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26/11/2020 

Οι «πεφωτισμένες» μειοψηφίες στα Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργάνων 

εγκληματούν πολιτικά σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

επιβάλλοντας άστοχες και επικίνδυνες απεργιακές κινητοποιήσεις 

 

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.), η πρώτη δύναμη στον κλάδο, έχει αποδείξει περίτρανα ότι, πιστή σε 

αρχές, σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και στέκεται πάντα υπέρμαχη στις 

διεκδικήσεις των εργαζομένων δυναμικά και αταλάντευτα με υπευθυνότητα, σεβόμενη 

την κοινωνία και τις δημοκρατικές αρχές.  

Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες και στο πλαίσιο μιας τακτικής επίδειξης ενός 

είδους παράλογης αγνόησης των δραματικών συνθηκών που διαμορφώνουν τα τραγικά 

επιδημιολογικά δεδομένα στην πατρίδα μας, παρατάξεις που τοποθετούν τον εαυτό τους 

στη «μειοψηφία», επιτίθενται στην «πλειοψηφία» του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. 

(κάποιος πρέπει να τους διδάξει ότι στην αστική δημοκρατία οι «όροι» αυτοί 

προσδιορίζονται εκ νέου κάθε φορά στη λήψη της όποιας απόφασης) ότι, τάχα, επιβάλλει 

στον κλάδο συνδικαλιστικό lockdown.  

Ως παράταξη προσπαθούμε με τις προτάσεις μας να γινόμαστε κάθε φορά ενεργό 

κομμάτι των αποφάσεων που λαμβάνονται από την εκάστοτε πλειοψηφία. 

Σε σχέση με την «απεργία» της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 26 Νοεμβρίου 2020, αναγνωρίζοντας 

τα προβλήματα και τις δυσκολίες που διέρχεται η χώρα μας, αλλά και όλος ο πλανήτης, 

την αγωνία των εργαζομένων για τη λήξη της καραντίνας και των συνεπειών της 

ραγδαίας εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού, δηλώσαμε στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

της Δ.Ο.Ε., ότι εμείς, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν συναινούμε σε 

κανενός είδους κινητοποίηση. Τονίζουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ ομόφωνη απόφαση για 
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κάλεσμα σε κινητοποιήσεις και δημιουργία αφίσας, κειμένου κ.τ.λ. εν μέσω πανδημίας  και 

το μόνο που αποφασίστηκε ήταν να προωθηθεί οτιδήποτε σταλεί από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (κάτι 

το οποίο πράξαμε, όπως πάντα άλλωστε). Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.), εκτιμούμε ότι η απόφαση 

για απεργία που πήρε με οριακή πλειοψηφία και αβέβαιη αιτιολογία (δίχως να έχει 

προσδιοριστεί καν η ημερομηνία κατάθεσης του νέου συνδικαλιστικού νόμου) η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ήταν εντελώς άκαιρη, ανεύθυνη, άστοχη και το 

μόνο που καταφέρνει είναι να χάνει το συνδικαλιστικό κίνημα τη σοβαρότητα και την 

αξιοπιστία του στους εργαζόμενους και στην κοινωνία.  

Η υποκρισία, όμως, σε συνδυασμό με την περιφρόνηση της σκληρής 

πραγματικότητας έχει γίνει καθημερινή πρακτική κάποιων που θεωρούν ως σοβαρές 

αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδίκησης, τις κινητοποιήσεις στα υπουργεία, εν μέσω 

πανδημίας και καθημερινών τριψήφιων αριθμών θανάτων. Φτάνουν, επίσης, στο σημείο 

να αλλοιώνουν τους τίτλους της Υ.Α. που έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (πρόσθεση της 

λέξης «ασύγχρονη» δίπλα στην σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) παρασύροντας 

τους συναδέλφους σε μια σειρά επικίνδυνων για τους ίδιους, ενεργειών με την υπογραφή 

παράνομων «πρακτικών Συλλόγου διδασκόντων» κι αντί να αναλογιστούν τις ευθύνες 

τους απέναντι στους συναδέλφους και να αναθεωρήσουν τη χρήση των λέξεων 

«αγώνας» και «διεκδίκηση», με τρόπο που τις ευτελίζει, κατηγορούν όλους εμάς, που ως 

πλειοψηφία, επιλέγουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις από 

το Υπουργείο, επειδή δεν υιοθετούμε τη χρήση πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων με 

επικίνδυνο, για τους συναδέλφους, τρόπο. 

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) ποτέ δε σιωπήσαμε σε όποια πρόκληση, πρόσκληση ή 

κάλεσμα οποιασδήποτε παράταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. και ποτέ δε 

διστάσαμε να εκφράσουμε την άποψή μας ακόμη κι αν ήταν διαφορετική από όλες τις 

άλλες. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, διατηρώντας την αυτοτέλειά μας, 

χωρίς να γινόμαστε η ουρά κανενός και δεν επιδιώξαμε ούτε επιδιώκουμε ευκαιριακές 

συμμαχίες για προσωπική προβολή, δήθεν αγωνιστικού προφίλ, για το τίποτα απλά 

και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων και άσκηση, κακώς εννοούμενης, πολιτικής.  



 

 

Δυστυχώς τέτοιες αποφάσεις, όπως αυτή για την απεργία στις 26/11/2020, όχι 

μόνο επιδιώκουν την κοινωνική ρήξη αλλά οδηγούν στην απαξίωση το συνδικαλιστικό 

κίνημα ικανοποιώντας μόνο μικροπαραταξιακά και μικροκομματικά σύνδρομα, 

αδιαφορώντας για τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. 

Πιστολιά βουβή στον αέρα η απόφαση για απεργία στις 26/11/2020 και 

αμφιβόλου συμμετοχής, αποδοχής και αποτελέσματος. Ας μην ευτελίζουμε την έννοια 

και τη δύναμη της «απεργίας», το ισχυρότερο όπλο αγώνα και διεκδίκησης των 

εργαζομένων.  

Ψευδείς και εκ του πονηρού οι κατηγορίες λάσπης για επιβολή απραξίας στον 

κλάδο, προς την «πλειοψηφία» του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., που όσο αφορά στη Δημοκρατική 

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) είμαστε 

αυτοί που με κείμενα και δημόσιο λόγο ασκούμε σοβαρή κριτική και πίεση προς το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και την κυβέρνηση.  

Καλούμε όλες τις παρατάξεις να αρθούν στο ύψος των κρίσιμων περιστάσεων 

και όλοι μαζί να αναδείξουμε τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

εκπαιδευτικοί και μαθητές στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και να 

παλέψουμε με την κατάθεση υπεύθυνων και τεκμηριωμένων προτάσεων για την 

επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους προστασίας της υγείας μαθητών κι 

εκπαιδευτικών. 

Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί, επιτέλους, την αδυναμία αντίδρασης του 

λαού σε καιρό πανδημίας και να μην προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την παρούσα 

κατάσταση εγκλεισμού των εργαζομένων για να νομοθετήσει μέτρα που θα 

δημιουργήσουν, για μια ακόμη φορά, αρνητικά δεδομένα και θα μας φέρουν 

αντιμέτωπους. Έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό και πρέπει να τον νικήσουμε όλοι 

μαζί. Ο διάλογος και η αντιπαράθεση με όρους δημοκρατίας θα πρέπει να 

διαμορφώσουν τις αποφάσεις για το μέλλον.  

Ως Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) στο δρόμο αυτό πορευόμαστε και θα συνεχίσουμε 

αταλάντευτα να πορευόμαστε.         

 

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 


