
 

ΣΥΛΛΟΓΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” 

Οι συνδικαλιστές της  ΔΙΕΞΟΔΟΥ μας κατηγορούν  

για συνδικαλιστική αλητεία… 

       

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ, κατηγορούν τη ΔΑΚΕ/ΠΕ και τη ΔΗ.ΣΥ. για 

“συνδικαλιστική αλητεία”, επειδή στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέραμε ότι οι 

παρόντες συνάδελφοι στην έκτακτη γενική συνέλευση ήταν 73 (εμείς μετρήσαμε 64, ο 

αριθμός 73 αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Νίκο Παπασπύρου σε έγγραφη διαδικτυακή 

επικοινωνία των μελών του Δ.Σ. μετά την συνέλευση και το αποδεχτήκαμε). 

Σας παραθέτουμε τι αναφέρει για την απαρτία των γενικών συνελεύσεων το καταστατικό 

του Συλλόγου μας: 

΄Aρθρο 14 

Απαρτία 

“Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/2 συν 1 

των οικονομικά τακτοποιημένων μελών Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 

2-15 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά 2-15 

μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.” 



Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του Συλλόγου μας, για να υπάρχει απαρτία από τα 

1170 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, θα έπρεπε να παρίσταται το 50% +1, δηλαδή 586 

συνάδελφοι… 

Το καταστατικό αναφέρει επίσης ότι αν δεν υπάρχει απαρτία στη συνέλευση, 

επαναλαμβάνεται μετά από 2-15 μέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται σ’ αυτή το 

1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, 

επαναλαμβάνεται μετά 2-15 μέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών. 

Το 1/5 των 1170 είναι 234… και απέχει πολύ από το 73… 

Η απαρτία ή υπάρχει ή δεν υπάρχει! 

Δεν διαπιστώνεται ούτε με ψηφοφορίες ούτε με πλειοψηφίες ούτε με απειλές! 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η θέση των αριστερών μειοψηφιών του Συλλόγου μας (ΔΙΕΞΟΔΟΣ – ΑΣΕ_ΠΑΜΕ) για 

συνέχιση της απεργίας-αποχής μετά την απόφαση του Εφετείου με την οποία κηρύχθηκε 

παράνομη, είναι μία θέση αίολη και οδηγεί τον κλάδο στην αυτοκαταστροφή. Η άποψη ότι ο 

κλάδος μπορεί με την συνέχιση της απεργίας-αποχής να μπλοκάρει την αυτοαξιολόγηση, 

χωρίς κόστος, είναι πράξη τυχοδιωκτική, νομικά και συνδικαλιστικά αστήρικτη. 

Η ΔΑΚΕ/ΠΕ πρότεινε ενιαίο συντεταγμένο τρόπο αντίδρασης ενάντια στην εφαρμογή των 

όσων προβλέπονται από το νόμο 4692/ 2020, με ενιαία κείμενα που θα αξιοποιηθούν από 

τους Συλλόγους Διδασκόντων. Στην Ολομέλεια των Προέδρων έγινε αναφορά στην εισήγηση 

του Προέδρου της Δ.Ο.Ε. πως  το ενιαίο κείμενο δεν έχει καμία πειθαρχική επίπτωση για 

τους εκπαιδευτικούς. 

Η αξιοποίηση της καθολικής και μαζικής συμμετοχής στην απεργία της 10/11 δεν ταιριάζει 

στις ερμηνείες αυτών που φαντασιώνονται ότι όλοι και όλα είναι στα κάγκελα και απαιτούν 

έναν αέναο αγώνα χωρίς προοπτική.  

Ταιριάζει στην κύρια ευθύνη του εκπαιδευτικού κινήματος να απαντήσει με συλλογικό και 

συντεταγμένο τρόπο στην επίθεση που δέχεται από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και 



παράλληλα να κατοχυρώσει τη συλλογική αντιπαράθεση των συλλόγων διδασκόντων 

ακυρώνοντας στην πράξη την αξιολόγηση. 

Οι συνδικαλιστές της ΔΙΕΞΟΔΟΥ που το τελευταίο διάστημα συναθροίζονται στον 

πολιτικό κανιβαλισμό και στη δαιμονοποίηση παρατάξεων και προσώπων με μοναδικό 

σκοπό να διασώσουν την πολιτική τους γραμμή με όραμα μόνο τις ψήφους, σας 

αποκρύπτουν συστηματικά ότι οι εκπρόσωποι της παρατάξης τους στο Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε.,  Αναγνωσταράς Γιάννης και Κυριακόπουλος Μάνθος έχουν διασπαστεί και ο 

μεν πρώτος στηρίζει την πρόταση της Ομοσπονδίας για ενιαία κείμενα, ενώ ο 

δεύτερος την καταδικάζει και στηρίζει την απεργία – αποχή! 

 

Δυστυχώς συνάδελφοι, 

Ο συνδικαλισμός έχει εθισθεί στην τυραννία των εκάστοτε μειοψηφιών οι οποίες 

δημιουργούν σύνδρομα και συμπλέγματα που ταλαιπωρούν την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Η συνδικαλιστική αξιοπρέπεια πολλές φορές κρίνεται στον αγώνα κατά της 

τυραννίας των μειοψηφιών αυτών.  

 

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΠΕΡΙΚΛΗ αυτόν τον αγώνα θα τον κερδίσει! 

 

Υ.Γ.: Ο χαρακτηρισμός “συνδικαλιστικοί αλήτες”, όταν προέρχεται από τους συνδικαλιστές 

της ΔΙΕΞΟΔΟΥ, αποτελεί για εμάς “συνδικαλιστική τιμή”. 

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. “ΠΕΡΙΚΛΗ” 

 

 

 


