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30  Ιανουαρίου 2020 

 

Η Συγκρότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας  

και οι πραγματικοί λόγοι που την καθυστέρησαν 

 

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών του Συλλόγου μας που ανέδειξαν την  

παράταξη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) πρώτη δύναμη, της έδωσαν το δικαίωμα  και την ευθύνη 

να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την συγκρότηση και 

λειτουργία του Δ.Σ., μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό 

του Συλλόγου μας.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, 

συγκροτήθηκε την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 ως εξής: 

Πρόεδρος: Τσιρίγος Νικήτας (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)  

Αντιπρόεδρος: Παπασπύρος Νικόλαος (ΔΙΕΞΟΔΟΣ) 

Γεννική Γραμματέας: Μούρκου Γιαννούλα (ΔΗ.ΣΥ.) 

Ταμίας: Γιανναρά Γεωργία (Α.Σ.Ε.-ΠΑΜΕ) 

Μέλος: Τσώνης Παναγιώτης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) 

Μέλος: Αθανασούλη Δήμητρα (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) 

Μέλος: Σταυροπούλου Άννα-Μάγια (ΔΙΕΞΟΔΟΣ) 



 Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. κατηγορήθηκε συστηματικά και προσχηματικά από τους 

συνδικαλιστές της Διεξόδου, ως η μοναδική υπεύθυνη για τη μη συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας όλο αυτό το διάστημα. 

Ισχυρισμοί οι οποίοι απέχουν πολύ από την πραγματικότητα! 

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) έχει διαχρονικά σταθερή θέση απέναντι σε ζητήματα 

λειτουργίας του Συλλόγου μας και δεν συμπεριφέρεται συγκυριακά ή ευκαιριακά όπως η 

παράταξη της ΔΙΕΞΟΔΟΥ.  

Τελικά αισθανόμαστε δικαιωμένοι για τη στάση μας. 

Θέσαμε από την πρώτη στιγμή επιτακτικά και ξεκάθαρα απέναντι σε όλες τις 

παρατάξεις, την ανάγκη να μπει επιτέλους ένα τέλος σε όλες εκείνες τις αντιθεσμικές 

και αντιδεοντολογικές πρακτικές και συμπεριφορές, οι οποίες υποδαυλίζουν και 

υποσκάπτουν τον πραγματικό ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι οποίες έχουν σαν 

μοναδικό σκοπό να κάνουν τον Σύλλογο ένα μικρομάγαζο για να το ελέγχουν “κάποιοι” 

που θεωρούν τον “Περικλή” ιδιοκτησία τους και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους 

μοναδικούς προστάτες των συναδέλφων και της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Καταγγείλαμε με τη στάση μας σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, τους συνδικαλιστές 

της Διεξόδου που: 

 όταν τους συμφέρει η κάλπη μιλάνε για “προγραμματικό” και “αγωνιστικό” 

Προεδρείο, και όταν δεν τους συμφέρει μιλάνε για “διαπαραταξιακό” και 

“αναλογικό”. 

 όταν έχουν την πλειοψηφία, το Προεδρείο και ο Σύλλογος τους ανήκουν και τον 

διοικούν με ιδιοκτησιακή αντίληψη και όταν δεν έχουν την πλειοψηφία θυμούνται 

τη δημοκρατία και την αναλογικότητα… 

 πάγια τακτική τους είναι να παρακάμπτουν συστηματικά τις θεσμικές λειτουργίες 

του Συλλόγου, πολλές φορές να τις ακυρώνουν, και να προτάσσουν την 

συνδικαλιστική δράση συντονιστικών και  συλλογικοτήτων που ελέγχουν, 

καλώντας σε χωριστές συγκεντρώσεις, με σκοπό την  διάλυση και της απαξίωση 

της Δ.Ο.Ε.. 



 ερμηνεύουν το καταστατικό του Συλλόγου κατά το δοκούν, έτσι ώστε οι Γενικές 

συνελεύσεις του Συλλόγου να υπηρετούν αποκλειστικά τις παραταξιακές τους 

επιδιώξεις και ιδεοληψίες. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η παράταξη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) δεν εκβιάζεται. 

Είναι καταγεγραμμένη στην συνείδηση των εκπαιδευτικών ως η συνδικαλιστική 

παράταξη που δεν κρύφτηκε και δεν παραπλάνησε ποτέ και κανέναν. 

Πρωταγωνιστεί πάντα στις εξελίξεις που αφορούν στον Σύλλογο και στις δράσεις 

του. Συνεργάζεται με όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν πραγματικά η επόμενη μέρα να 

είναι η αφετηρία του αγώνα για την ενότητα και την ομοψυχία του κλάδου και  

απομονώνει αυτούς που οχυρώνονται πίσω από στεγανά και άκαμπτες ιδεοληψίες.  

Αφού πρώτα κάναμε γνωστό σε όλους αυτούς που θεωρούν τον Σύλλογο 

ιδιοκτησία τους, πως η ανοχή τελείωσε, προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε τη διαδικασία 

συγκρότησης του Δ.Σ. του Συλλόγου.  

Μια συνδικαλιστική παράταξη αναδεικνύεται σε ηγέτιδα από τέτοιες ενέργειες. 

Τότε κερδίζει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων και τον σεβασμό τους. Τότε δείχνει πως 

διαθέτει ένα από τα  μεγαλύτερα προτερήματα  του συνδικαλισμού,  την υπευθυνότητα. 

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) με διαχρονικά υπεύθυνη, δυναμική, διεκδικητική και 

ακηδεμόνευτη στάση και τεκμηριωμένες θέσεις, δίχως να επενδύει σε «εύκολα» 

συνθήματα, πρακτικές λαϊκισμού και άγονες αντιπαραθέσεις «για το θεαθήναι» 

αλλά πάντα κοντά σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση των συναδέλφων, θα συνεχίσει να 

υπερασπίζεται το Δημόσιο σχολείο με όλες της τις δυνάμεις. 

 

        Δεν ενδιαφερόμαστε ποιός κυβερνά αλλά πώς κυβερνά 

Δύναμή μας η ενότητα του κλάδου και της Ομοσπονδίας και η πίστη μας 

στον αγώνα για στήριξη του δημόσιου σχολείου 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


