
 

18 Οκτωβρίου 2020 

Η κζςθ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
για τισ εκλογζσ ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια των εκπαιδευτικϊν 

  
  

 Από τθν πρϊτθ ςτιγμι που ζγινε γνωςτι θ πρόκεςθ του Υπουργείου Παιδείασ να 
προχωριςει ςε πραγματοποίθςθ των αρχαιρεςιϊν για τθ εκλογι των εκπροςϊπων των 
εκπαιδευτικϊν ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια, με θλεκτρονικι ψθφοφορία, δθλϊςαμε ωσ 
Παράταξθ πωσ ςε ςυνκικεσ κανονικότθτασ δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ θ εκλογικι διαδικαςία 
να μθν γίνεται με τον τρόπο που γινόταν πάντα. Η αυτοπρόςωπθ παρουςία και ςυμμετοχι των 
εκπαιδευτικϊν είναι βαςικό διαχρονικό χαρακτθριςτικό των ςυλλογικοτιτων.  

 Δθλϊςαμε πωσ εάν εκτιμθκεί ότι υπάρχει αδυναμία πραγματοποίθςισ τουσ με 
αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτισ 7 Νοεμβρίου 2020, κα πρζπει να αναβλθκοφν για μικρό χρονικό 
διάςτθμα και ταυτόχρονα να γίνουν άμεςα όλεσ οι απαιτοφμενεσ προετοιμαςίεσ ϊςτε να γίνουν 
ςε πολφ περιςςότερουσ χϊρουσ για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, με τιρθςθ των απαραίτθτων 
κανόνων αςφάλειασ και τθν προχπόκεςθ ότι θ πανδθμία κα ζχει υποχωριςει.  

Σθμαντικοί παράγοντεσ οι οποίοι δεν μποροφςαν να μθν λθφκοφν υπόψθ είναι θ 
μετακίνθςθ ςε μθ εργάςιμθ θμζρα των ςυναδζλφων ςε περίοδο ζντονθσ οικονομικισ και 
υγειονομικισ κρίςθσ, με προςωπικά τουσ ζξοδα, από τον τόπο τθσ κατοικίασ τουσ προσ τα 
εκλογικά τμιματα που ιδιαίτερα ςτθν επαρχία οι αποςτάςεισ είναι πάρα πολφ μεγάλεσ, ο φόβοσ 
για τθ μεγάλθ ζκκεςθ των ψθφοφόρων, των υποψιφιων και των εφορευτικϊν επιτροπϊν ςε 
επαφι με μεγάλο αρικμό ατόμων και οι κίνδυνοι από τισ πικανζσ εςτίεσ μόλυνςθσ που κα 
αποτελοφν τα ψθφοδζλτια τα οποία κα πρζπει να καταμετρθκοφν με πολφωρεσ διαδικαςίεσ. Όλα 
αυτά είναι βζβαιο πωσ αν δεν ςυνυπολογίηονταν, κα ελαχιςτοποιοφςαν τθ ςυμμετοχι.  

Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ πανδθμίασ και αδυναμίασ πραγματοποίθςθσ των εκλογϊν με 
τον παραδοςιακό τρόπο, θ εκλογικι διαδικαςία εκτιμιςαμε ότι κα πρζπει να γίνει θλεκτρονικά 
και όχι να παραπεμφκεί ςτο απϊτερο μζλλον όπωσ ηθτοφςαν όλεσ οι υπόλοιπεσ παρατάξεισ 
ςτθ ΔΟΕ, με ορατό τον κίνδυνο τθσ απαξίωςθσ του κεςμοφ, οφτε να πραγματοποιθκοφν ςαν να 
μθν είναι υπαρκτόσ ο κίνδυνοσ, αδιαφορϊντασ για το αν κα ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί. 
Είχαμε και ζχουμε τθ βεβαιότθτα πωσ κάποιοι ςικωναν φωνζσ αντίρρθςθσ για αυτόν ακριβϊσ τον 
λόγο, κακϊσ πιςτεφουν ότι τουσ εξυπθρετεί και επιδιϊκουν τθ μικρι ςυμμετοχι!  

Ωσ Παράταξθ επιηθτοφμε τθ ςυνολικι ςυμμετοχι, δεν τθν φοβόμαςτε και δεν ζχουμε 
ωσ ςτόχο, τθ ςυμμετοχι μόνο μικρϊν ςτρατευμζνων παραταξιακά μειοψθφιϊν ςτθ διαδικαςία 
προκειμζνου να μασ αποφζρει ςυνδικαλιςτικά οφζλθ.  

Σε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ τθσ ψθφοφορίασ θλεκτρονικά, ζπρεπε με κάκε τρόπο να 
εξαςφαλιςτοφν τόςο θ αδιάβλθτθ διαδικαςία όςο και θ δυνατότθτα όλων να ψθφίςουν. Και τα 
δφο αποτελοφν ευκφνθ τθσ Κυβζρνθςθσ  και του υπουργείου Παιδείασ το οποίο κα ζπρεπε να 
διαβεβαιϊςει και να δεςμευτεί ότι μπορεί να κάνει ςωςτά τισ εκλογζσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ 
ευκφνθ κα το βάρυνε αποκλειςτικά. Για αυτό τον λόγο κα ζπρεπε να γίνει άμεςα ςυνάντθςθ τθσ 
ΔΟΕ με το Υπουργείο Παιδείασ. 

