
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΟΕ: Πώς νικά αυτός που έχασε! 

Οι Αγωνιςτικζσ Κινιςεισ Εκπαιδευτικϊν και άλλοι ςυνάδελφοι βρζκθκαν από νωρίσ ςτο 
NOVOTEL για να διαμαρτυρθκοφν με πανό και ςυνκιματα για το γεγονόσ ότι κα γινόταν 
κεκλειςμζνων των κυρϊν θ ολομζλεια των προζδρων τθσ ΔΟΕ. Στο τζλοσ, το ΔΣ τθσ 
ομοςπονδίασ αναγκάςτθκε να υποχωριςει και να δεχτεί παρατθρθτζσ. Οι εργαςίεσ άρχιςαν με 
πολφ μεγάλθ κακυςτζρθςθ. Η ατμόςφαιρα ιταν βαριά, υπιρχε ζνταςθ και με το παραμικρό θ 
ΔΑΚΕ και θ ΔΗΣΥ απειλοφςαν να αποχωριςουν. 

Μετά τθν ειςιγθςθ του προζδρου τθσ ΔΟΕ, ακολοφκθςαν οι τοποκετιςεισ των 
εκπροςϊπων. Η ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που ζςπαγε τθ φωνι αρκετϊν προζδρων ΣΕΡΕ, 
μετζφερνε το κλίμα οργισ και αγωνίασ που επικρατεί ςτθ βάςθ του κλάδου. Μόνο τρεισ ΣΕΡΕ 
τάχκθκαν υπζρ τω λεγόμενων «ενιαίων κειμζνων». Πλεσ οι υπόλοιπεσ είχαν απόφαςθ για 
ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ/αποχισ και οι άςκθςαν ςκλθρι κριτικι τόςο ςτο περιεχόμενο των 
ενιαίων κειμζνων όςο και ςτο χρόνο που τα ζςτειλαν. Αυτό που καταγράφθκε με απόλυτθ 
ςαφινεια ιταν θ απόρριψθ των ενιαίων κειμζνων και θ κακαρι επικράτθςθ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 
απεργίασ αποχισ. Κάποιοι ςφλλογοι είχαν αποφαςίςει να προκθρφξουν μόνοι τουσ 
απεργία/αποχι ςε περίπτωςθ που δεν το αποφάςιηε θ ολομζλεια προζδρων. 

 
Στο τζλοσ, θ πλειοψθφία φιμϊκθκε και νίκθςε αυτόσ που ζχαςε! Ρϊσ ζγινε το καφμα; 

Εκμεταλλεφτθκαν ςτο ζπακρο το καταςτατικό που δίνει ςτο ΔΣ τθσ ΔΟΕ ςθμαντικζσ εξουςίεσ 
ενϊ θ ψιφοσ των προζδρων ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα αν δεν μεταφζρουν απόφαςθ Γ.Σ. 
με απαρτία. Δεν ζγινε καμιά ψθφοφορία, δεν πάρκθκε καμία απόφαςθ. Τθν τελικι απόφαςθ 
ζπρεπε να τθν πάρει το ΔΣ τθσ ΔΟΕ. Αν ςυνεδρίαηε εκείνθ τθν ϊρα, δεν κα μποροφςε εφκολα 
να παρακάμψει τισ αποφάςεισ τθσ βάςθσ του κλάδου. Ο πρόεδροσ τθσ ομοςπονδίασ δεν 
δεςμεφτθκε πότε κα ςυνεδριάςει το ΔΣ για να αποφαςίςει. Ξεκακάριςε πωσ ιςχφει θ 
τελευταία απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΔΟΕ που ειςθγείται τα «ενιαία κείμενα»! 

Κανζνα χαμόσ δεν ζγινε ςτθν 
ολομζλεια προζδρων! Μόνο ςτο 
πίςω μζροσ τθσ αίκουςασ 
άνοιξαν δυο πανό, το ζνα των 
Αγωνιςτικϊν Κινιςεων-το άλλο 
ανυπόγραφο, και ακοφςτθκαν 
ςυνκιματα. Στθν αίκουςα είχαν 
παραμείνει ελάχιςτοι πρόεδροι. 
Οι κζςεισ όπου κακόταν θ ΔΑΚΕ 
και θ ΔΗΣΥ είχαν αδειάςει από 
το μεςθμζρι ενϊ θ εικόνα των 
υπόλοιπων δυνάμεων ιταν 
αξιοκρινθτθ. Το ςφνολο τθσ ςυνδικαλιςτικισ θγεςίασ απζδειξε πωσ οφτε κζλει οφτε μπορεί να 
ςτακεί ςτο φψοσ των απαιτιςεων τθσ περιόδου και να υλοποιιςει τθν απόφαςθ τθσ βάςθσ 
του κλάδου, που ενϊ γνωρίηει πολφ καλά πωσ θ απεργία/αποχι ζχει κρικεί παράνομθ και 
επιμζνει ςτθν επαναπροκιρυξι τθσ. 



Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά ποια ιταν θ ςτάςθ των παρατάξεων που ζχουν ςθκϊςει τα χζρια 
ψθλά μόλισ θ κυβζρνθςθ απείλθςε με το όπλο τθσ νομιμότθτασ. 

