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Μια οφειλόμενη απάντηση στη συνδικαλιστική ανευθυνότητα και το λαϊκισμό.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες την επικοινωνιακή παράσταση της
παράταξης “ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” του Συλλόγου μας.
Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνοντας την ανευθυνότητα και την αμετροέπεια που τους
διακρίνει, υποτιμούν τη νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και επιμένουν στο ψέμα και στον άκρατο
λαϊκισμό.
Μετά από 17 ημέρες οι δυνάμεις της Συνδικαλιστικής ανευθυνότητας και του λαϊκισμού
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΕΡΑ), κατά την προσφιλή τους ανέξοδη μέθοδο παριστάνουν
τους “αγωνιστές με το ηθικό πλεονέκτημα”, και προτείνουν κινητοποιήσεις για τις οποίες τα ίδια τα
στελέχη τους διαφωνούν.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να ξεσκεπάσουμε την υποκρισία τους.
Στις 7/2 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του,
σύμφωνα με την εισήγηση της ΔΟΕ για να αποφασίσει την πρόταση των μελών για τη μορφή του
αγώνα και των κινητοποιήσεων στο άμεσο μέλλον, ενάντια στην πολιτική της αδιοριστίας και της
υποβάθμισης του δημόσιου Σχολείου. Η Γενική Συνέλευση δεν είχε απαρτία και το ΔΣ αποφάσισε
με πλειοψηφία να στηρίξει την πρόταση της ΔΟΕ για 24ωρη απεργία και υπό συνθήκες κλιμάκωση
σε 48ωρη. Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταψήφισε την συγκεκριμένη
εισήγηση.
Στις 10/2 στην συνεδρίαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Συλλόγων όλης της Χώρας
και μετά από τις διαδικασίες των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, λόγω της έλλειψης απαρτίας η
πρόταση του ΔΣ Της ΔΟΕ δεν μπόρεσε να περάσει.
Στη συνέχεια οι φιλοκυβερνητικές παρατάξεις (ΕΚΚΙΝΗΣΗ & ΕΡΑ) μαζί με τις
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ λειτουργώντας υποκριτικά με σκοπό την μη λήψη απόφασης από το ΔΣ της ΔΟΕ,
έμεναν για ημέρες αμετακίνητοι στην πρόταση της 24ωρης η οποία είχε απορριφθεί στην
Ολομέλεια λόγω της έλλειψης απαρτίας.
Η παράταξη της ΔΑΚΕ στο ΔΣ της ΔΟΕ πρότεινε 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας για
την Παρασκευή 2 Μαρτίου με δυνατότητα προκήρυξης επιπλέον 3ωρης από ους Συλλόγους ΠΕ
(κοινή δράση με την ΟΛΜΕ) και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας.

Όλοι αυτοί λοιπόν, λειτουργώντας διασπαστικά, άφησαν να περάσουν όλες αυτές οι ημέρες
εγκλωβίζοντας το ΔΣ της ΔΟΕ χωρίς απόφαση για την κινητοποίηση της Παρασκευής 2/3, και
ξαφνικά αποφάσισαν για την “ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου”!
Στον Σύλλογό μας ενώ το ΔΣ λειτουργώντας υπεύθυνα και με γνώμονα το συμφέρον όλων
των συναδέλφων, ψήφισε συμπληρωματική στάση εργασίας επιπλέον της 3ωρης στάσης της
ΔΟΕ(το μόνο που μπορούσε), για τις 2/3 στο ΥΠΠΕΘ, οι συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ
θυμήθηκε την 24ωρη απεργία κραδαίνοντας τα λάβαρα της επαναστατικής υποκρισίας, μόνο και
μόνο για να εμφανιστούν διαφοροποιημένοι από όλους τους υπόλοιπους υιοθετώντας τον
συνδικαλισμό των αρεστών, του χτυπήματος στη πλάτη, του κατακερματισμού, του διχασμού και
του μικροσυμφεροντολογισμού.
Η παράταξη της ΔΑΚΕ δεν θα τους ακολουθήσει.
Θα παραμείνουμε πιστοί στην προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων, στην
καταλυτική παρέμβαση σε κάθε μορφής αδικίας, διεκδικώντας δυναμικά την ικανοποίηση των
αιτημάτων του κλάδου, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ψήφου και προέλευσης.
Δεν υιοθετούμε την λογική της αποσπασματικής και διχαστικής κινητοποίησης κάθε μορφής
συλλογικοτήτων για επιμέρους δράσεις και αγωνιζόμαστε μέσα από την ΔΟΕ για την επιτυχία στην
κινητοποίηση της Παρασκευής.
Σκοπός μας να ενημερώνουμε τους συναδέλφους έγκαιρα και υπεύθυνα και παραμένουμε
πιστοί στη βάση ότι η δράση των κινητοποιήσεων σχεδιάζεται και αποφασίζεται αποκλειστικά από
τα θεσμικά όργανα και δεν ετεροκαθορίζεται.
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