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ΘΑΣΟΣ, ΥΡΟΚΙΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΟΥΝ ΑΝΕΝΕΓΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.
ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Ρ.Ε.
ΑΝΥΡΕΑΣΡΙΣΤΟΥΣ ΑΡΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΛΕΘΙΑ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΗ ΡΟΛΙΤΙΚΗ
Σκθνικό απίςτευτθσ υποκριςίασ και ςυνδικαλιςτικοφ κράςουσ, πολφ χειρότερο
και από αυτό του καλοκαιριοφ του 2013, ζχει «ςτθκεί» από τισ παρατάξεισ τθσ
«προγραμματικισ μειοψθφίασ» ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ, Ε..Α., Α.Ε.ΕΚ.Ε. ςτισ ςυνεχιηόμενεσ
ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. με αντικείμενο τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα.
Κατθγορϊντασ όλουσ όςουσ δε ςτιριξαν τθν προγραμματικι τουσ ςφγκλιςθ –
προχπόκεςθ για τθ ςυγκρότθςθ του Δ.. ςε ςϊμα (όπου επεδίωξαν με τθν ετερόκλθτθ
ςυμμαχία τουσ να καταλάβουν τθ κζςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ.) με βαςικι κζςθ τθν
αποδζςμευςθ τθσ Ελλάδασ από το ευρϊ και τθν ζξοδό τθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ,
αρνοφνται τϊρα να καταλάβουν οποιαδιποτε κζςθ ςτα πλαίςια μιασ λειτουργικισ
ςυγκρότθςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ λειτουργία τθσ Δ.Ο.Ε. και επιλζγουν να αφινουν
τον Κλάδο δίχωσ φωνι τθν ϊρα που θ απερχόμενθ κυβζρνθςθ με απόλυτο κυνιςμό
ετοιμάηει μια χρονιά κόλαςθ για τθν εκπαίδευςθ.
Σαυτόχρονα υποςτθρίηουν ότι το Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. μπορεί να λειτουργεί και να
προχωράει ςτθ λιψθ και υλοποίθςθ αποφάςεων δίχωσ να ζχει ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα κάτι
που καταδεικνφει πλιρθ περιφρόνθςθ του καταςτατικοφ τθσ Δ.Ο.Ε. και τθσ ιςχφουςασ
ςυνδικαλιςτικισ νομοκεςίασ (Ν. 1264/82) αλλά και πρόκεςθ παράνομθσ λειτουργίασ του
Δ.. με ό,τι αυτό μπορεί να ςυνεπάγεται για το κφροσ και τθ νομιμότθτα των αποφάςεων
και των ενεργειϊν.

Δυςτυχϊσ, με ολζκριο ςκθνοκζτθ τθν παράταξθ των Ραρεμβάςεων και κλιβεροφσ
ςυνεταίρουσ τθν «κρυφοκυβερνθτικι» Ε.Ρ.Α. και τθν «όπου φυςάει ο άνεμοσ» Α.Ε.ΕΚ.Ε.
παίηεται με μεγαλφτερο κράςοσ κι επικινδυνότθτα το «ζργο» του καλοκαιριοφ του 2013.
Θφματα τότε ιταν οι ςυνάδελφοι ειδικοτιτων. τθ ςθμερινι ςυγκυρία είναι όλοσ ο
κλάδοσ με πρϊτουσ τουσ αναπλθρωτζσ ςυναδζλφουσ τουσ οποίουσ θ κυβζρνθςθ αφοφ
παραμφκιαηε επί μινεσ ότι, δικεν, κα επίλυε τα κρίςιμα ηθτιματά που τουσ αφοροφν
(προςμζτρθςθ προχπθρεςίασ από το 2010, άρςθ διετοφσ ποινισ…) ςζρνει τϊρα ςε ζνα
απάνκρωπο και φποπτο παιγνίδι ταλαιπωρίασ και παρανομίασ με διαρκείσ παρατάςεισ
προκεςμιϊν και επαναλιψεισ υποβολισ δθλϊςεων με μοναδικό ςκοπό τθν απόκρυψθ
τθσ ςκλθρισ αλικειασ ότι καμία πίςτωςθ δεν ζχει εξαςφαλιςτεί για τθν πρόςλθψι τουσ.
