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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι  

Ούτε στην πρόσφατη συνεδρίαση (19/8) συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της ΔΟΕ.  

ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ (ΔΗΣΥ), Παρεμβάσεις και ΕΡΑ συνέχισαν τα παιχνίδια τακτικής δείχνοντας ότι 
βολεύονται με αυτή την εκφυλιστική κατάσταση.  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και ΕΡΑ (δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ), αρνούνται να αναλάβουν τη θέση που τους 
αναλογεί στο προεδρείο. Γράφουν με αυτόν τον τρόπο στα παλιά τους τα παπούτσια τη ψήφο 
χιλιάδων συναδέλφων που τους εμπιστεύτηκαν. Πρωτοστατούν σε αυτή την εκφυλιστική 
κατάσταση, για να μπορούν να κάνουν τα γνωστά παιχνίδια με τα «διάφορα συντονιστικά», που 
στήνουν στα γραφεία τους, μακριά από τους συναδέλφους, χωρίς καν πολλές φορές να 
συνεδριάζουν τα Δ.Σ. των Συλλόγων.  

ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ (ΔΗΣΥ) βολεύονται με αυτή την κατάσταση. Ως εκπρόσωποι του υπάρχοντος 
κυβερνητικού συνδικαλισμού, δεν θέλουν να αποκρούσουν την αντιλαϊκή πολιτική στο χώρο της 
εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα, αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια τη συνδιαμορφώσανε στα 
τραπέζια του διαλόγου με την εκάστοτε κυβέρνηση. ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ(ΔΗΣΥ), αρνήθηκαν να υπάρξει 
σε όλες τις μέχρι τώρα συνεδριάσεις οποιαδήποτε συζήτηση στο Δ.Σ., ακόμα και για το 
νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας για το «νέο Λύκειο», με πρόσχημα ότι το ΔΣ είναι ασυγκρότητο! 

 

Είναι φανερό ότι το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν συγκροτείται, όχι γιατί οι παραπάνω δυνάμεις δεν 
μπορούν, αλλά γιατί ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να το συγκροτήσουν. 

Κάθε μια από αυτές τις δυνάμεις, με τον τρόπο της συμμετέχει στη διάλυση και τον 
εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος. 

 

Από την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. η πρόταση του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών ήταν το 
αντιπροσωπευτικό, αναλογικό προεδρείο, δηλαδή η κάθε παράταξη, να αναλάβει τη θέση που 
της αναλογεί στο Προεδρείο, με βάση τη δύναμή της. Δηλαδή, η πρώτη δύναμη τον Πρόεδρο, η 
δεύτερη το Γραμματέα, η τρίτη τον Αντιπρόεδρο κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο, εκφράζεται η βούληση 
των συναδέλφων, ενώ είναι δυνατό να λειτουργήσει η Ομοσπονδία. Ήταν η μοναδική ρεαλιστική 
πρόταση που θα συγκροτούσε το Δ.Σ. από την πρώτη συνεδρίαση, χωρίς μικροκομματικές, 
μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, προκειμένου να λειτουργήσει η Ομοσπονδία. Όλες οι 
παρατάξεις αρνήθηκαν αυτή την πρόταση!!! 

 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμε: 

 τις παρατάξεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συγκροτηθεί εδώ και τώρα το Δ.Σ. 

 συνεδρίαση του Δ.Σ. για συζήτηση με θέμα την οργάνωση της πάλης με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, για την απόκρουση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Μπροστά στην αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική θύελλα και με δεδομένο τον προσανατολισμό και 
τους συσχετισμούς δύναμης στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, καλούμε τους εκπαιδευτικούς να πάρουν την 
υπόθεση στα χέρια τους, να συσπειρωθούν και να συμπορευτούν με το ΠΑΜΕ, να 
ενεργοποιηθούν στο πρωτοβάθμιο σωματείο, το Σύλλογο και από κοινού όλο το εργατικό, 
λαϊκό κίνημα να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική.  

 

  Αθήνα, 21/8/2013 


