
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! 

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ! 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ: 

ΜΕ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΜΕ, ΜΕ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΖΙΚΟ, ΤΑΞΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΛΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

 

Στις  21 Νοέμβρη 2013 είναι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, του Σωματείου 

μας. Πάρε μέρος, στήριξε τις προτάσεις και το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ 
γιατί: 

 Γιατί με την πρωτοπόρα στάση και δράση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ ο Σύλλογός μας 
στάθηκε και φέτος δίπλα σου, στηλοβάτης σου . Κατάφερε να καλύψει δεκάδες 
εκπαιδευτικά κενά . Πέτυχε σημαντικές νίκες αποτρέποντας συγχωνεύσεις σχολείων. 
Συμπορεύτηκε με το γονεϊκό και λαϊκό κίνημα της περιοχής μας, πρωτοστάτησε ή 
συμμετείχε σε κινητοποιήσεις με άλλους Συλλόγους. Οργάνωσε έκτακτες Γ.Σ. κι 
εκδηλώσεις για σοβαρά ζητήματα, όπως αξιολόγηση, παιδεία, ιστορία, φασισμός. Έδωσε 
βαρύτητα στον πολιτισμό... Έγιναν βήματα!  Δε μας αρκούν! Θα συνεχίσουμε! 

 Γιατί μπορείς να εμπιστευτείς το ΠΑΜΕ και στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας 
(αξιολόγηση, συγχωνεύσεις, ασφαλιστικό, διαθεσιμότητα, απολύσεις, 
φοροληστεία...). Το ΠΑΜΕ ήταν και θα είναι μπροστά, στην οργάνωση της αντίστασης, 
στην προετοιμασία της αντεπίθεσης. Είναι η μόνη δύναμη που έχει ξεκάθαρη θέση ενάντια 
στην αξιολόγηση και προτείνει μέτρα για να μπλοκαριστεί στην πράξη. Οι άλλες δυνάμεις 
εναντιώνονται στην κακή ή στην αξιολόγηση-χειραγώγηση λες και μπορεί να υπάρξει καλή ή 
ουδέτερη αξιολόγηση! Βάζουν πλάτη! 

 Γιατί μόνο το ΠΑΜΕ σου αποκάλυψε από την αρχή τον καπιταλιστικό χαρακτήρα 
της κρίσης και των αντιλαϊκών μέτρων, που πάρθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, σε όλες τις χώρες, με ή χωρίς μνημόνια, από κυβερνήσεις διαφόρων 
αποχρώσεων και, καθώς η κρίση βαθαίνει, δε θα έχουν τελειωμό, γιατί στοχεύουν στην 
παραγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού για να διασωθούν οι επιχειρήσεις. 

 Γιατί το ΠΑΜΕ σε κάλεσε να μην πληρώσεις την κρίση και το χρέος των 
μονοπωλίων, όταν οι άλλες δυνάμεις σου ζητούσαν να το πληρώσεις όλο ή μέρος ή το 
"νόμιμο" χρέος! 

 Γιατί, ως ΠΑΜΕ, σου αποκαλύψαμε χρόνια τώρα ότι, με το "νέο" αυτόνομο, 
διαφοροποιημένο σχολείο της αγοράς, δε διαλύουν, αλλά προσαρμόζουν τη δημόσια 
εκπαίδευση, όπως και το αστικό κράτος, στις νέες ανάγκες της καπιταλιστικής 
οικονομίας, για να παράγουν τους ημιμαθείς, ευέλικτους, φτηνούς εργαζόμενους που 
χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Είναι το σχολείο της ημιμάθειας, της Ε.Ε., των επιχειρήσεων και 
της κινητικότητας εκπαιδευτικών και μαθητών. Με εκπαιδευτικούς περιπλανώμενους, χωρίς 
δικαιώματα, διαμεσολαβητές, που θα αξιολογούνται στο κυνήγι "καινοτόμων" 
προγραμμάτων αντί να διδάσκουν επιστημονικά αντικείμενα, με διευθυντές μάνατζερ 
επιχειρήσεων, με γονιούς πελάτες, με μαθητές που, αντί για γνώση, θα παίρνουν φτηνές 
δεξιότητες και κατάρτιση. 

