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Εκλογές Αιρετών 2020 – Λίγο πριν από τις… «κάλπες»
Η θέση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με τα σχολεία να λυγίζουν από τα
χτυπήματα της πανδημίας, προχωρά αδιάλλακτη προς τις εκλογές για την ανάδειξη
Αιρετών Εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι προγραμματισμένες για το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020. Αρωγός της τα φαινόμενα στοχοποίησης των εκπαιδευτικών
και

απαξίωσης

των

εκλεγμένων

αιρετών

εκπροσώπων

τους,

με

στοχευμένα

δημοσιεύματα που αναφέρονται σε «τεμπέληδες – τεχνοφοβικούς» εκπαιδευτικούς και
αγκυλωτικές, οπισθοδρομικές συνδικαλιστικές ηγεσίες που διαρκώς εκφέρουν ένα στείρο
και μεγαλοπρεπές «ΟΧΙ» σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης.
Ως

Δημοκρατική

Ανεξάρτητη

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) ποτέ δεν κρυφτήκαμε και πάντοτε εκφράζουμε δυνατά και
ξεκάθαρα αυτό που πιστεύουμε χωρίς να «μασάμε» τα λόγια μας με μοναδικό γνώμονα
την υπεράσπιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας.
Έτσι και σ’ αυτή τη συγκυρία καταθέσαμε δημιουργικές προτάσεις αλλά και εύλογους
προβληματισμούς.
Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, η συζήτηση περιορίζεται στον τρόπο της εκλογικής
διαδικασίας και κανένας δεν φάνηκε να λαμβάνει υπόψη του την αδυναμία των
υποψηφίων,

εξαιτίας

επισκεφθούν

τα

των

σχολεία,

πολύ
να

δυσμενών

επιδημιολογικών

γνωστοποιήσουν

την

δεδομένων,

υποψηφιότητά

τους,

να
να

συζητήσουν με τους συναδέλφους και να ζητήσουν την ψήφο τους σε μια διαδικασία
ζωντανή, δημοκρατική, μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής σκέψεων και
διαλόγου.

Η απάντηση σε αυτούς που μιλάνε για «τεχνοφοβικούς» και οπισθοδρομικούς
εκπαιδευτικούς έχει ήδη δοθεί από τη μαζική συμμετοχή μας στη σύγχρονη ή/και
ασύγχρονη εξ αποστάσεως στήριξη των μαθητών μας κατά τη διάρκεια του lockdown
την περασμένη άνοιξη. Σίγουρα, οι προτάσεις μας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία που
στοχεύουν στη θωράκιση της διαδικασίας δεν είναι δείγμα οπισθοδρόμησης και θα
μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρού διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας,
αν η ηγεσία του επιθυμούσε τον διάλογο.
Ως

Δημοκρατική

Εκπαίδευσης

(Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.)

Ανεξάρτητη
δηλώνουμε

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

κατηγορηματικά πως

Πρωτοβάθμιας
την προσπάθεια

απαξίωσης των αιρετών μας εκπροσώπων και εξοβελισμού τους, με όποιον τρόπο και
αν επιχειρηθεί, από την υπηρεσιακή μας πραγματικότητα δεν πρόκειται να την
επιτρέψουμε. Στηρίζουμε, όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, κάτι που αποδεικνύουν και οι
δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ψήφισαν στις εκλογές
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, τις τελευταίες
έξι (6) εκλογικές διαδικασίες (2008: 69.054, 2010: 69.439, 2012: 66.954, 2014: 68.147, 2016:
67.420 και 2018: 70.725) με ποσοστά συμμετοχής να αγγίζουν το 90%, τον θεσμό του
Αιρετού Εκπροσώπου και αγωνιζόμαστε για τη διατήρηση και αναβάθμισή του.
Ως

