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Οι «αριςτερζσ» Παρεμβάςεισ – Κινιςεισ – Συςπειρϊςεισ  

ςε ρόλο «Δοφρειου Ίππου» τθσ κυβζρνθςθσ. . . 

 
Θραςφτατοι υποκριτζσ, κιαςϊτεσ τθσ αντιςυναδελφικότθτασ  

και τθσ «πολιτικισ ανκρωποφαγίασ»!  

 
Μόνιμοι υπονομευτζσ των ςυλλογικϊν προςπακειϊν  

τθσ Δ.Ο.Ε. και του Προεδρείου τθσ. . .  

 

Τθν ϊρα που ο Κλάδοσ βρίςκεται αντιμζτωποσ με μεγάλα προβλιματα εξαιτίασ 

των ςυνεχιηόμενων μνθμονιακϊν, κυβερνθτικϊν πολιτικϊν, τθν ϊρα που θ Δ.Ο.Ε. με 

ςυνζπεια, ςυνζχεια και υπεφκυνθ ςτάςθ παλεφει για τα μεγάλα ηθτιματα που 

αφοροφν τον Ζλλθνα εκπαιδευτικό και τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, θ παράταξθ των 

«αριςτερϊν» Ραρεμβάςεων – Κινιςεων – Συςπειρϊςεων (ΑΝΤΑΣΥΑ) λειτουργεί με 

ακραίο κι επικίνδυνο για τον Κλάδο τρόπο.  

Με επιλεκτικι μνιμθ και φπουλθ ςυνδικαλιςτικι ςυμπεριφορά καταφζρεται κατά 

του προζδρου τθσ Δ.Ο.Ε. και τθσ Δ.Α.Κ.Ε./Ρ.Ε.   

Το κράςοσ κι θ υποκριςία περιςςεφουν. Ξεπερνοφν κάκε λογικι και κάκε θκικό 

φραγμό κι αποδεικνφουν για μια ακόμθ φορά τθ ςυνδικαλιςτικι τουσ ανευκυνότθτα. 

Επενδφουν ςτθν «πολιτικι ανκρωποφαγία» προκειμζνου να ικανοποιιςουν τθν 

πολιτικι τουσ μιςαλλοδοξία ελπίηοντασ να αντλιςουν μικροπαραταξιακά οφζλθ. 

Επιλζγουν να επικεντρωκοφν ςε μια ολοφάνερθ περίπτωςθ πολιτικισ δίωξθσ, 

κατά του προζδρου τθσ Δ.Ο.Ε., λζγοντασ μιςζσ αλικειεσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφζρονται ςε προ οκταετίασ διαγωνιςμό και προςλιψεισ 

μερικισ απαςχόλθςθσ που δεν ζγιναν με ςτρεβλό τρόπο εξαιτίασ τθσ αποδοχισ 

ενςτάςεων από τον ίδιο τον «κατθγοροφμενο» !!! ο οποίοσ και οδιγθςε τθ διαδικαςία 
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ςτθ ςωςτι οδό. Για το γεγονόσ αυτό κοινοβουλευτικό ςτζλεχοσ τθσ τότε αντιπολίτευςθσ 

αποφάςιςε να ςτοχοποιιςει πολιτικά τον ςυνάδελφο Χ. Κόκκινο επιδιϊκοντασ τθν 

πολιτικι και προςωπικι του εξόντωςθ. 

Τθ ςκυτάλθ τθσ ςτοχοποίθςθσ τθν παίρνουν ςτα χζρια τουσ τϊρα οι Ραρεμβάςεισ. 

Αναλαμβάνουν το ρόλο του «μακριοφ χεριοφ» τθσ κυβζρνθςθσ ςτο ςυνδικάτο, 

λειτουργϊντασ ωσ ςφγχρονοι Φαριςαίοι, υποκρινόμενοι ότι ανθςυχοφν «για πικανι 

επίκεςθ από τθν Κυβζρνθςθ για προςωπικζσ υποκζςεισ του Ρροζδρου και μιπωσ θ Δ.Ο.Ε. 

οδθγείται ςε ομθρία».  

