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ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ή αλλιώς …ψεκασμένοι όλου του κόσμου, ενωθείτε…
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τις κατηγορίες για “συμπεριφορές χρυσαυγιτισμού” εναντίον

του

Προέδρου του Συλλόγου μας και τις απειλές του στυλ, “τον φόβο μας να έχουν, και
τον έχουν!”, οι συνάδελφοι συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ επέστρεψαν δριμύτεροι
και κυριολεκτικά το τερμάτισαν!

Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους σε διαδικτυακή συνεδρίαση που κάλεσε ο

Πρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. “Ο Περικλής”, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, ισχυριζόμενοι ότι

“ο Σύλλογος δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το «κακόφημο πακέτο» της πλατφόρμας
webex του υπουργείου, δηλαδή του εργοδότη”!
Δήλωσαν εμφατικά πως “η

χρήση του συγκεκριμένου πακέτου που

χρησιμοποιεί το υπουργείο Παιδείας οδηγεί στο φακέλωμα και τον έλεγχο του
σωματείου, αλλά και των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας!
Τέλος

κάλεσαν

(χωρίς

βέβαια

να

βρουν

ανταπόκριση)

και

τις

άλλες

συνδικαλιστικές παρατάξεις να μην συμμετάσχουν στη συνεδρίαση, όπως έπραξαν οι
ίδιοι.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ παραμένουν

δέσμιοι μιας απαράδεκτης συντεχνιακής λογικής που όχι μόνο τα συμφέροντα των

συναδέλφων δεν εξυπηρετεί, αλλά συμβάλει στη διόγκωση και την παράταση της κρίσης
που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.
Τη

στιγμή

που

η

συντριπτική

πλειοψηφία

των

εκπαιδευτικών

χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, καταθέτει καθημερινά και
αγόγγυστα την ψυχή της για να κρατηθεί ζωντανή η σχέση των μαθητών με το

σχολείο και να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για τον περιορισμό τουλάχιστον της
αλόγιστης καταστροφής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συνδικαλιστές της
ΔΙΕΞΟΔΟΥ

του

Συλλόγου

μας

αναπαράγουν

θεωρίες

συνωμοσίας

ανακάλυψαν τον εχθρό της εκπαίδευσης, την πλατφόρμα webex!

αφού

Αντί να διεκδικούν καλύτερους όρους και αποτελεσματικότερη βοήθεια στη

καθημερινή μάχη για μάθηση των μαθητών μας, από την τραγωδία που ζούμε,

θεωρούν ότι προασπίζουν τα συμφέροντα του συνδικαλισμού ανακαλύπτοντας
σκοτεινούς εχθρούς και καταφεύγοντας σε θεωρίες ψεκασμένων.

Δεν έχουν αντιληφθεί ότι αυτές οι αντιλήψεις έχουν ηττηθεί πανηγυρικά, ότι η

κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που εκπροσωπούν τους έχουν γυρίσει

την πλάτη. Εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή σκοταδισμού που υπονομεύει την
εκπαίδευση και το κλάδο μας.

Δεν έχουν καταλάβει ότι με τις αναχρονιστικές και απαράδεκτες διεκδικήσεις τους

συμβάλλουν ουσιαστικά και αυτοί στη σημερινή κρίση, στην απαξίωση του
συνδικαλισμού και στην αδιαφορία της κοινωνίας.

Παριστάνουν τους συνδικαλιστικούς κήνσορες και τιμητές με αφελείς

θεωρίες συνωμοσίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, θεωρεί ότι η

αντιπαράθεση με όσους διακινούν ψευδείς ειδήσεις πρέπει να είναι συστηματική και

σθεναρή. Με ψεκασμένες αντιλήψεις δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος. Διάλογος
γίνεται με ορθολογιστές συναδέλφους που προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις και

εναλλακτικές προτάσεις πάντα μέσα στα πλαίσια της αναγνώρισης ότι αντιμετωπίζουμε
μια πρωτοφανή πανδημία.

Επιμύθιο: την υγειά μας να 'χουμε και μακριά απ' τους ψεκασμένους!

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΠΕΡΙΚΛΗ

