
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   

Αθήνα 4/7/2012 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 81η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 

 Στην πιο κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους η 81η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν 

μπόρεσε, με ευθύνες συγκεκριμένων παρατάξεων, να πάρει καμιά απολύτως 

απόφαση, η οποία ενώνοντας όλους τους εκπαιδευτικούς θα χαράξει την απάντηση στη 

βαρβαρότητα που καταστρέφει τις ζωές μας.  

 Οι προθέσεις των Κινήσεων – Παρεμβάσεων – Συσπειρώσεων φάνηκαν από 

το ξεκίνημα των διαδικασιών. Μην αντέχοντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά η ψήφιση 

διεκδικητικού πλαισίου να τους «δεσμεύσει» και να μην μπορούν να αποκτήσουν την 

υιοθέτηση των ακραίων αντιευρωπαϊκών τους αντιλήψεων για έξοδο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ, με μια σειρά από διαδικαστικά τερτίπια 

δυναμίτισαν την ομαλότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

 Είναι χαρακτηριστικό που εκτός της γνώριμης τακτικής τους να μην επιτρέπουν 

σε όποιον έχει αντίθετη άποψη να εκφραστεί, αλλά και να μη σέβονται τα χρονικά 

πλαίσια που κάθε φορά συμφωνούνται, απαίτησαν την πραγματοποίηση ονομαστικής 

ψηφοφορίας για τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για πρώτη 

φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά.  

 Στην για τρεις περίπου ώρες καθυστέρηση για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, 

προστέθηκε και μιάμιση περίπου ώρα για την έκδοση του αποτελέσματος!!! 

 Ο στόχος ήταν προφανής. Να περάσει η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα ώρα 

για τη λήξη των εργασιών, να αποχωρήσει η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων και 

στη συνέχεια η ελάχιστη μειοψηφία να επιβάλλει ως πλειοψηφικές τις μειοψηφικές τους 

απόψεις. Η τακτική αυτή έχει άλλωστε εφαρμοστεί και στους συλλόγους που ελέγχονται 

από δυνάμεις τους.  

 Η παράταξη της ΠΑΣΚ, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το θέατρο παραλόγου 

και να νομιμοποιήσει τη στρέβλωση της βούλησης του κλάδου. Με αίσθημα ευθύνης, 

απέναντι στις ανάγκες των καιρών, θα δώσουμε τη μάχη μας μέσα από τις θεσμικές 

διαδικασίες του κινήματος για τη δημιουργία ενός πλατιού, πλειοψηφικού ρεύματος 

που θα μπει ανάχωμα στη βαρβαρότητα των μνημονιακών πολιτικών. 

 

Από την Π.Α.Σ.Κ. 


