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Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες το χθεσινό αποτέλεσμα των εκλογών

μη ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια
των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αποτελέσματα (ανεπίσημα) για τα Π.Υ.Σ.Π.Ε.:
Εγγεγραμμένοι: 88.062 εκπαιδευτικοί
Αποχή: 95% - Συμμετοχή: 5%
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Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.) χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

οι

οποίοι,

ακολουθώντας,

συντεταγμένα

και

με

αποφασιστικότητα, τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας και της Παράταξης μακριά από τις
παραινέσεις και τα κελεύσματα του Υπουργείου, πολιτικών φορέων (που προσπάθησαν,
ανεπιτυχώς, να «παρωθήσουν» με ανοιχτή επιστολή-κάλεσμα στην κατεύθυνση της
συμμετοχής) και του μιντιακού συστήματος, έδωσαν μια ηχηρή απάντηση στην
αδιαλλαξία και την αμετροέπεια της Υπουργού Παιδείας.
Οι εκπαιδευτικοί γύρισαν την πλάτη στον αυταρχισμό, στην προπαγάνδα και
στο «εντέλλεσθε» και με τη στάση τους αυτή παρέδωσαν μάθημα δημοκρατίας,
αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και συλλογικότητας. Οι ελάχιστοι θιασώτες των επιλογών
του Υπουργείου Παιδείας απομονώθηκαν από το 95% του κλάδου και οι διχαστικές
φωνές τους έσβησαν κι έγιναν… «ψίθυροι στ’ αυτιά» και στη συνείδηση των
εκπαιδευτικών.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου αλλά και της παράταξης, μιας
παράταξης η οποία εκλέγει τα τελευταία χρόνια τον μεγαλύτερο αριθμό αιρετών στα
υπηρεσιακά συμβούλια, που χαιρετίζουμε τη μαζική αποχή και όχι τη συμμετοχή της
εκπαιδευτικής κοινότητας στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων
στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ενός θεσμού που ο κλάδος με πολυετείς αγώνες καθιέρωσε
και τίμησε και προσπαθεί να αποδομήσει και να απαξιώσει με τις μέχρι τώρα στρατηγικές
επιλογές και αποφάσεις της η, ευρισκόμενη σε αναντιστοιχία με τον εκπαιδευτικό κόσμο,
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Με τη στάση μας αυτή, στάση προάσπισης του κύρους και της οντότητας του
πολύτιμου θεσμού των αιρετών, αποδείξαμε ότι ενωμένοι με όλους όσοι στηρίζουν τις
αποφάσεις του κλάδου, έχουμε δύναμη και φωνή και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
οποιονδήποτε επιχειρεί να αντιστρατευτεί τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών, όσο
δυνατός κι αν εκτιμά ότι είναι, με όσους μηχανισμούς κι αν επιστρατεύει!
Στο σημείο αυτό οφείλουμε να χαιρετίσουμε τη στάση των στελεχών της
εκπαίδευσης που συμπορεύτηκαν με την ομόθυμη στάση του Κλάδου αποφασίζοντας
υπέρ της αποδοχής της απόσυρσης των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στα υπηρεσιακά
συμβούλια της περιοχής ευθύνης τους (όπως οι Δ/ντες και Δ/ντριες Π.Ε. Ξάνθης, Έβρου,
Πέλλας και Πιερίας) και, ιδιαίτερα, όλους όσοι δέχτηκαν το «εντέλλεσθε» για ανάρτηση
των ψηφοδελτίων και τη δημιουργία ηλεκτρονικής κάλπης το βράδυ της παραμονής
των εκλογών από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας (όπως ο Περ. Δ/ντης
Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας και οι Δ/ντες και Δ/ντριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄
Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά και Ανατολικής Αττικής).
Το πολιτικό και συνδικαλιστικό μήνυμα που δόθηκε με ηχηρό τρόπο από τον
κλάδο είναι η συντριπτική απάντηση στον αυταρχισμό, την αλαζονεία, την αδιαλλαξία,
την πολιτική απαξίωσης του θεσμού του αιρετού εκπροσώπου και τη στοχοποίηση
του συνδικαλιστικού κινήματος που επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ,
ιδιαίτερα με τις άδικες και συκοφαντικές φραστικές επιθέσεις της Υπουργού Παιδείας
προς τις Ομοσπονδίες και τις πρωτοφανείς πρακτικές της Γενικής Γραμματέως.
Τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών «γύρισε την πλάτη»
στις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας, απογοητευτική εικόνα αποτελεί το Δελτίο Τύπου του

