
 

 

Ψευδείς και ανυπόστατες συκοφαντίες της ΔΗΣΥ 

 

Έκπληξη προκαλούν οι τελευταίες συκοφαντικές ανακοινώσεις εναντίον της ΕΡΑ, 

τοπικών σχημάτων της ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ), σχετικά με τη συγκρότηση του ΔΣ της 

ΔΟΕ σε σώμα (2 μήνες μετά) αλλά και για τη στάση της  στο θέμα που προέκυψε για 

αίτημα πραγματοποίησης  “προγράμματος εξομοίωσης”.  

Στην προσπάθειά τους να κρύψουν τις ευθύνες τους για την επίθεση που 

δέχονται οι εκπαιδευτικοί και η δημόσια εκπαίδευση από τη δικομματική κυβέρνηση 

που σταθερά στηρίζουν αλλά και για τις πλάτες που έκαναν χρόνια τώρα για να 

περάσουν οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές καταφεύγουν στο λαϊκισμό και στη 

λασπολογία.  

Η ΕΡΑ απέφυγε κατά την περίοδο των διαδοχικών συνεδριάσεων για  

συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ να καταφύγει στη λογική των χρεώσεων της μη 

συγκρότησης για καθαρά μικροπαραταξιακούς λόγους, όπως έκαναν πολλές 

παρατάξεις. Η ΕΡΑ πρότεινε κατά την πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση να 

σχηματιστεί προεδρείο με αριστερό πρόσημο (πρόεδρος, γραμματέας, αντιπρόεδρος 

από τις παρατάξεις Παρεμβάσεις, ΠΑΜΕ, ΕΡΑ) κι αυτό γιατί, στην παρούσα συγκυρία, 

απέναντι στην κυβέρνηση του δικομματισμού, θεωρούμε πως στο συνδικαλιστικό 

κίνημα, χαρακτηριστικά σύγκρουσης μπορούσε να δώσει μόνο ένα προεδρείο στη ΔΟΕ 

με αριστερό πρόσημο. Αφού δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας, με ευθύνη των 

παρεμβάσεων και ΠΑΜΕ, δηλώσαμε ότι θα συμμετείχαμε σε ένα προεδρείο στο οποίο 

θα συμμετείχαν όλες οι δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της ΔΟΕ και θα 

καταλαμβάναμε τη θέση που μας αναλογεί σ’ αυτό. Την ίδια θέση είχε το ΠΑΜΕ 

αλλά και η ΔΗΣΥ. Την ίδια θέση είχε η ΔΗΣΥ και στη συνέχεια κι αυτό προκύπτει από 

τις ανακοινώσεις της,  (στις  18/8 αναφέρει…… Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

δηλώνει, για άλλη μια φορά, στο βαθμό που της αναλογεί, ότι θα καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ομοσπονδίας σε σώμα, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων στα αξιώματα 

του Προεδρείου. Στις    19 Αυγούστου 2013 συνεχίζει.……Η ΔΗΣΥ έχει δηλώσει 

ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή πως θα συμμετέχει σε ένα Δ.Σ. στο οποίο θα 

συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις που εκφράζονται στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., 

καταλαμβάνοντας τις θέσεις ευθύνης που της αντιστοιχούν όπως έκανε πάντα). Και 

ενώ η ΔΗΣΥ έχει ακριβώς την ίδια θέση, παράλληλα κατήγγειλε την ΕΡΑ  (όχι όμως και 

το ΠΑΜΕ) ως υπεύθυνη για τη μη συγκρότηση. Φυσικά δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τη 

στάση της ΔΗΣΥ, που ενώ πρότεινε αντιπροσωπευτικό αναλογικό προεδρείο 

παράλληλα έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου, αν και δεύτερη δύναμη. 

Περασμένα μεγαλεία; Ίσως.... 



Όσον αφορά την πρόταση για νέο πρόγραμμα εξομοίωσης, που έθεσαν πολλοί 

συνάδελφοι-σσες, η ΕΡΑ δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετη να πραγματοποιηθεί. Ζήτησε 

όμως να υπάρξουν επαφές και συνεννοήσεις με τα πανεπιστήμια και να αναζητήσουμε 

και τη δυνατότητα για προγράμματα εξ αποστάσεως, με δεδομένο ότι πολλοί 

συνάδελφοί μας βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Τελικά μπήκε σε 

ψηφοφορία η πρόταση, να σταλεί απλά το αίτημα στο υπουργείο Παιδείας. 

Θεωρήσαμε ότι αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό και γ' αυτό το λόγο  ο 

εκπρόσωπός μας ψήφισε λευκό. Για άλλη μια φορά οι  παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ 

που αποδέχονται ως φυσικό φαινόμενο τα μνημόνια και ως φυσικό επακόλουθο τις 

διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, προσπαθούν ακόμα  να εξιλεωθούν με εκφωνήσεις 

και αιτήματα προς το υπουργείο Παιδείας που υλοποιεί αυτές τις βάρβαρες 

αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. Θεωρούν πως μ’ αυτό τον τρόπο θα είναι καλυμμένοι 

απέναντι σε διάφορες κατηγορίες συναδέλφων, για ότι τους συμβεί στο μέλλον, αφού 

αντιλαμβάνονται πως οι πολιτικές που αποδέχτηκαν έχουν υποχρεωτικές μετακινήσεις 

και θα έχουν και διαθεσιμότητες και απολύσεις. 

Ας εγκαταλείψει η ΔΗΣΥ, το λαϊκισμό, τις τακτικές της συκοφάντησης, της 

λάσπης, των αβάσιμων χρεώσεων και ας ασχοληθεί  με την ουσία. Και η ουσία είναι 

πως  όταν δέχεσαι πως μόνο μέσα από μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα θα μπορούν να 

πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, πως τα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί είναι 

μονόδρομος και το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους και την 

δράση του στα πλαίσια των μνημονίων, δεν πρόκειται να αποτρέψουν καμιά 

διαθεσιμότητα ή απόλυση γιατί αυτές αποτελούν μέρος αυτών των πολιτικών. 

Γίνεται πλέον αντιληπτό από όλους τους συναδέλφους, ότι μόνο η ανατροπή των 

μνημονιακών πολιτικών και της δικομματικής κυβέρνησης που τις υλοποιεί μπορούν να 

αποτρέψουν τη διάλυση της δημόσιας παιδείας και των εργασιακών σχέσεων των 

εκπαιδευτικών αλλά και την μη ικανοποίηση αιτημάτων απόσπασης, τις υποχρεωτικές 

μετακινήσεις, τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις.  

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να κτίσουμε ένα μεγάλο μέτωπο ανατροπής 

των πολιτικών της συγκυβέρνησης και της Τρόικας που καταστρέφουν τις ζωές μας και 

τη χώρα.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουμε τη μάχη για την επιτυχία 

της απεργιακής κινητοποίησης της 6ης Νοεμβρίου.  

 


