
 

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ.  του συλλόγου μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη 
μια φορά τους συναδέλφους, που επέλεξαν να είναι ακόμα μία φορά η Αυτόνομη 
Παρέμβαση παρούσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η μειωμένη συμμετοχή των συναδέλφων όμως στην κορυφαία εκλογική 
διαδικασία του συλλόγου μας, οφείλει να προβληματίσει όλους. Η αποσυσπείρωση, 
την οποία έγκαιρα είχαμε εντοπίσει ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα λειτουργίας 
του συλλόγου, είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα, που πρέπει να απασχολήσουν 
το νέο ΔΣ αλλά και όλους μας συνολικά, αν θέλουμε ό ΣΕΑ την επόμενη τριετία, να 
διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο, που όλοι ονειρευόμαστε, ότι πρέπει να έχει. 

Στην προηγούμενη περίοδο ως παράταξη αναδείξαμε με σαφήνεια τα 
προβλήματα, που υπάρχουν και βασανίζουν το σύνολο της πλειοψηφίας των 
συναδέλφων. Από την βίαιη μισθολογική μας υποβάθμιση, έως την δραματική 
υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις απόπειρες για την ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τις υπαρκτές αδυναμίες του 
οργανωτικού ιστού του υπουργείου με την εφαρμογή του ΠΔ 104/2014. 
 Συμβάλλαμε ουσιαστικά με την παρουσία μας στη λήψη αποφάσεων στο Δ.Σ 
του ΣΕΑ. 

Η επόμενη περίοδος εκτιμούμε, ότι πρέπει να βρει τον σύλλογό μας στην 
πρωτοπορία των διεκδικήσεων για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να 
μπει οριστικός φραγμός στις ορέξεις, όσων σχεδιάζουν τον κατακερματισμό της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και την απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το 
πρόσχημα της «αντιαναπτυξιακής» και αναχρονιστικής υπηρεσίας, που βάζει 
φραγμούς στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Οφείλουμε, να αντιπαρατεθούμε 
σκληρά με κάθε πολιτική και κέντρο, που βλέπει τους αρχαιολογικούς χώρους, τα 
μνημεία και τα δημόσια μουσεία ως πεδία ανάπτυξης της παρασιτικής 
ιδιωτικοποίησης . 

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι στο νέο κύκλο, που ανοίγει για τον σύλλογό μας, 
ούτε οι υπερβολικές εκφωνήσεις, που μας έχουν οδηγήσει σε δραματικές 
ματαιώσεις, ούτε η δημιουργία ψεύτικων διλημμάτων σχετικά με την εργασιακή 
σχέση των συναδέλφων που τελικά μόνο κακό κάνουν και αποδυναμώνουν τον 
σύλλογο οδηγώντας τον σε πλαστά διλήμματα, που μας βασάνισαν το προηγούμενο 
διάστημα, ούτε πολύ περισσότερο η επικράτηση της λογικής του «μη χείρον 



βέλτιστον», μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα πολυποίκιλα και άμεσα ζητήματα, 
τα οποία μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. 

Δεν έχουμε συνηθίσει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το 
αποτέλεσμα των εκλογών ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας για την Αυτόνομη 
Παρέμβαση. Όμως οι εκλογές αποτελούν μόνο ένα σταθμό για κάθε 
συλλογικότητα κι όχι το τέλος της διαδρομής. Συνεχίζουμε στον σύλλογο 
απευθυνόμενοι, όχι μόνο, σε όσους πείσαμε με τη στάση μας και την 
επιχειρηματολογία αλλά στο σύνολο των συναδέλφων. 

Οι αγώνες που πρέπει να δώσουμε είναι σκληροί. Τα εκλεγμένα μέλη της 
παράταξής μας στο ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και συνολικά η Αυτόνομη Παρέμβαση, 
δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για να ικανοποιηθούν τα δίκαια  αιτήματά μας 
χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς εξαρτήσεις, όπως κάναμε αποδεδειγμένα και στο 
παρελθόν.  

Δεσμευόμαστε, ότι η παρουσία μας την επόμενη περίοδο θα συνεχίσει στον 
ίδιο δρόμο, που χαράξαμε τρία χρόνια πριν με συνέπεια, αγωνιστικότητα, 
συνδικαλιστικό ήθος και ειλικρίνεια.  

Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε ο σύλλογος να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών με επιτυχία και συγκροτημένο λόγο. 
Συλλογικά και δυναμικά μπορούμε να αναδείξουμε τα κύρια επίδικα της συγκυρίας 
και να δώσουμε νικηφόρα τις μάχες που μας περιμένουν.  


