
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΣΥΓΚΡΟΤΗΤΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ 
 

Συναδέλφιοσες, συνάδελφοι, 

Συνεδρίασε για 4η φορά στις 15/7 το νέο Δ.Σ. της ΔΟΕ προκειμένου να συγκροτηθεί το 

προεδρείο. Ωστόσο για άλλη μια φορά (4η κατά σειρά) δεν ολοκληρώθηκε η 

συγκρότηση. Μέχρι στιγμής έχει εκλεγεί μόνο πρόεδρος από τη ΔΑΚΕ. 

Θυμίζουμε ότι, από την πρώτη συνεδρίαση, η πρόταση του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών ήταν το 

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 

πρόεδρο και ταμία, η ΔΗΣΥ γραμματέα, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αντιπρόεδρο, οι δυνάμεις του 

ΠΑΜΕ οργανωτικό γραμματέα, η ΕΡΑ ειδικό γραμματεία. 

Όλες οι άλλες παρατάξεις αρνήθηκαν την πρόταση αυτή. Η ΔΑΚΕ, αφού πήρε την πρώτη 

θέση που της αναλογούσε, αυτή του προέδρου, καλεί τις υπόλοιπες δυνάμεις να πάρουν 

όποια θέση θέλουν, ανεξάρτητα αν αυτή τους αναλογεί ή όχι, με βάση τη δύναμη που 

έχουν. 

Η ΔΗ.ΣΥ (ΠΑΣΚ), παρότι δεύτερη δύναμη, έθεσε υποψηφιότητα για τον πρόεδρο. 

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, παρότι τρίτη δύναμη, αρνούνται κάθε θέση στο προεδρείο προκειμένου 

να λειτουργήσει στοιχειωδώς η Ομοσπονδία, επειδή σ' αυτό θα συμμετέχουν ΔΑΚΕ-ΔΗ.ΣΥ. 

Την ίδια στιγμή, σε μια σειρά Συλλόγους και ΕΛΜΕ, κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αλλού 

συγκροτούν προεδρείο με ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ, αλλού παίρνουν τη θέση του προέδρου κι ας μην 

είναι πρώτη δύναμη, αλλού δε διστάζουν να πετάξουν τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ ακόμα 

κι έξω από το προεδρείο! Αφερέγγυοι και δίγλωσσοι. 

Τέλος, και η ΕΡΑ (δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) δεν μπαίνει στο προεδρείο με το επιχείρημα ότι 

...δε μπαίνουν και οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ. 

Παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια, αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αρνούνται 

να δεχτούν τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση που θα συγκροτούσε το Δ.Σ. από την πρώτη 

συνεδρίαση, την πρόταση του ΠΑΜΕ για αντιπροσωπευτικό, αναλογική προεδρείο, χωρίς 

μικροκομματικές, μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες προκειμένου να λειτουργήσει η 

Ομοσπονδία. 

Καλούμε τους συναδέλφους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το ΠΑΜΕ τονίζει ότι 

υπάρχει άμεση ανάγκη για συγκρότηση του προεδρείου. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΦΑΓΗΣ! 

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών στο Δ.Σ. της ΔΟΕ 

Δριμάλα Θεοδώρα 

Ζορμπάς Αχιλλέας  

16 Ιούλη 2013 