Δημοκρατική

Ανεξάρτητη

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) αγωνιζόμαστε για πραγματοποίηση των εκλογών ανάδειξης
των αιρετών όταν θα υπάρξουν οι ευμενείς υγειονομικές συνθήκες που θα καταστήσουν
τη διενέργειά τους ασφαλή, με τη δια ζώσης παρουσία των συναδέλφων σε εργάσιμη
ημέρα χωρίς άδεια και με παράταση, μέχρι τότε, της θητείας των νυν αιρετών, κάτι που
προβλέπεται, ήδη, από την κείμενη νομοθεσία.
Ως

Δημοκρατική

Ανεξάρτητη

Κίνηση

Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) στηρίζοντας στην πράξη τις, δημοκρατικά ειλημμένες,
αποφάσεις του κλάδου, αποσύρουμε τα ψηφοδέλτιά μας από τις εκλογές – παρωδία.
Είναι η πρώτη φορά που δεν θα ζητήσουμε την ψήφο των συναδέλφων και τη
συμμετοχή τους σε μια άκρως προβληματική διαδικασία (από τη στιγμή που θα
εμφανίζονται ως υποψήφιοι παρατάξεις και εκπαιδευτικοί που έχουν αποσυρθεί από
την εκλογική διαδικασία). Με απόλυτο σεβασμό σε όλους τους συναδέλφους δηλώνουμε

ότι είμαστε αντίθετοι στις λογικές και πρακτικές της επιβολής, της αλαζονείας, των
«ορθωμένων τειχών, του «εντέλλεσθε», της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών, της
απαξίωσης του ρόλου του υγιούς συνδικαλισμού.
Σ’ αυτές τις ιστορικές για τον κλάδο στιγμές:
✓ καλούμε όλους τους συναδέλφους, στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας
επιμείνει στη διεξαγωγή των εκλογών, να ΑΠΕΧΟΥΝ από την ηλεκτρονική
ψηφοφορία και να αγνοήσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα τους σταλεί στο
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο από τη Διοίκηση και από τον Φορέα διεξαγωγής
των ηλεκτρονικών εκλογών που θα αφορά τις «εκλογές αιρετών στα υπηρεσιακά
συμβούλια»
✓ Δεν «ανοίγουμε» και δεν ενεργοποιούμε τον ηλεκτρονικό κωδικό ψηφοφόρου που
θα μας αποσταλεί.
✓ Με αποφασιστικότητα δεν συμμετέχουμε στις εκλογές και δεν νομιμοποιούμε την
καταδικασμένη από το σύνολο των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες διαδικασία.
✓ Κανένα αποτέλεσμα αυτής της «έωλης» διαδικασίας δεν θα αναγνωριστεί από
την παράταξη και από τον κλάδο με δεδομένο ότι οι υποψήφιοι αιρετοί με τη
δήλωση απόσυρσής τους έχουν, επί της ουσίας, δηλώσει ότι δεν πρόκειται να
είναι αιρετοί με κανέναν τρόπο.
✓ Δηλώνουμε

ότι

σε

περίπτωση

διενέργειας

των

εκλογών

με

αυτή

την

απονομιμοποιημένη διαδικασία, θα κινηθούμε με κάθε ένδικο μέσο προσβολής του
κύρους τους και η παραίτηση των υποψηφίων μας θα αποτελεί μονόδρομο.
Ο χώρος της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού έχουν ανάγκη τον
ειλικρινή διάλογο, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, τη μετριοπάθεια, τις δημιουργικές
προτάσεις χωρίς θέσφατα. Ακόμα και τώρα, την ύστατη ώρα, υπάρχει περιθώριο για
συζήτηση και καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προσέλθει στο
τραπέζι του διαλόγου χωρίς προαπαιτούμενα, αστερίσκους και υποσημειώσεις. Η αποχή
από τις εκλογές δεν ήταν η επιθυμία μας. Έγινε, όμως, μονόδρομος εξ αιτίας της
αδιαλλαξίας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