Υπουργείου Παιδείας με θέμα «07-11-20: Ολοκλήρωση με επιτυχία της ηλεκτρονικής
διαδικασίας εκλογών» το οποίο αποδίδει στους συνδικαλιστές, χαρακτηρισμούς και
μεθοδεύσεις

που

το

ίδιο

ακολούθησε

(δηλώσεις

όπως

«πολλοί

εκπαιδευτικοί

επικοινωνούν με το Υπουργείο λέγοντας πως επιτέλους πρώτη φορά θα ψηφίσω, θα
συμμετάσχω στις διαδικασίες. Δεν το έχω κάνει ποτέ θα το κάνω φέτος», απειλές προς
στελέχη για πειθαρχικό έλεγχο, ψευδής απόδοση στις Ομοσπονδίες του ρόλου
υπερασπιστών των εκλογών με αργία ενώ άλλες είναι οι προτάσεις τους, απαξίωση των
συνδικαλιστικών εκπροσώπων στις δύο μεγαλύτερες Ομοσπονδίες Εργαζομένων)
δίνοντας μάλιστα τα συγχαρητήριά της, η κυρία Υπουργός, στους ελάχιστους
«τολμηρούς» ψηφοφόρους που ψήφισαν ανύπαρκτους υποψήφιους που ήδη είχαν
αποσύρει τις υποψηφιότητές τους.
Εξίσου απογοητευτικό ήταν, επίσης, το κλείσιμο του Δελτίου Τύπου ότι «το πρώτο
βήμα έγινε και έχουμε ακόμη πολλά μπροστά μας που θα πετύχουμε όλοι μαζί», μόνο που
δεν έχει καταλάβει η κυρία Υπουργός ότι έκανε βήματα στο κενό.
Ένα είναι σίγουρο. Η πολιτική ηγεσία δείχνει να είναι σε πλήρη δυσαρμονία και
αναντιστοιχία με την ενεργό εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη αλλά και πλήρης αγώνων για την υπεράσπιση
του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης και της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης.
Είναι δεδομένο, πως το αμέσως προσεχές διάστημα, θα κληθούμε όλοι μαζί, οι
εκπαιδευτικοί, να δώσουμε μάχες για να αποτρέψουμε την επιβολή ρυθμίσεων που θα
έχουν αντιεκπαιδευτικό πρόσημο.
Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όλοι οι «υποψήφιοι» όλων
των ψηφοδελτίων δεν θα ακολουθήσουν τον μοναχικό δρόμο της «προσωπικής
πορείας» και της προσκόλλησης στην «καρέκλα» αλλά θα συνταχθούν με τον κλάδο
συλλογικά και ενωτικά.
Θα αναγκαστούν, επίσης, συνδικαλιστικές παρατάξεις, που δεν έγραψαν μια
αράδα υπέρ της απόφασης της Ομοσπονδίας για «αποχή» και, όψιμα, κρύβονται στο
κλίμα ευφορίας του 5%, επενδύοντας στη λήθη του κλάδου για τη διχαστική και
χλευαστική προς τις δημοκρατικές αποφάσεις στάση τους, να αποδείξουν ότι διαθέτουν

τη δύναμη και την υγεία να αποκηρύξουν τη χυδαιότητα και τις υπόγειες τακτικές που
πλήθος στελεχών τους ακολούθησε όλο αυτό το διάστημα.
Ως Δημοκρατική

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης (Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.):
 θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για επικράτηση της δημοκρατίας, της
ελεύθερης βούλησης και έκφρασης, όπως πάντα πράττουμε.

 θα στηρίξουμε, θα υπερασπιστούμε και θα ενισχύσουμε τον θεσμό του
αιρετού με κάθε πρόσφορο μέσο και θα αντισταθούμε, με όλες μας τις
δυνάμεις, στις όποιες αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις από όπου κι αν
προέρχονται, καλώντας, ταυτόχρονα, όλους τους υποψήφιους στα

ψηφοδέλτιά μας να θέσουν, άμεσα, τις παραιτήσεις τους στη διάθεση
της παράταξης και του κλάδου.
 πιστεύουμε πως η μόνη επιλογή που έχει το Υπουργείο Παιδείας είναι να
θεωρήσει την όλη διαδικασία ως «μη γενόμενη» και να προχωρήσει στην
παράταση της θητείας των νυν αιρετών για χρονικό διάστημα που
προβλέπεται και από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και να προκηρύξει νέες εκλογές
ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, όταν οι
υγειονομικές συνθήκες είναι ευμενέστερες.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ

Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

