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Τα “καπέλα” του ΠΑΜΕ δε θα μένουν αναπάντητα 

  

Την Τετάρτη 17/2 η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ και δεκάδες σύλλογοι εκπαιδευτικών και ΕΛΜΕ της 

Αττικής  πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας με βασικά αιτήματα 

την κάλυψη των χιλιάδων κενών στην εκπαίδευση και την απόσυρση της τροπολογίας η 

οποία, στην ουσία,  καταργεί τα Τμήματα Ένταξης. 

 Στα πλαίσια  της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ των ΔΟΕ και 

ΟΛΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας.  Στο χώρο της συνάντησης, χωρίς να έχει τεθεί σε 

καμιά ομοσπονδία  προηγουμένως, βρέθηκαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Γονέων 

Αττικής και δυο «εκπρόσωποι  των απολυμένων εργαζομένων στα Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης» όπως τους σύστησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ στην ΟΛΜΕ. 

Η μια εκπρόσωπος άρχισε την τοποθέτησή της ως εξής: «Πριν απ΄ όλα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το ΠΑΜΕ που μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε εδώ σήμερα…».  

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε μόλις μια μέρα πριν τη 

συγκέντρωση, η εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ όχι μόνο δεν έθεσε το θέμα της 

παρουσίας στη συνάντηση κι άλλων συλλογικοτήτων αλλά αρνήθηκε να στηρίξει την 

πρόταση να πάρουν  μέρος στη συνάντηση με  την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

εκπρόσωποι των δασκάλων και των γονέων του 35ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, το 

οποίο σύμφωνα με ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων και του Συλλόγου 

εκπαιδευτικών ΠΕ «Αθηνά» οδηγείται σε κλείσιμο.  

Θα μπορούσαμε κι εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΠΑΜΕ, να θεωρήσουμε ότι 

οι εκπρόσωποί του στη ΔΟΕ συμφωνούν με το κλείσιμο του σχολείου ρίχνοντας νερό στο 

μύλο της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, επειδή εμείς επιλέγουμε να 

διατηρήσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα, κατανοούμε, ότι απλώς το ΠΑΜΕ 

επιδιώκει τον αποκλεισμό όλων των εκπροσώπων των φορέων και σωματείων που 

δεν ελέγχει.  
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων στο ΔΣ της ΔΟΕ, 

κατήγγειλαν τις, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης,  μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζει ο 

κ. Φίλης στο χώρο της εκπαίδευσης, τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού για τα 

«πλασματικά κενά» και τις πλεονάζουσες ώρες,  συνέβαλαν με μαχητικό και επίμονο 

τρόπο στη διεκδίκηση άμεσων λύσεων στο ζήτημα των κενών και στην απόσυρση της 

τροπολογίας που οδηγεί σε κατάργηση τα ΤΕ.  

Κάλεσαν τον υπουργό να δεσμευτεί ότι δεν θα αυξήσει το ωράριο των εκπαιδευτικών 

και ότι θα υλοποιήσει την εξαγγελία του για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική 

αγωγή. Έθεσαν το ζήτημα της κατάργησης του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης και 

κατήγγειλαν  τον προσχηματικό διάλογο του υπουργείου.  

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ έθεσαν μια διευκρινιστική ερώτηση για τον 

αριθμό αυτών που θα συνταξιοδοτηθούν και ύστερα σιώπησαν. 

Φυσικά και οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων είναι στο πλευρό των ελαστικά 

εργαζόμενων τόσο στα πλαίσια του κλάδου όσο και σε όλο τον δημόσιο αλλά και στον 

ιδιωτικό τομέα και υπερασπίζουν με όλες τους τις δυνάμεις την παραμονή τους στην 

εργασία. Αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τα «στενά καπέλα» του ΠΑΜΕ και 

τους επιλεκτικούς αποκλεισμούς που επιβάλει απέναντι σε όποιο σωματείο δεν ελέγχει. 

Οι προσπάθειες καπελώματος δεν θα μένουν αναπάντητες. Ας συνεχίσουν τα ψέματα, 

μπορεί στο τέλος κάτι να μείνει.  

Τo ΠΑΜΕ για μια ακόμη φορά « στοχοποιεί» τις Παρεμβάσεις και υψώνει τείχη 

προκειμένου να εμφανιστεί ως ο μοναδικός πόλος αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική 

κυβέρνησης ,ΕΕ,  ΔΝΤ και ως ο μοναδικός υπερασπιστής των εργαζόμενων.  

Όσο για τα «διαπιστευτήρια στον υπουργό» γνωρίζει καλά το ΠΑΜΕ από αυτά. Δεν 

είναι πάντως οι Παρεμβάσεις αυτές που συνδιαλέγονται με τους υπουργούς για την 

οργάνωση των πορειών και πόσα τρακτέρ θα κατέβουν στην Αθήνα, ούτε ζητούν 

διαλόγους με τον πρωθυπουργό!!! 

Εν κατακλείδι, το ΠΑΜΕ επιχειρεί να καπελώσει οτιδήποτε κινείται. Αν κάποιος 

αποκαλύψει  αυτή την πρακτική πρέπει να παραδοθεί στην… πυρά. 

ΥΓ1. Το ΠΑΜΕ καταβάλει φιλότιμη προσπάθεια  να εμφανίσει τις Παρεμβάσεις ως 

κομματική παράταξη. Δεν περιμένουμε βέβαια να κατανοήσουν, ιδιαίτερα οι 

συνάδελφοι του ΠΑΜΕ, πως είναι δυνατόν ένας συνδικαλιστικός χώρος να μην αποτελεί 

κομματική παράταξη. (βλ. ανακοίνωση των Παρεμβάσεων με τίτλο «Ποιοι και γιατί 

αποκαλούν τις Παρεμβάσεις κομματική παράταξη;  
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http://www.paremvasis.gr/?s=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%

AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A

3%CE%A5%CE%91&searchsubmit= ).    

ΥΓ2. Μια ρητορική ερώτηση: Ποια θα ήταν άραγε η αντίδραση του ΠΑΜΕ αν στα πλαίσια 

μιας συγκέντρωσης που διοργάνωναν σωματεία που την πλειοψηφία έχει το ΠΑΜΕ, στη 

συνάντηση που ακολουθούσε με τον υπουργό συμμετείχαν εκπρόσωποι κάποιων 

συλλογικοτήτων και ευχαριστούσαν την ΔΑΚΕ, τις Παρεμβάσεις, την ΠΑΣΚ, την ΕΡΑ, την 

ΑΕΚΕ… 

 

 

 

 

 

http://www.paremvasis.gr/?s=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A3%CE%A5%CE%91&searchsubmit=
http://www.paremvasis.gr/?s=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A3%CE%A5%CE%91&searchsubmit=
http://www.paremvasis.gr/?s=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%A3%CE%A5%CE%91&searchsubmit=

