
 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” 

 

Τα λογοπαίγνια της ΔΙΕΞΟΔΟΥ  

με την “εξ αποστάσεως εκπαίδευση”… 

 

Αγαπητοί συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ 

Η λέξη “εξ αποστάσεως” πάει μαζί τη λέξη “εκπαίδευση”. Και οι δυο μαζί 

φτιάχνουν τη φράση “εξ αποστάσεως εκπαίδευση”. Σας θυμίζει κάτι; 

Τη συγκεκριμένη φράση είναι συνετό η παράταξή σας να μη τη χρησιμοποιεί 

ούτε για λογοπαίγνια, γιατί  αφορά μια διαδικασία από την οποία απουσιάζατε και 

ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΠΟΤΕ!  

Τα ξενύχτια, την προσπάθεια και την αγωνία του συνόλου των 

εκπαιδευτικών για να κρατήσουν ζωντανή τη σχέση των μαθητών τους με το 

σχολείο, ούτε τα τιμήσατε, ούτε τα σεβαστήκατε, ούτε ΤΑ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΠΟΤΕ! 

Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ποτέ άλλοτε τόσοι πολλοί, σε τόσο 

λίγο χρόνο δεν πέτυχαν τόσα πολλά…  

Όλο αυτό ανήκει σε αυτούς τους πολλούς και τους ανώνυμους συναδέλφους,  

και σε κανέναν άλλον!  

Όταν εσείς κάνατε  επανάσταση στο διαδίκτυο από τον καναπέ για την 

αντισυνταγματικότητα της καραντίνας, και λοιδορούσατε τον Τσιόδρα και τον 

Χαρδαλιά, κάποιοι άλλοι  και χωρίς ουσιαστική βοήθεια από κανέναν, με μεράκι, 



φαντασία, δημιουργικότητα, πάθος και αγάπη έφτιαξαν ένα παράλληλο σχολείο που 

είναι αισιόδοξο, ελκυστικό, δημιουργικό και προοδευτικό. 

Αυτό μη τολμήσετε ούτε να το καπηλευτείτε ούτε να το υποβαθμίσετε 

ποτέ!!! 

 Κατανοούμε πόσο σας ενοχλεί η άμεση, ξεκάθαρη και δυναμική κινητοποίηση 

της Δ.Ο.Ε. και τα αντανακλαστικά που επέδειξε ενάντια στο πολυνομοσχέδιο και την 

τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση.  

 Η Ομοσπονδία έχει καταφέρει να εκφράσει καθολικά τον αγώνα της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και να ενώσει μετά από μεγάλο διάστημα όλους 

τους συναδέλφους μακριά από παρατάξεις και κόμματα. Το Προεδρείο της που 

στηρίζεται στην παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. καθορίζει τις εξελίξεις των κινητοποιήσεων 

ενώ εσείς ακολουθείτε ως ουραγοί και καλείτε σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις για 

αποφάσεις κινητοποιήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.  

Στις διαδηλώσεις και στις πορείες που διοργανώνει η Ομοσπονδία και όχι 

η παράταξή σας, είναι αλήθεια ότι ούτε έχουμε συναντηθεί και ούτε πρόκειται. Κι 

αυτό γιατί η παράταξη και τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. του “Περικλή” σε όλες τις 

κινητοποιήσεις που διοργανώνει η Δ.Ο.Ε είναι πάντα στο “μπλοκ” της 

Ομοσπονδίας κρατώντας το πανό της. Εσείς αγαπητοί συνάδελφοι της ΔΙΕΞΟΔΟΥ 

δεν είστε ποτέ εκεί  λόγω …αλλεργίας, την οποία ούτε μπορείτε και ούτε θέλετε να 

κρύψετε. 

Σας ενοχλεί η  Δ.Ο.Ε. την οποία , θέλετε να  υπονομεύσετε και να διαλύσετε 

χρησιμοποιώντας τα πρωτοβάθμια σωματεία ως δούρειους ίππους για να 

πετύχετε τον σκοπό σας. 

Όσο για τους χαρακτηρισμούς ως “κολλητούς και παράταξη της Κεραμέως”, 

σας θυμίζουμε ότι η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. έχει 

αποδείξει διαχρονικά με την υπεύθυνη στάση της ότι μπροστά και πάνω από όλα, 

βάζει τον έλληνα εκπαιδευτικό και τη δημόσια εκπαίδευση. Έχει συγκρουστεί με 

πολλούς υπουργούς Παιδείας της Ν.Δ. στο παρελθόν, το ίδιο κάνει και τώρα και το 

ίδιο θα κάνει και στο μέλλον όταν χρειαστεί, χωρίς θεατρινισμούς και υπεκφυγές. 



 Μακάρι να βλέπαμε την ίδια συμπεριφορά και από εσάς όταν τον Γενάρη του 

’15 είχατε μετατρέψει τον “Περικλή” σε κομματικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ με δελτία 

τύπου που μπροστά τους  ωχριούσε ακόμα και η Κουμουνδούρου.  Όταν το Πάσχα 

του ‘16 ο Φίλης κατέβαζε Νομοσχέδιο για τον ενταφιασμό του Ολοήμερου και 

ωρολόγιο πρόγραμμα μέχρι τις 13:15 στέλνοντας στο ταμείο ανεργίας πάνω 4000 

αναπληρωτές… Όταν τον Αύγουστο του ‘17 ο Γαβρόγλου παρουσίαζε το Π.Δ. 79 και 

δεν ακούστηκε κιχ… 

Σας θυμίζουμε ότι η μόνη σας  διαμαρτυρία για όλα αυτά ήταν η καθιερωμένη 

βόλτα μέχρι τα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για παράσταση διαμαρτυρίας και 

συνδικαλιστική γυμναστική… Μέχρι εκεί… 

H Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. “Περικλή”, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι το πολυνομοσχέδιο 

που έφερε για ψήφιση το υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας, χωρίς 

διάλογο και με τις διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις και τα 

ψηφίσματα του Κλάδου, θα το πολεμήσει μέχρι την απόσυρσή του. 

Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”  εκτιμά τις 

απόψεις, τους προβληματισμούς, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις των συναδέλφων 

μελών του Συλλόγου μας. Η γνώμη τους και  αξία έχει και μας αφορά.  

Έχουμε μάθει να τους κοιτάζουμε στα μάτια και να τους λέμε πάντα την 

αλήθεια.  

Έχουμε επιλέξει ως παράταξη να μη τους χρησιμοποιούμε για παραταξιακά 

οφέλη και να μη τους μετράμε ως ψήφους και σταυρούς προτίμησης… 

 

  

Από τη Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. “ΠΕΡΙΚΛΗ” 

 


