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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Τη Δευτέρα, 22-12-2014, στην τρίτη συνεδρίαση και με βάση το καταστατικό, συγκροτήθηκε, 
με σχετική πλειοψηφία, σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Υπενθυμίζουμε ότι στις 
εκλογές που προηγήθηκαν, ο συσχετισμός δυνάμεων και η κατανομή εδρών διαμορφώθηκε 
ως εξής: ΔΗ.ΣΥ: 166 ψήφοι και 3 έδρες, ΑΡ.ΠΑ.: 99 ψήφοι και 2 έδρες και  Α.Σ.Ε. - Π.Α.ΜΕ.: 
85 ψήφοι και 2 έδρες. Τελικά, τις τρεις θέσεις του Προεδρείου ανέλαβαν οι εκλεγμένοι με το 
ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΣΥ.  

Ως ΠΑΜΕ, από την πρώτη συνεδρίαση, προτείναμε η συγκρότηση του Προεδρείου του 
Δ.Σ. να γίνει με αντιπροσωπευτικό - αναλογικό τρόπο, δηλαδή τη θέση του Προέδρου να 
πάρει η ΔΗ.ΣΥ, τη θέση του Γραμματέα η ΑΡ.ΠΑ. και τη θέση του Αντιπροέδρου η Α.Σ.Ε. το 
ψηφοδέλτιο που στήριξε το Π.Α.ΜΕ. Θεωρούμε ότι με την αντιπροσωπευτική-αναλογική 
εκπροσώπηση όλων των δυνάμεων στο Προεδρείο αποτυπώνεται η βούληση των 
συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στις εκλογές.  

Η ΑΡ.ΠΑ. πρότεινε να γίνει η συγκρότηση του Προεδρείου στη βάση προγράμματος 
"θεωρώντας" ότι η Α.Σ.Ε.-Π.Α.ΜΕ. και ΑΡ.ΠΑ. έχουν προγραμματικές συγκλίσεις (;), 
αποκλείοντας έτσι από το Προεδρείο μία μεγάλη μερίδα συναδέλφων, που εκφράστηκε κατά 
την ψηφοφορία.  

Η πρόταση της ΑΡ.ΠΑ. για "αριστερό προγραμματικό Προεδρείο" είναι εντελώς υποκριτική 
και καιροσκοπική, όπως άλλωστε και η γενικότερη στάση της στα πρωτοβάθμια 
σωματεία. Προγραμματικές συγκλίσεις και συμπράξεις μετά τις εκλογές, δεν υπάρχουν. 
Αυτές γίνονται πριν τις εκλογές. Τα μετεκλογικά είναι παζαρέματα μακριά από τους 
συναδέλφους. 

Η λογική των "αριστερών προεδρείων, αριστερών σωματείων" που καλλιεργεί η ΑΡ.ΠΑ. κάνει 
τα σωματεία να λειτουργούν σαν παράταξη. Εκφυλίζεται το κίνημα. Εμείς, σαν Π.Α.ΜΕ. 
Εκπαιδευτικών, αρνηθήκαμε να πάρουμε μέρος στον εκφυλισμό αυτόν. Έτσι, πριν τις 
διακοπές, οι Παρεμβάσεις κυκλοφόρησαν αντι-Π.Α.ΜΕ. ανακοίνωση δείχνοντας το 
πραγματικό τους πρόσωπο.  

Παράλληλα όμως, σε άλλους Συλλόγους η ΑΡΠΑ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ακολουθεί άλλη 
τακτική. Στους Συλλόγους "Ο Αριστοτέλης" και Α Αθήνας οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ συγκρότησαν 
Προεδρείο με τη ΔΑΚΕ. Μήπως εκεί τα βρήκαν προγραμματικά με τους κυβερνητικούς 
συνδικαλιστές ή απλά τους βόλευε; 

Σε μία σειρά από εργατικά σωματεία και συλλόγους έχουν αποκλείσει με τον ίδιο 
τρόπο τους συνδικαλιστές του Π.Α.ΜΕ. από τα Προεδρεία συμπράττοντας με τις 
υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Επίσης η ΑΡ.ΠΑ. βάζει εμπόδια στη συγκρότηση του 
Προεδρείου στους Συλλόγους όπου το Π.Α.ΜΕ. είναι πρώτη δύναμη (Ικαρία, Ρόζα Ιμβριώτη 
κ.α). Γίνεται φανερό ότι τα "αριστερά προεδρεία" που ευαγγελίζεται η ΑΡ.ΠΑ είναι φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες και στάχτη στα μάτια των συναδέλφων.  

Θυμίζουμε επίσης στους συναδέλφους ότι οι προγραμματικές συγκλίσεις που έκανε η 
ΑΡΠΑ την προηγούμενη χρονιά δεν ήταν με το ΠΑΜΕ αλλά με τη  ΔΗ.ΣΥ. και τη 
Δ.ΑΚ.Ε. στο ζήτημα της αξιολόγησης. Μαζί συμφώνησαν και συνδιαμόρφωσαν: α) την 



ανακοίνωση - κείμενο υπογραφών της Δ.Ο.Ε., β) το νομικίστικο πρακτικό άρνησης των 
συλλόγων διδασκόντων και γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης της ΔΟΕ (κείμενο των 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ στο σύλλογο "Η Πρόοδος") που απαντούσε με βάση τους δείκτες και 
οδήγησε χιλιάδες σχολεία στην αξιολόγηση! Στην ουσία συμπορεύτηκαν με τη  ΔΗ.ΣΥ. και τη 
Δ.ΑΚ.Ε. Μόνο το Π.Α.ΜΕ. έμεινε μέχρι το τέλος σταθερό ενάντια στην αξιολόγηση.  

Αποκαλύπτεται για μία ακόμα φορά πόσο ψεύτικη και υποκριτική είναι η πρόταση 
των Παρεμβάσεων για συμπόρευση "των δυνάμεων της αριστεράς" στο Σύλλογό μας. 
Εχθρεύονται τη δράση του Π.Α.ΜΕ. στα σωματεία, στο κίνημα γενικότερα. Τους ενοχλεί το 
συνεχώς αυξανόμενο κύρος του Π.Α.ΜΕ. και νομίζουν ότι με τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα 
ξεμπερδεύουν μαζί του.  

Είναι άλλο πράγμα να κάνει κάποιος κριτική στο Π.Α.ΜΕ. (την κριτική δεν τη φοβόμαστε, την 
επιδιώκουμε) και άλλο πράγμα με τέτοιου είδους πρακτικές να προσπαθεί να χτυπήσει το 
Π.Α.ΜΕ. 

Καλούμε τους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Να γυρίσουν την 
πλάτη στον παλιό και νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό, με τον οποίο η ΑΡ.ΠΑ. συμπορεύεται. 
Να συσπειρωθούν στο Σύλλογο  και να συμπορευτούν με το Π.Α.ΜΕ., που παλεύει για 
την ανασύνταξη του κινήματος σε ταξική, αγωνιστική κατεύθυνση. Η επίθεση κεφαλαίου - Ε.Ε. 
- Κυβερνήσεων του ευρωμονόδρομου θα ενταθεί το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να 
είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Με τον αγώνα και την ψήφο μας να ανοίξουμε το δρόμο 
για ζωή, μόρφωση και δουλειά με δικαιώματα. 
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