
 

 
 

Αθήνα 14 /5/2013 
 

ΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔ..ΣΣ..  ΤΤΗΗΣΣ  ΔΔ..ΟΟ..ΕΕ..  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  
 

Η παράταξή μας, στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., δήλωσε από την πρώτη στιγμή την πλήρη συμπαράσταση και 
συμπόρευση στον αγώνα των συναδέλφων της Δ.Ε. ενάντια στην απόφαση της Κυβέρνησης για προληπτική 
επιστράτευσή τους, τόσο με δήλωση του προέδρου της ΔΟΕ, όσο και με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
 
Η αυταρχική απόφαση για επιστράτευση καταλύει κάθε έννοια δημοκρατίας και διεκδίκησης μέσω της 
απεργίας. 
 

 Χθες, 13/5/2013, υπήρξε κοινή συνεδρίαση των ΔΣ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και εκφράστηκε η ομοθυμία να 
ζητηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να προκηρύξει άμεσα απεργιακή κινητοποίηση για τις 
17/5/2013. 
 
Για το σκοπό αυτό αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε μετέβη στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ και ζήτησε την κήρυξη 
πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας την Παρασκευή 17/5/2013, όπως είναι και η εισήγηση της ΟΛΜΕ προς 
τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ. Την πρόταση αυτή ψήφισε στην ΑΔΕΔΥ το μέλος της παράταξής μας που είναι μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της. 
 
Είναι γνωστό ότι η ΑΔΕΔΥ το μεσημέρι αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14/5/2013 
και συλλαλητήριο την ίδια ημέρα στις 10:00 το πρωί στα Προπύλαια, καθώς και στάση εργασίας ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 16/5/2013 και νέο συλλαλητήριο. Την πρόταση για απεργία και την Τρίτη 14/5/2013 
κατέθεσε στην ΑΔΕΔΥ το ΠΑΜΕ.  
 
Η ΔΟΕ σε έκτακτη συνεδρίασή της, αμέσως μετά, με εισήγηση της παράταξής μας αποφάσισε : 
 

 Να στηρίξει την απεργία της ΑΔΕΔΥ, ως πρώτο βήμα απάντησης στον αυταρχισμό και την επιβολή 
πυγμής της Κυβέρνησης και να συμμετέχει στα συλλαλητήρια της Τρίτης 14/5 και της Πέμπτης 16/5/2013. 

 Να σεβαστεί την όποια απόφαση της ΟΛΜΕ, που θα πάρει η Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ που θα 
γίνει την Τετάρτη 15/5/2013. 

 Αν η συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ , πάρει απόφαση για 24ωρη απεργία την Παρασκευή 
17/5/2013, προκειμένου να σπάσει την πολιτική της επιστράτευσης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε θα συνεδριάσει 
αμέσως για απεργία την Παρασκευή. 
 
Ο αγώνας των εκπαιδευτικών είναι αγώνας για Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, ενάντια στις πολιτικές της 
Κυβέρνησης που την εξαθλιώνουν και τη διαλύουν. 
 
Είναι αγώνας για αναβάθμιση της Παιδείας και δεν αφορά έναν κλάδο ή μόνο τον κλάδο των 
εκπαιδευτικών, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. 
 
Η παράταξη της ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ και σε αυτόν τον αγώνα θα είναι στην πρώτη γραμμή για να σπάσουμε το 
φόβο και την τρομοκρατία που προσπαθεί να μας επιβάλλει η Κυβέρνηση. 
 

Από την Π.Α.Σ.Κ /ΔΗ.ΣΥ 


