
 

 

 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ εκπαιδεςηικών Π.Ε. ηος ζςλλόγος «Μακπςγιάννηρ» 
επραξηζηεί όινπο/όιεο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ςεθνθνξία γηα ηελ 

εθινγή αληηπξνζώπσλ ηνπ ζπιιόγνπ ζηελ 91
ε
 Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Ε., θαζώο επίζεο θαη 

ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο πνπ ζηήξημαλ ην ςεθνδέιηηό ηεο.  
 

Η μειωμένη, όμωρ, ζςμμεηοσή οδήγηζε ζηην εκλογή 4 ανηιπποζώπων ζςνολικά, ζε ζσέζη 

με ηοςρ 5 πος είσε εκλέξει ο ζύλλογόρ μαρ ηο 2019. Η αποσή από ηιρ εκλογικέρ διαδικαζίερ, 

ζε ζςνδςαζμό με ηη μη σοπήγηζη ζςνδικαλιζηικήρ άδειαρ από ηην πολιηική ηγεζία ηος 

Τ.ΠΑΘ.Θ. για ηην ππαγμαηοποίηζη ηων απσαιπεζιών, θεωπούμε όηι θα ππέπει να αποηελέζει 

ανηικείμενο πποβλημαηιζμού ζε επόμενερ ζςνδικαλιζηικέρ-εκλογικέρ διαδικαζίερ… 
 

Η ανάδειξη ηηρ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΚΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ωρ ππώηη δύναμη ζηον ζύλλογό 

μαρ, γηα κηα αθόκα θνξά, απνδεηθλύεη πεξίηξαλα όηη νη ζπιινγηθέο - δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ε ζηήξημε ησλ ζεζκώλ είλαη πάλσ, πέξα θαη έμσ από ζθνπηκόηεηεο θαη παξαηαμηαθέο ή 

θνκκαηηθέο ινγηθέο. Όια απηά ζε ένα δςζηοπικό πεπιβάλλον, ηόζν ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο όζν 

θαη γεληθόηεξα, αιιά και ζε πείζμα αδημονούνηων παπαγόνηων ή/και παπαγονηίζκων 

(θεζμικών και εξωθεζμικών) πνπ έζπεπζαλ πξνο ππνζηήξημε ησλ ζπλνδνηπόξσλ ηνπο, κε ζθνπό 

ηελ θαηάιεςε ησλ «αλαθηόξσλ», ζνξπβεκέλνη από ηελ παλειιαδηθή ηνπο θαηξαθύια ζηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εθινγέο αληηπξνζώπσλ. 

 

Οι ανηιππόζωποι μαρ ζηην 91
η
 Γ.. ηηρ Δ.Ο.Ε. ζα κεηαθέξνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

βηώλνπκε, σο εθπαηδεπηηθνί θαη σο πνιίηεο, κε θαζαξό θαη ξεαιηζηηθό ιόγν. Η θωνή μαρ θα 

ενωθεί με ηη θωνή όλων ηων ζςναδέλθων πνπ αγσληνύλ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε θαη ηε 

ζσξάθηζε ηνπ Δεκόζηνπ Σρνιείνπ.  

 

Ωρ παπάηαξη δεζμεςόμαζηε όηη ζα είκαζηε, ρσξίο θνκκαηηθέο ζηνρεύζεηο θαη επηδηώμεηο, 

θνληά ζε θάζε ζπλάδειθν. Θα είκαζηε κέζα, θαη όρη απέλαληη, ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Τα πξνβιήκαηα θαη νη δύζθνιεο ζηηγκέο πνπ πεξλά ν θιάδνο, θαη 

γεληθόηεξα νη εξγαδόκελνη, πξέπεη λα καο βξνπλ ελσκέλνπο ζηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ καο 

δηθαησκάησλ, θαζώο θαη ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ καο. 

 
Με ελόηεηα, ζπλερή θαη ζπλεπή αγώλα ΤΝΕΥΘΖΟΤΜΕ... 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΤΛΛΟΓΟΤ «ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ» 

 

 