 Γιατί μόνο το ΠΑΜΕ αντιπαλεύει πραγματικά το "νέο" πιο ταξικό σχολείο, ενώ οι 
άλλες δυνάμεις το υπηρετούν εδώ και χρόνια μέσα από τη στήριξη της Ε.Ε., τη συγγραφή των 



βιβλίων, τη σύνδεση των σχολείων τους με προγράμματα κι επιχειρήσεις-χορηγούς, τα 
πολυάριθμα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν. 

 Γιατί το ΠΑΜΕ σου είπε ξεκάθαρα ότι οι αγώνες έχουν κόστος και σε κάλεσε να το 
"πληρώσεις" για να μη χάσεις, όπως δυστυχώς έγινε, πολύ περισσότερα. Σε 
προειδοποιήσαμε ότι χύμα κινήματα πλατείας ή συλλογικοτήτων είναι ακίνδυνα για το 
σύστημα γι' αυτό και τα διαφημίζει. Δε σου καλλιεργούμε αυταπάτες ότι θα σου 
λύσουμε τα προβλήματα χωρίς εσένα, αντίθετα σε προειδοποιήσαμε ότι η λογική της 
ανάθεσης σε αφοπλίζει και σε καθιστά συνένοχο. Μπες τώρα στον αγώνα, άλλαξε τα 
πράγματα, μπορείς! Το ΠΑΜΕ σε καλεί να πας κόντρα στα διαλυτικά φαινόμενα, που 
με ευθύνη του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, παρουσιάζονται στο 
κίνημα (οργανωμένη απεργοσπασία σε γενικές απεργίες, απαξίωση αποφάσεων Γ.Σ., εκ 
περιτροπής απεργία..). 

 Γιατί το ΠΑΜΕ είναι η μόνη δύναμη που σε καλεί σε πολιτικοποιημένο αγώνα με 
διάρκεια κι αντοχή, ώστε να πάρει δρόμο όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και μαζί της η 
πλουτοκρατία που έχει την εξουσία και την οικονομία στα χέρια της. 

 Γιατί από την πείρα και των πρόσφατων αγώνων μπορείς πλέον να καταλάβεις αυτό 
που λέει το ΠΑΜΕ: ότι για να έχει αποτέλεσμα και προοπτική ο αγώνας μας πρέπει 
να γίνει ανασύνταξη του κινήματος. Αυτό απαιτεί: 

  α) Μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της πάλης. 

  β) Αποκαθήλωση του παλιού κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ, που 
στηρίζουν διαχρονικά την αντιλαϊκή πολιτική. Να μην αντικατασταθεί ο παλιός από το νέο 
κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΕΡΑ/ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (που 
κατεβαίνουν μαζί σε 90 Συλλόγους-ΕΛΜΕ κι έχουν εξελιχθεί σε συνιστώσα κι άλλοθι του 
ΣΥΡΙΖΑ), γιατί οι δυνάμεις αυτές υποτάσσουν το κίνημα στις κυβερνητικές επιδιώξεις του 
ΣΥΡΙΖΑ.  

  γ) Διαχωρισμό του κινήματος από τον κρατικό μηχανισμό-στελέχη της εκπαίδευσης. 

  δ) Γραμμή αποδέσμευσης από την Ε.Ε., σύγκρουσης με τα μονοπώλια, με στόχο να περάσει ο 
πλούτος στα χέρια των εργαζομένων. 

  ε) Κίνημα που θα χρησιμοποιεί όλες τις μορφές πάλης και θα επιδιώκει την ταξική ενότητα όλων 
των εργαζομένων, δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, αλλά και τη λαϊκή συμμαχία εργατών, φτωχών 
αγροτών κι ΕΒΕ. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα, μπορεί να έχει νικηφόρους αγώνες, 
απομονώνοντας ταυτόχρονα και τη φασιστική Χρυσή Αυγή. 

 Συσπειρώσου στο Σύλλογό μας, στο σωματείο μας, κανείς 
μόνος! 

Όχι στο "νέο" σχολείο της αμορφωσιάς, της Ε.Ε., των επιχειρήσεων, της 
κινητικότητας εκπαιδευτικών-μαθητών! Μόνιμη και σταθερή δουλειά!  

      Κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας! 

Κανένας εκπ/κός χωρίς δουλειά! Κανένας μαθητής χωρίς σχολείο! 
   
 