Αλικεια ποιοσ είναι επικίνδυνοσ για τθ Δ.Ο.Ε. και τον Κλάδο; 

Ο Πρόεδροσ και θ παράταξθ που θγείται τθσ Δ.Ο.Ε. ςυγκρουόμενθ με τθν 

κυβζρνθςθ  με κάκε τρόπο και ςε κάκε ευκαιρία (φτάνοντασ να ςτείλει ακόμθ κι εξϊδικο 

ςτον Υπουργό Ραιδείασ και ςτον Ρεριφερειακό Διευκυντι Αττικισ) ι αυτοί που 

επενδφουν ςυνδικαλιςτικά ςτθν αποδόμθςθ τθσ Ομοςπονδίασ με τθ μθ ςυμμετοχι τουσ 

και ςτθν προςπάκεια απαξίωςθσ κάκε ενζργειάσ τθσ; 

Η παράταξθ που πάντοτε αγωνίηεται για τθν ενότθτα του Κλάδου ι εκείνοι που 

δε χάνουν ευκαιρία να διαχωρίςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε «υποταγμζνουσ» και 

«αγωνιςταράδεσ» , ςε «πουλθμζνουσ» και «επαναςτάτεσ»; 

Δυςτυχϊσ, ο ςυνδικαλιςτικόσ τυχοδιωκτιςμόσ δεν ζχει όρια. 

Ο κατιφορόσ τουσ, όμωσ, δεν ςταματά εκεί.  

Επιδιϊκουν τθν εξόντωςθ ςυναδζλφου ςε θκικό, επαγγελματικό κι οικογενειακό 

επίπεδο, καταργϊντασ μόνοι τουσ το «τεκμιριο τθσ ακωότθτασ» ςε μια περίπτωςθ που 

ακόμα εκκρεμεί. Είναι αδίςτακτοι κι επικίνδυνοι!!! 

Δεν είχαν τθν υπομονι να περιμζνουν τθ ςυηιτθςθ για το κζμα ςτο Δ.Σ. τθσ 

Δ.Ο.Ε. και να ακοφςουν τθ διαφορετικι άποψθ αλλά ζςπευςαν να υιοκετιςουν, άκριτα, 

ζνα εμπακζσ(;) και «γεμάτο ερωτθματικά» δθμοςίευμα τοπικισ εφθμερίδασ 

αυτοαναγορευόμενοι ςε δθμόςιουσ κατθγόρουσ, κάτι που αποτελεί προςφιλι τουσ 

τακτικι! 

Είναι φανερό ότι ζχουν ενοχλθκεί από τθ δυναμικι ςτάςθ και τισ πρωτοβουλίεσ 

τθσ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., του Προζδρου αλλά και του προεδρείου τθσ Δ.Ο.Ε. όλο αυτό το 

κρίςιμο χρονικό διάςτθμα. Δυναμικι ςτάςθ που τουσ ζχει ςτεριςει τθ δυνατότθτα να 

λαϊκίςουν και να επενδφςουν ςτθν πόλωςθ και το διχαςμό. 



Ακοφγεται ωσ κακόγουςτο αςτείο θ ρθτορικι τουσ ενάντια ςτθν «αςτικι 

δικαιοςφνθ και το κράτοσ». Μιλοφν αυτοί που επικαλοφνται τισ αποφάςεισ τθσ «αςτικισ 

δικαιοςφνθσ» όταν εξυπθρετοφν τα ςκοτεινά κι αντιςυναδελφικά ςχζδιά τουσ αλλά τισ 

απορρίπτουν ςυλλιβδθν όταν «αγγίηουν» τουσ ίδιουσ… 

Πςον αφορά ςτισ υποδείξεισ προσ τθ Δ.Α.Κ.Ε./Ρ.Ε., τονίηουμε ότι μακιματα 

δεοντολογίασ, υπεράςπιςθσ τθσ υπόλθψθσ του Κλάδου, αντιπροςϊπευςθσ και 

δθμοκρατικισ λειτουργίασ δε δεχόμαςτε από τουσ αρχιερείσ τθσ ανευκυνότθτασ, τθσ 

αντιςυναδελφικότθτασ και του «ςυνδικαλιςτικοφ κανιβαλιςμοφ».  

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. είναι πρϊτθ δφναμθ ςτον Κλάδο με τθν ψιφο των ςυναδζλφων.  

Τα μζλθ τθσ ςτο προεδρείο τθσ Δ.Ο.Ε. αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ που με 

προκλθτικό τρόπο αρνικθκαν οι Παρεμβάςεισ προςβάλλοντασ ακόμα κι αυτοφσ που 

τουσ ψιφιςαν καταδεικνφοντασ για μια ακόμθ φορά το ςυνδικαλιςτικό τουσ ζλλειμμα.   

 

Για τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

   

Μάνοσ Ανδρουλάκθσ   Σωτιρθσ Γεωργόπουλοσ  
 


