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Ενθμερωτικό θμείωμα
για τθ ςυγκρότθςθ του νζου Δ.. τθσ Δ.Ο.Ε. ςε ςώμα
Πραγματοποιικθκε τθν Τετάρτθ 1θ Ιουλίου 2014 θ πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του νζου
Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. με μοναδικό κζμα Ημεριςιασ Διάταξθσ (όπωσ προβλζπει το καταςτατικό
τθσ Δ.Ο.Ε.) τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα.
Η παράταξι μασ ζδωςε ζμφαςθ ςτθν ανάγκθ για τθν άμεςθ ςυγκρότθςθ του Δ..
ςε ζνα χρονικό ςθμείο που όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθ λειτουργία των ςχολείων
για τθ νζα χρονιά είναι ανοιχτά (μετατάξεισ, μετακζςεισ ειδικοτιτων, διοριςμοί,
πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν, πολυνομοςχζδιο για τθν παιδεία…) και όλοι ςχεδόν εκφράηουν
το φόβο ότι με τα δεδομζνα αυτισ τθσ ςτιγμισ κα παρουςιαςτοφν ανυπζρβλθτα εμπόδια.
Τονίςαμε ότι με βάςθ το εκλογικό αποτζλεςμα τθσ 84θσ Γ.Σ. - που ανζδειξε τθ
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πρϊτθ δφναμθ - είναι φανερό πωσ δε φαίνεται να υπάρχει θ δυνατότθτα για
τθ ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. ςε προγραμματικι βάςθ, αν και θ παράταξι μασ πιςτεφει πωσ και
αυτό κα ιταν εφικτό εάν όλεσ οι παρατάξεισ ζκεταν ωσ βάςθ τα βαςικά ςθμεία που όλοι
ςυμφωνοφμε πωσ είναι ηθτιματα αιχμισ κι όπου, όπωσ ζχει αποδειχτεί από τθ λειτουργία
του Δ.Σ. τα δυο προθγοφμενα χρόνια, μπορεί και πρζπει να βρεκεί κοινόσ τόποσ. Γι’ αυτό
το λόγο (και για να αποδείξουν όλοι ζμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται τθν κριςιμότθτα των
ςτιγμϊν) πιςτεφουμε ότι μπορεί να γίνει ςυγκρότθςθ ςε λειτουργικι βάςθ με τθν
αναλογικι ςυμμετοχι όλων των παρατάξεων.
Αδυνατώντασ να ξεφφγουν από τθ λογικι των διαχωριςμών (για το φαίνεςκε) οι
παρατάξεισ των ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ, τθσ Ε.Ρ.Α. και, δυςτυχώσ, και θ νζα ςτο Δ. Ανεξάρτθτθ
Ενωτικι Εκκίνθςθ τοποκετικθκαν ςτθν βάςθ τθσ ανάγκθσ προγραμματικισ ςυγκρότθςθσ
με τον αποκλειςμό παρατάξεων (και τθσ Δ.Α.Κ.Ε.).

Η ΔΗ.ΣΥ. πρότεινε τθ διαπαραταξιακι – λειτουργικι ςυγκρότθςθ με τθν
προχπόκεςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των παρατάξεων ενϊ το ΠΑΜΕ τοποκετικθκε με βάςθ
τθν πάγια κζςθ του τθσ ςυγκρότθςθσ αναλογικοφ αντιπροςωπευτικοφ προεδρείου με
προχπόκεςθ τθ ςυμμετοχι όλων των παρατάξεων αφοφ εκτιμοφν πωσ δεν υπάρχει
δυνατότθτα προγραμματικισ ςυγκρότθςθσ.
Οι ίδιεσ κζςεισ κατατζκθκαν από όλεσ τισ παρατάξεισ και ςτθ 2 θ ςυνεδρίαςθ που
ακολοφκθςε και πλζον μζνει θ ςυγκρότθςθ του Δ.Σ. ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ με
ςχετικι πλειοψθφία.
Επειδι θ εμπειρία του καλοκαιριοφ του 2013 υπιρξε οδυνθρι (θ παράταξι μασ
πιρε τθν κζςθ του Προζδρου που τθσ αναλογοφςε ωσ πρϊτθ δφναμθ και περίμενε μζχρι
το τζλοσ Αυγοφςτου να ςυγκροτθκεί το προεδρείο με τθ ςυμμετοχι τελικά μόνο τθσ
ΔΗ.ΣΥ.) και είναι, δυςτυχϊσ, ξεκάκαρο πωσ μεγάλο μζροσ του Δ.Σ. ζχει αποφαςίςει να
παίξει και πάλι παιχνίδια διχαςμοφ ςτθν πλάτθ του κλάδου, τα μζλθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ςτο
Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. απευκφνουμε ζκκλθςθ ςε όλουσ να ςεβαςτοφν τθν ψιφο των ςυναδζλφων
που ζδωςε ςτθν κάκε παράταξθ ςυγκεκριμζνθ δφναμθ ωσ εντολι ευκφνθσ για τθν ομαλι
λειτουργία του Δ.Σ. δίχωσ υποςθμειώςεισ, διαχωριςμοφσ εκ του πονθροφ και υπόγειεσ
διαδρομζσ παραχάραξθσ τθσ βοφλθςισ τουσ.
Καλοφμε όλεσ τισ παρατάξεισ να προτάξουν τθν ανάγκθ τθσ άμεςθσ λειτουργίασ του
Δ.Σ. τθσ Δ.Ο.Ε. για τθν υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων και των διεκδικιςεων του κλάδου,
ςυμμετζχοντασ ςτο νζο προεδρείο με τθν ανάλθψθ τθσ κζςθσ ευκφνθσ που τουσ
αναλογεί, με βάςθ τθ εκλογικι τουσ δφναμθ.
Δεν υπάρχει χρόνοσ για μικροπολιτικι αλλά ανάγκθ για ουςιαςτικι λειτουργία και
δυναμικι διεκδίκθςθ. Σα μζλθ τθσ Δ.Α.Κ.Ε. δε βλζπουμε τον εχκρό εντόσ του κλάδου και
είμαςτε βζβαιοι πωσ όλοι μαηί μποροφμε και οφείλουμε να δυναμώςουμε τθ φωνι των
εκπαιδευτικών με τθν υπεφκυνθ, ενωτικι και δυναμικι ςτάςθ και λειτουργία μασ.
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