Επιτζλουσ, ασ ςταματιςει θ κοροϊδία. Πλοι όςοι, με το όποιο πρόςχθμα,
αρνοφνται να ςυμβάλλουν ςτθν άμεςθ ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. ςε ςϊμα βάηουν
πλάτθ για να περάςουν αρνθτικζσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ρυκμίςεισ μζςα ςτο
αςφυκτικό περιβάλλον του 3ου μνθμονίου.
Η διλωςθ τθσ παράταξθσ τθσ Ε.Ρ.Α. τθν τελευταία ςτιγμι ότι κα δεχόταν να
ςυμμετάςχει ςε ζνα λειτουργικό Προεδρείο με τθν προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των
παρατάξεων ανατράπθκε ευκφσ αμζςωσ από τον εκπρόςωπο τθσ ςυμπλζουςασ
προγραμματικά Α.Ε.ΕΚ.Ε. ο οποίοσ φρόντιςε να βάλει προαπαιτοφμενα με ςτόχο τθ μθ
ςυγκρότθςθ, ενϊ ο άλλοσ εταίροσ (Παρεμβάςεισ) ςυνζχιςε ςτθν ίδια γνωςτι
αντιευρωπαϊκι γραμμι ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθ ςυγκρότθςθ.
Η παράταξθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε. ζχει ιδθ πράξει το αυτονόθτο χρζοσ τθσ. Κατζλαβε τθ
κζςθ του Προζδρου που τθσ αναλογεί με βάςθ τθ δφναμθ των παρατάξεων ςε ζνα
αντιπροςωπευτικό, αναλογικό, διαπαραταξιακό, λειτουργικό Προεδρείο. Δυςτυχϊσ αυτό
δεν αρκεί, αφοφ μόνοσ ο Πρόεδροσ δεν ζχει τθν καταςτατικι εξουςία ϊςτε να
λειτουργιςει τθν Ομοςπονδία. Αν θ Δ.Α.Κ.Ε. διζκετε τον απαραίτθτο αρικμό μελϊν ςτο
Δ.. δε κα δίςταηε (παρότι δεν είμαςτε υπζρ αυτισ τθσ πρακτικισ) μπροςτά ςτθν
επικίνδυνθ αδιαλλαξία των άλλων παρατάξεων να καταλάβει όλεσ τισ κζςεισ του
Προεδρείου προκειμζνου να λειτουργιςει θ Δ.Ο.Ε.
Από εκεί κι ζπειτα όλοι όςοι υποκριτικά κόπτονται για το χάοσ που επικρατεί και
τθν ανάγκθ λειτουργίασ τθσ Δ.Ο.Ε. δεν ζχουν παρά να το αποδείξουν ζμπρακτα (ζςτω και

τϊρα) ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. αναλαμβάνοντασ τθ κζςθ που τουσ ζδωςαν οι
ςυνάδελφοι με τθν ψιφο τουσ.
Πλοι γνωρίηουμε ότι θ ςυγκρότθςθ κα ζχει λειτουργικό χαραχτιρα ϊςτε να
υπάρχει Ομοςπονδία και δε κα ςθμαίνει για καμία παράταξθ υποχϊρθςθ από τισ
κζςεισ τθσ. Οι κζςεισ των παρατάξεων και το ζργο τθσ Δ.Ο.Ε. κα δοκιμαςτοφν ςτθ
διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων. Εκτόσ αν κάποιουσ τουσ βολεφει να μθ λαμβάνονται
αποφάςεισ, ιδιαίτερα ςτθν παροφςα ςυγκυρία…
Η ευκφνθ για τον ακρωτθριαςμό τθσ λειτουργίασ τθσ Ομοςπονδίασ βαραίνει
αποκλειςτικά όποιον για μικροπαραταξιακζσ ςκοπιμότθτεσ ςυμβάλλει ςτθν μθ
ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. και τθ φίμωςι του ςε τόςο κρίςιμεσ ςτιγμζσ.
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