
 
 

Ουαί υμίν, γραμματείς και  Φαρισαίοι Υποκριταί… 
 

Με μία απαράδεκτη ανακοίνωσή της η «Διέξοδος Αγωνιστική Συσπείρωση», για να 

«επιβεβαιώσει και οριοθετήσει» την ύπαρξή της στο συνδικαλιστικό σκηνικό που 

διαμορφώθηκε στις εκλογές του Συλλόγου μας τον περασμένο Νοέμβριο, εξαπέλυσε οχετό 

λάσπης και ψεύδους κατά της Δ.Α.Κ.Ε.  και της Α.Κ.Σ.Υ.Α-ΔΗ.ΣΥ. του Συλλόγου μας. 

Άλλωστε είναι της μόδας τον τελευταίο καιρό  οι συνδικαλιστικές μεταλλάξεις από τον χώρο 

των «Εκπαιδευτικών Συσπειρώσεων» που  αναζητώντας  την περιβόητη κολυμβήθρα του 

Σιλωάμ για να εξαγνισθούν, νομίζουν ότι θα ρίξουν στάχτη στα μάτια των μελών του 

Συλλόγου μας.  

Για να τελειώνουμε με τους ψεύτες και για την αποκατάσταση της αλήθειας: 

Μια οφειλόμενη απάντηση και όχι για κάποιον άλλο λόγο αλλά για να μη φανεί η μη 

απάντηση ως αδυναμία. 

Για άλλη μια φορά η ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει το δίκιο του …… αριστερού 

που όχι μόνο έχει το αλάθητο αλλά δεν δίνει και το δικαίωμα στην πλειοψηφία να 

αποφασίσει, αλλά την καταγγέλλει.  

Από πότε η πλειοψηφία καταγγέλλεται από τη μειοψηφία;  

Τι ΑΡΙΣΤΕΡΗ λογική είναι πάλι αυτή; 

Το κείμενο που βγήκε για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ από το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι 

πολύ κοντά σ’ αυτό της Δ.Ο.Ε. και είναι αυτό που αποφάσισε η πλειοψηφία.  

Άλλωστε πάντα τα κείμενα βγαίνουν μετά από διαβουλεύσεις, συζητήσεις και συμφωνίες. 

Όσο για το κείμενο του ψηφίσματος για τους δύο Βάσκους ακτιβιστές που έδρασαν 

παρανόμως η τοποθέτηση της ΔΑΚΕ ήταν ξεκάθαρη.  

Η ΔΑΚΕ είναι πολύ επιφυλακτική στις δράσεις των ΜΚΟ για τις οποίες τόσα έχουν έρθει στο 

φως της δημοσιότητας σχετικά με μεθόδους παράνομες  και με λογικές ενάντια στην Ε.Ε. για 

θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.  

Οι αριστερές γελοιότητες κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. 

Δεν έχουν καταλάβει στην «ΔΙΕΞΟΔΟ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ότι με την μηδενιστική και 

μονίμως αρνητική στάση τους απέναντι σε οτιδήποτε, το μόνο που καταφέρνουν είναι να 

μειώνουν τη διάθεση όλων για συνεργασία και  ενότητα. 

Έχουν κάνει συνώνυμο του προεδρείου του συλλόγου τα τελευταία τρία χρόνια την 

ανικανότητα και την αναποτελεσματικότητα. 



Και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι ατέρμονες ανακοινώσεις και καταγγελίες. 

Όμως επειδή όλοι έχουμε μνήμη, δυστυχώς για κάποιους όχι χρυσόψαρου, θυμίζουμε ότι 

για πρώτη φορά επί προεδρίας Συσπειρώσεων στο Σύλλογο έφυγαν συνάδελφοι εκτός 

ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας. 

Ακόμη και φέτος, ενώ οι άλλοι σύλλογοι της Β’ Αθήνας ζήτησαν και πέτυχαν να υπάρχει 

επιπλέον δάσκαλος σε κάθε σχολείο όπως και πέρυσι [π.χ. Μαρούσι] εμείς μείναμε στις 

καταγγελίες και στην αποχώρηση από το ΠΥΣΠΕ των Αιρετών, για να μπορούμε να 

καταγγέλλουμε χωρίς όμως να ενδιαφερόμαστε για την τύχη των συναδέλφων και των 

σχολείων. Και είναι γνωστό ποιοι ήταν Αιρετοί μέχρι τώρα στη Β΄ Αθήνας.   

Όσο για την πρόταση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου-αφιερώματος  με κείμενα και εικόνες 
σχετικά με το τραγικά επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς για την έκδοση της ατζέντας του 
Συλλόγου μας, ήταν για την περσινή ατζέντα που λόγω ανικανότητας των μελών της 
«ΔΙΕΞΟΔΟΥ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στο Δ.Σ. δεν έγινε ποτέ. 

 Και έχουν το θράσος να καταγγέλλουν. 

 Η φετινή ατζέντα είναι τελικά αποδεκτή από την  πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
αφού προηγήθηκαν συνεχείς συνεννοήσεις – προτάσεις για εξεύρεση κοινώς αποδεκτής 
λύσης. 

Την περσινή χρονιά η εικόνα των Γενικών Συνελεύσεων, ειδικά των ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ήταν 

ενδεικτική  της αδιαφορίας των συναδέλφων, πράγμα που αποδεικνυόταν από την  μηδενική 

παρουσία τους.  

Και βέβαια η ανακοίνωση της ΔΟΕ για το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την 

«αναδιάρθρωση» της δημόσιας εκπαίδευσης και η απάντηση του Κλάδου με προτάσεις για 

Έκτακτες Γ.Σ. μέσα στο Φεβρουάριο, που στάλθηκε από τη ΔΟΕ στα σχολεία και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του συλλόγου, θα συζητηθεί και θα παρθεί απόφαση στο πρώτο Δ.Σ. του 

μήνα.  

Αλλά η ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λόγω των μεγάλων επιτυχιών που είχε τα 

προηγούμενα χρόνια από τη θέση του Προεδρείου στο Σύλλογο δείχνει ασυγκράτητη και 

ήθελε ήδη από την 1η Φεβρουαρίου να λήξει το θέμα αυτό και να ξεκινήσει........ η ΝΕΑ 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Και για να μην ξεχνιόμαστε.. 

Είστε οι ίδιοι που πανηγυρίζατε για την πρώτη φορά Αριστερή Κυβέρνηση της χώρας… 

Είστε οι ίδιοι που στηρίζατε τον ΣΥΡΙΖΑ και τις ιδεοληψίες του… 

Είστε οι ίδιοι μ΄ αυτούς που βρίσκονταν στα Γραφεία του Φίλη και σχεδιάζατε το ΝΕΟ Σχολείο 

της φετινής χρονιάς… 

Αγαπητοί συνάδελφοι της «Διεξόδου Αγωνιστικής Συσπείρωσης», ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ!!!!!!! 

 

ΔΑΚΕ / ΠΕ  - ΣΥΛΛΟΓΟΥ  Ο  ΠΕΡΙΚΛΗΣ» 