Η αμθχανία του προζδρου κατά τθν ειςιγθςθ αλλά κυρίωσ το κόμπιαςμα τθσ φωνισ του 
κατά το ολιγόλεπτο κλείςιμό του, φανζρωνε το ηόρι τθσ ΔΑΚΕ που πολιτικά ανικει ςτο 
κυβερνθτικό κόμμα αλλά ςυνδικαλιςτικά πρζπει να εκφράςει ζναν κλάδο που θ κυβζρνθςθ 
κζλει να ςυντρίψει. Ο εκνευριςμόσ των προζδρων που ανικουν ςτθ ΔΑΚΕ ιταν ολοφάνεροσ. 
Είναι κακαρό πωσ θ ΔΑΚΕ δεν κα προβεί ωσ παράταξθ ςε ενζργειεσ που κα κοντράρουν 
παραπζρα τθν κυβζρνθςθ. 

Η ΔΗΣΥ το μόνο που είχε να πει είναι να ζχουμε προτάςεισ για όλα τα ηθτιματα και να 
υπεραςπιςτοφμε τουσ κεςμοφσ, εννοϊντασ κυρίωσ τουσ αιρετοφσ. Η ΕΑ ςε διπλό ρόλο 
ςυμπολίτευςθσ και αντιπολίτευςθσ υπεραςπίςτθκε τα ενιαία κείμενα. 

Το ΡΑΜΕ τάχτθκε με τθ ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ/αποχισ τθν οποία ηιτθςε να 
επαναπροκθρφξει το ΔΣ τθσ ΔΟΕ. Ρροφανϊσ ευελπιςτεί να τθ βγάλει κακαρι καλϊντασ τουσ 
υπόλοιπουσ να ακολουκιςουν τον προγραμματιςμό του, προβάλλοντασ τα «ταξικά» ςωματεία 
του και χωρίσ να λζει κουβζντα για το τι κα κάνει από δω και πζρα ςτισ ΣΕΡΕ που ελζγχει. 

Οι Ραρεμβάςεισ εμφανίςτθκαν διαςπαςμζνεσ. Ζνα τμιμα τουσ, που μάλλον είναι 
πλειοψθφικό, ειςθγικθκε τα λεγόμενα «ενιαία κείμενα» και ςυνεργάςτθκε με ΔΑΚΕ, ΕΑ, 
ΑΕΕΚΕ για να περάςουν. Αντάλλαξε πολλζσ φιλοφρονιςεισ με τθ ΔΑΚΕ και τον πρόεδρο. Το 
άλλο τμιμα των Ραρεμβάςεων, που δεν είναι ομοιογενζσ, τάχκθκε με τθ ςυνζχιςθ τθσ 
απεργίασ/αποχισ αλλά φάνθκε αδφναμο να κάνει οτιδιποτε άλλο πζρα από το να καταγράψει 
τισ κζςεισ του. 

Ωσ Αγωνιςτικζσ Κινιςεισ Εκπαιδευτικϊν, παρά το γεγονόσ ότι δεν εκπροςωποφμαςταν ςτθν 
ολομζλεια προζδρων, πιραμε τθν πρωτοβουλία να κζςουμε το ηιτθμα του ςυντονιςμοφ 
εκείνων των κομματιϊν που κζλουν ο αγϊνασ να ςυνεχιςτεί κα να μθν κλείςει με τθν άνευ 
όρων παράδοςθ του κλάδου. Ρροτείναμε τον ςυντονιςμό όλων των κομματιϊν που κζλουν να 
ςυμβάλουν ςε αυτι τθν υπόκεςθ είτε ωσ μζλθ Διοικθτικϊν Συμβουλίων είτε ωσ εκπρόςωποι 
παρατάξεων και άλλων ςυλλογικοτιτων είτε ωσ ανζντακτοι ςυνάδελφοι. Συγκεκριμζνα, 
τονίςαμε τθν ευκφνθ που ζχουμε απζναντι ςτον κλάδο και προτείναμε ςυνάντθςθ μετά τθν 
ολομζλεια για να ςυνεννοθκοφμε. Δεν ζγινε τελικά αυτι θ ςυνάντθςθ και υπάρχουν ευκφνεσ 
γι’ αυτό. Θεωροφμε πωσ κα ζδινε κουράγιο ςτουσ ςυναδζλφουσ μια κίνθςθ που με ςαφινεια 
κα ζβγαινε μπροςτά να πει «Δεν κάνουμε πίςω!». 

Η αλικεια είναι πωσ οι δυνάμεισ που ζχουν πραγματικι ζγνοια είναι μικρζσ αλλά 
εκφράηουν τθν πλειοψθφία και τισ διακζςεισ του κλάδου. Θα επιμείνουμε. Το βάροσ πζφτει 
ςτα πρωτοβάκμια ςωματεία. Σε αυτι τθν προςπάκεια πρζπει να δοφμε τισ αδυναμίεσ μασ 
κατάματα με πρϊτθ τθ μικρι ςυμμετοχι ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ. Τισ αποφάςεισ τισ 
υλοποιοφν αυτοί που τισ ψθφίηουν κι αυτό ςθμαίνει δζςμευςθ και υποχρζωςθ. 

Οι ΣΕΡΕ και οι ΕΛΜΕ αυτι τθν εβδομάδα που ζρχεται πρζπει να κθρφξουν ςτάςεισ εργαςίασ 
για να μθ γίνουν ςφλλογοι διδαςκόντων για τθν αξιολόγθςθ. Τίποτα δεν ζχει τελειϊςει. Ζχουμε 
όλοι κακικον να αναλάβουμε τισ ευκφνεσ μασ. 

 

Ανταπόκριςη από τη ΔΟΕ, τησ Βαγγελιώσ Δερμιτζάκη, δαςκάλασ 


