
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση  Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης        
ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 

 

                                                                  05-09-2018 

Βαρούν τα τύμπανα του πολέμου… 

Αγαπητοί συνάδελφοι αναφορικά με την ανακοίνωση της παράταξης “ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, με τίτλο” Δεν φταίνε τα μνημόνια!”, η παράταξη της ΔΑΚΕ 

του Συλλόγου “ Περικλής”, έχει να απαντήσει τα εξής: 

“ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, ή αλλιώς ο τιμητής των πάντων, ή αλλιώς 

ο προστάτης των εκπαιδευτικών, ή αλλιώς οι επαγγελματίες της καταγγελίας, ή αλλιώς οι τσάμπα 

μάγκες… 

“Βάζοντας κάτω” το κείμενο ενημέρωσης του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας, εκλεγμένου 

με την παράταξη της ΔΑΚΕ, σχετικά με τις διαδικασίες της Δ/νσης για την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς και τις ευχές του για μια γόνιμη, παραγωγική και δημιουργική για όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα χρονιά, διέγνωσαν σαν άλλοι “ΒΑΞΕΒΑΝΗΔΕΣ”…πως ο αιρετός της 

ΔΑΚΕ υμνεί τα μνημόνια, απενοχοποιεί την κυβέρνηση και την ηγεσία του ΥΠΠΕΘ και ρίχνει τις 

ευθύνες για τα χάλια της εκπαίδευσης στο κακό μας το κεφάλι… 

Σημασία, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει να μπορέσουμε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ποιοί 

τα λένε αυτά και γιατί τα λένε. Να διαβάσουμε κάποια στιγμή την πραγματική αλήθεια πίσω από 

τις λέξεις των ανακοινώσεων της συγκεκριμένης παράταξης οι οποίες οφείλουμε να ομολογήσουμε 

όλοι μας πως η αθρόα παραγωγή τους και το αγωνιστικό σθένος τους είναι άξια επαίνων… 

Η συγκεκριμένη παράταξη λοιπόν, είναι η ίδια, που τις παραμονές των εκλογών του 

Ιανουαρίου του 2015, είχε μετατρέψει την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας σε εκλογικό κέντρο του 

ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ίδια που για έναν ολόκληρο μήνα πριν τις εκλογές “ανέβαζε συνεχώς γκάλοπ με 

τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, που πληροφορούσε πώς θα μάθουμε πού ψηφίζουμε, που την ημέρα των 

εκλογών έδινε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση κάθε λίγο και λιγάκι για την πολυπόθητη 

αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντας την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας σε φερέφωνο της 

ΑΥΓΗΣ. 

Αυτούς λοιπόν που υμνούσαν και τώρα τους βρίζουν, θεωρώντας ότι η κάθαρση στην 

κολυμβήθρα του Σιλωάμ έχει επέλθει, επιδιώκουν να τους φορτώσουν και στις πλάτες των 

“άλλων”, των “μνημονιακών”, των “ΟΟΣΑΔΩΝ” και να καθαρίσουν… 

Γιατί όλα αυτά; Γιατί έρχονται εκλογές! Και σαν επαγγελματίες συνδικαλιστές, βαρούν τα 

τύμπανα του πολέμου, ξεσκονίζουν τα λάβαρα της επανάστασης, ετοιμάζουν τα πανό για τα 

πεζοδρόμια, ξαναγράφουν τα κείμενα από την αρχή… 

Μάταιος κόπος συνάδελφοι… σας έχουμε καταλάβει… σας μάθαμε… Έφτασε ο καιρός που 

θα πάρετε την απάντηση που σας αξίζει… 
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