφγει ότι θ μζκθ τθσ εξουςίασ, θ οποία
κρατάει πολφ λίγο, ζχει ζνα μαγικό τρόπο να διαςτρεβλϊνει τθν λογικι των
πράξεων και να ιςοπεδϊνει τισ προςωπικότθτεσ και τον ίδιο τον άνκρωπο.
Η ΕΕΧ χρειάηεται υπζρβαςθ κομματικϊν διαφορϊν, κοινότυπων και
λαϊκίςτικων διαγκωνιςμϊν και ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ που ζχουμε όλοι όςοι
ςυμμετζχουμε ςτα όργανα διοίκθςθσ τθσ ότι οι ενζργειεσ και οι αποφάςεισ
επθρεάηουν το επάγγελμα του χθμικοφ ςε βάκοσ δεκαετίασ. Είτε ςτα καλά είτε ςτα
άςχθμα, είτε ςτα εφκολα είτε ςτα δφςκολα, θ ΕΕΧ είναι μια και δεν υπάρχουν
παρατάξεισ που νοιάηονται περιςςότερο ι λιγότερο για τα ςυμφζροντα των
χθμικϊν. Δεν υπάρχουν παρατάξεισ που θ ςφνδεςθ τουσ με άλλεσ ομάδεσ-κόμματαπολιτικά πρόςωπα τισ κάνει υπεφκυνεσ για δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτο κλάδο. Δεν
ςπιλϊνονται ςυνάδελφοι που βάςει τθσ πορείασ τουσ, των προςόντων τουσ, των
επιλογϊν τουσ, ςτελεχϊνουν δθμόςιεσ κζςεισ, μόνο και μόνο για να πλθγεί θ
παράταξθ που εκπροςωποφν.
Αυτζσ οι λίγεσ δεκάδεσ χθμικοί που ςυμμετζχουμε ενεργά ςτθ ηωι τθσ ΕΕΧ
ωσ επιμελθτιριο, ζχουμε τα προςωπικά μασ πιςτεφω και τισ προςωπικζσ μασ
επιλογζσ, ανικουμε ςε κάποιο πολιτικό χϊρο, ζχουμε ζναν επαγγελματικό κφκλο,
ζχουμε φιλίεσ, ζχουμε και αντιπάκειεσ, ανικουμε ςε κάποια παράταξθ από αυτζσ
που ςυμμετζχουν ςτθν ΕΕΧ, είμαςτε κανονικοί άνκρωποι. Η ανάδειξθ ςε κζςεισ ςτα
όργανα τθσ ΕΕΧ δεν μασ κάνει οφτε καλφτερουσ οφτε χειρότερουσ ανκρϊπουσ οφτε
επιτρζπει τθ ςτοχοποίθςθ ςυναδζλφων βάςει προςωπικότθτασ ι βάςει ιδεολογίασ.
Κάποτε ςτθν ΕΕΧ πρζπει να μάκουμε να αξιολογοφμε και να κρίνουμε αποφάςεισ
και καταςτάςεισ και όχι πρόςωπα, χωρίσ εμπάκεια και με αντικειμενικό ςτόχο τθν
ανίχνευςθ προβλθμάτων, τθν ταυτοποίθςθ αιτιϊν, τθ διόρκωςθ τουσ και τθν
επίτευξθ ςτόχων που ζχουν να κάνουν με τουσ ςκοποφσ τθσ ΕΕΧ. Οποιαδιποτε άλλθ
προςζγγιςθ δυςχεραίνει τθ λειτουργία ενόσ επιμελθτθρίου και θ κατάχρθςθ τθσ
μπορεί να το παραλφςει, όςο φιλότιμα ι καλοπροαίρετα κι αν γίνεται. Δεν αρκεί θ
ςκλθρι εργαςία και αφιζρωςθ χρόνου ςτθν ΕΕΧ αν το αποτζλεςμα είναι να μθν
υπάρχει ςφνκεςθ προςϊπων, προτάςεων και δυνάμεων.
Επειδι μετά τα γεγονότα του τελευταίου εξάμθνου κρίναμε ότι υπάρχει ζνα
οριακό ςθμείο ςτθ λειτουργία των οργάνων τθσ ΕΕΧ και κακϊσ γίναμε κοινωνοί
προτάςεων και απόψεων για πρόςωπα και για κζςεισ κεωροφμε πολφ ςθμαντικό να
καταγράψουμε δθμόςια ότι:
Η ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ ςθμειϊνει τθ διαρκι πρόταςθ τθσ για ςυμφωνία ςε ζνα
κοινό προγραμματικό πλαίςιο με τισ υπόλοιπεσ παρατάξεισ και επιβεβαιϊνει τθ
κζλθςθ τθσ να ςυμμετάςχει ςε ζνα κοινό προεδρείο με αναλογικιαντιπροςωπευτικι λογικι.
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