Η Δημοκρατική Συνεργασία εκπαιδευτικών Π.Ε. του συλλόγου «Μακρυγιάννης»
ευχαριστεί τις/τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη Γ.Σ. και στην ψηφοφορία για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς επίσης και
τις/τους συναδέλφους που στήριξαν το ψηφοδέλτιο της.
Η ανάδειξη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, με ποσοστό 41%, ως πρώτη
δύναμη στον σύλλογό μας, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι συλλογικές - δημοκρατικές
διαδικασίες και η στήριξη των θεσμών είναι πάνω, πέρα και έξω από σκοπιμότητες και
παραταξιακές ή κομματικές περιχαρακώσεις και λογικές.
Δυστυχώς, κάποιοι καιροσκοπικά κινούμενοι (Α.Ρ.ΠΑ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και θεωρώντας ότι οι
οπορτουνιστικές πρακτικές θα αποτελέσουν τη χρυσοτόκο, γι’ αυτούς, όρνιθα,
καταφεύγουν σε τυχοδιωκτικές κινήσεις κόντρα στη βούληση της πλειοψηφίας των
μελών του συλλόγου.
Εμφανίζονται υπέρμαχοι συνεργασιών -προσφέροντας γη και ύδωρ- με παρατάξεις
(Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ), που ούτε να συγχρωτιστούν δεν μπορούν (…εκ των υστέρων τις
καταγγέλλουν για τη στάση τους), αποσκοπώντας σε ευκαιριακά οφέλη και έχοντας έναν
και μοναδικό σκοπό: το δέσιμο του συλλόγου στο άρμα της παράταξής τους. Η
αδρανοποίηση της ιστοσελίδας του συλλόγου, μιας ιστοσελίδας με 250.000
επισκέψεις στα τρία χρόνια λειτουργίας της (πρόταση της Α.Ρ.ΠΑ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
ανάρτηση μόνο ανακοινώσεων ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ, Συλλόγου και αιρετών που βρήκε
σύμφωνη και την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ), και η μη συμμετοχή τους στην Ελεγκτική Επιτροπή
του συλλόγου (δεν όρισαν υποψηφίους) αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Η πρότασή τους για συγκρότηση του Δ.Σ., όχι με βάση τη δύναμη των
παρατάξεων όπως καταγράφηκε στις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου, αλλά σε
προγραμματική βάση (οποία σχέσις!!!) με την Α.Σ.Ε/ΠΑΜΕ, αποκάλυψε τις προσωπικές
τους φιλοδοξίες. Η μακιαβελική φράση «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» αναδεικνύεται σε
κυρίαρχο δόγμα για ένα συνδικαλιστικό συνονθύλευμα ιδεών και απόψεων χωρίς
φραγμούς (βλ. πρόταση στην τρίτη ψηφοφορία για εξάμηνη θητεία του Προέδρου από τις
παρατάξεις της μειοψηφίας και αφού δεν είχαν καταφέρει να εκλεγούν στη θέση του
Προέδρου στις δύο πρώτες ψηφοφορίες!!!).
Ο συνδικαλιστικός τους δαλτωνισμός τους κάνει να βλέπουν, μέσα από το εκλογικό
αποτέλεσμα (σύμφωνα με δήλωσή τους στις συνεδριάσεις για τη συγκρότηση του Δ.Σ.),
τάσεις στο εκλογικό σώμα (o tempora, o mores!!!) για αλλαγή των παραταξιακών
συσχετισμών στον σύλλογο!!!
Η θέση μας ήταν, είναι και θα είναι εκεί που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, δίπλα
στον συνάδελφο, στα σχολεία, στον δρόμο και στα συλλαλητήρια. Θα αγωνιστούμε με
όλες μας τις δυνάμεις για την ανατροπή των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών, θα παλέψουμε για
την πραγμάτωση των προσδοκιών μας, για την εκπλήρωση των ονείρων μας και για ένα
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά αυτού του τόπου.
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