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Συνεδρίασε στις 2/7 και 3/7 το νεοεκλεγμένο ΔΣ της ΔΟΕ με θέμα 

τη συγκρότηση του. Να θυμίσουμε ότι οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν 
από την 82η Γενική Συνέλευση ήταν ΔΑΚΕ 3 έδρες, ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) 3 έδρες, 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2 έδρες, ΕΣΑΚ-ΔΕΕ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 2 έδρες, ΕΡΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 1 έδρα. 

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών πρότειναν αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο, με 

βάση τη δύναμη της κάθε παράταξης, για να εκφραστεί έτσι η βούληση των συναδέλφων και να 
λειτουργήσει η Ομοσπονδία. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις ευθύνης στο προεδρείο πρέπει να διατεθούν ως εξής: η 

ΔΑΚΕ τον πρόεδρο, η ΔΗΣΥ το γραμματέα, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ τον αντιπρόεδρο, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ τον οργανωτικό 
γραμματέα και η ΕΡΑ τον ταμία (ή τον ειδικό γραμματέα). Τόνισαν την αναγκαιότητα να συγκροτηθεί άμεσα το 

προεδρείο γιατί τα προβλήματα δεν περιμένουν και άρα επιβάλλεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδίας. 

Τόνισαν επίσης ότι δε συμφωνούν με το «προγραμματικό προεδρείο». Τέτοιος δρόμος προγραμματικών συγκλίσεων 
του ΠΑΜΕ με τον κυβερνητικό, συναινετικό συνδικαλισμό ούτε υπήρξε, ούτε μπορεί να υπάρξει. Προγραμματικές 

συγκλίσεις άλλωστε γίνονται πριν τις εκλογές και τίθενται στην κρίση των συναδέλφων, στις Γενικές Συνελεύσεις. 
Διαφορετικά πρόκειται για μετεκλογικά παζάρια στις πλάτες των εκπαιδευτικών. 

Η ΔΑΚΕ έκανε λόγο για αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο και πρότεινε για τη θέση του προέδρου 
εκπρόσωπό της. 

Η ΔΗΣΥ, πρότεινε αντιπροσωπευτικό προεδρείο με προϋπόθεση συμμετοχής της τη συμμετοχή όλων των 

παρατάξεων. 

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ήρθαν με τη θέση για «προγραμματικό προεδρείο» στη βάση κοινού προγράμματος πάλης, αλλά 

επειδή, όπως είπαν, δεν υπάρχει τέτοιος συσχετισμός, δήλωσαν ότι δε θα συμμετάσχουν στο προεδρείο. 

Η ΕΡΑ, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί της, στηρίζει προεδρείο με "αριστερό πρόσημο" προτείνοντας πρόεδρο από 

τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και γραμματέα από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Ο τυχοδιωχτισμός στο τετράγωνο, όταν ξέρουν πολύ 
καλά ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι στις παρατάξεις ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ! 

Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι τώρα επιτακτική ανάγκη η άμεση 

συγκρότηση του προεδρείου. Η  πρόταση για αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο είναι η μόνη πρόταση που 

μπορεί να εκφράσει με σαφήνεια τους συσχετισμούς δύναμης που αποφάσισαν οι συνάδελφοι και να διασφαλίσει την 
λειτουργία της Ομοσπονδίας. Η επίθεση κεφαλαίου-Ε.Ε.-κυβέρνησης είναι βάρβαρη και όσοι κωλυσιεργούν ή 

κωφεύουν αναλαμβάνουν τεράστια ευθύνη. Το Δ.Σ. είναι εκλεγμένο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να λειτουργεί 
κανονικά. Καλείται η κάθε παράταξη να αναλάβει τις ευθύνες της. 

Το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών καλεί τους συναδέλφους, τους Συλλόγους, τη λαϊκή οικογένεια σε επαγρύπνηση και 
οργάνωση της πάλης για την απόκρουση της αντιλαϊκής, αντιεκπαιδευτικής επιδρομής. 

Στην επόμενη συνεδρίασή του, στις 12/7, το Δ.Σ. της ΔΟΕ πρέπει να συγκροτηθεί. Καμία κωλυσιεργία, κανένας 
τακτικισμός. Να μην επιτρέψουμε τον εκφυλισμό. 
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