Η αποχι και θ απόςυρςθ των ψθφοδελτίων πιςτεφαμε και εξακολουκοφμε να ζχουμε 
τθν ίδια άποψθ, πωσ αποτελοφν «βοφτυρο ςτο ψωμί» τθσ Κυβζρνθςθσ, θ οποία ζχει δείξει με 



τθ μζχρι τϊρα ςτάςθ τθσ, πωσ επικυμεί τον εξοβελιςμό των Αιρετϊν εκπροςϊπων από τα 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια. Κλαςικι απόδειξθ, θ μθ ςυμμετοχι αιρετϊν ςτα τελευταία ςυμβοφλια 
«επιλογισ» προςωρινϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ και ςτα πεικαρχικά ςυμβοφλια ςτθν 
προθγοφμενθ διακυβζρνθςθ τθσ χϊρασ από τθ ΝΔ. Για αυτό τον λόγο άλλωςτε, το υπουργείο 
Παιδείασ δεν ζκανε καμία ςοβαρι κίνθςθ εκτόνωςθσ τθσ κατάςταςθσ και φζρνει τεράςτιεσ 
ευκφνεσ για τα αδιζξοδα που ζχουν παρουςιαςτεί.  

Απζναντι ςτθν παραταξιακι μασ οπτικι, ςυναςπίςτθκαν αρχικά οι δυνάμεισ τθσ 
απόλυτθσ άρνθςθσ οι οποίεσ είχαν μεν διαφορετικζσ αφετθρίεσ (φόβοσ από πικανι μαηικι 
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν, κομματικζσ ςκοπιμότθτεσ, παραταξιακζσ επιδιϊξεισ, 
φανταςιϊςεισ γριγορθσ επιςτροφισ ςε κυβερνθτικζσ καρζκλεσ κλπ) αλλά κοινό ςτόχο, τθ μθ 
πραγματοποίθςθ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ. Μαηί τουσ και «εντυπωςιακζσ» φιγοφρεσ όπωσ ο 
δάςκαλοσ πρϊθν Βουλευτισ που ψιφιςε χωρίσ ντροπι τα πάντα ςε βάροσ του κλάδου και τϊρα 
αντί να «κρφβεται» νομίηει ότι μπορεί να δίνει ςυμβουλζσ και ο γνωςτόσ πρωτεργάτθσ του 
παιδαγωγικοφ εγκλιματοσ ςτο Παιδαγωγικό τμιμα του Πανεπιςτιμιου τθσ Πάτρασ, ο οποίοσ 
αφοφ ςυμμετείχε κανονικά ωσ υποψιφιοσ ςτισ πρυτανικζσ εκλογζσ με θλεκτρονικι ψθφοφορία 
και πάτωςε ωσ ςυνικωσ, ςτο διαδίκτυο αγωνίηεται εναντίον τθσ!! 

Στο οπλοςτάςιό τουσ, εφόδια από τθν εποχι που κάποιοι από αυτοφσ «ζςκιηαν» μνθμόνια 
ςτισ πλατείεσ. Θεωρίεσ ςυνωμοςίασ, διαςτρζβλωςθ και κακοποίθςθ όρων, παραμφκια με 
«κακοφσ λφκουσ». τθν εποχι τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και τθσ τζταρτθσ βιομθχανικισ 
επανάςταςθσ, παραμζνουν προςκολλθμζνοι ςτουσ ιδεολογικοφσ τουσ «παγετϊνεσ» και ενϊ με 
το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ διακινοφνται με απόλυτθ αςφάλεια για παράδειγμα τεράςτια 
οικονομικά ποςά, αυτοί άρχιςαν να μιλοφν για νοκείεσ ςε εκλογζσ υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων 
λόγω τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ και για προςωπικά δεδομζνα, προκειμζνου να 
δικαιολογιςουν τθν άρνθςι τουσ!! Επιχειριματα βγαλμζνα από ςυνάξεισ «ψεκαςμζνων»! 

Καμία τφχθ δεν κα είχε βζβαια θ επιδίωξι τουσ, εάν δεν βριςκόταν θ κυβερνθτικι 
παράταξθ να τουσ προςφζρει «χείρα» βοθκείασ. Επινόθςε μάλιςτα και αυτι το ςενάριο 
επιςτθμονικισ τθσ φανταςίασ, όπου τάχα θ υπουργόσ τθσ Κυβζρνθςθσ που ςτθρίηουν και που 
διόριςε τα μιςά τουσ ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ διευκυντζσ εκπαίδευςθσ με αδιαφανείσ κομματικζσ 
διαδικαςίεσ, κα τουσ «ζκλεβε» ψιφουσ και κα τισ ζδινε ςτουσ ςυνδικαλιςτικοφσ τθσ αντιπάλουσ!!  

Για κάποιουσ θ επιλογι του «δεξιόςτροφου» αριςτεριςμοφ αποτελεί το εφκολο 
διαβατιριο για ςυνδικαλιςτικι αποδοχι, εξαςφάλιςθ αμνθςίασ και θρεμία! Ο κλάδοσ, οι κεςμοί, 
οι Αιρετοί, οι ςυλλογικζσ κοςμοκεωρίεσ, αποτελοφν «λεπτομζρειεσ» που ζπονται τθσ 
εξαςφάλιςθσ ατομικισ ςυνδικαλιςτικισ «ευθμερίασ»! 

Ωσ παράταξθ βρεκικαμε ςτο δίλθμμα, να πάμε με το «ρεφμα» τθσ «κορυβϊδουσ»  
μειοψθφίασ των εκπαιδευτικϊν, αδιαφορϊντασ για τον κλάδο που κινδυνεφει να μείνει χωρίσ 
εκπροςϊπθςθ ςε υπθρεςιακά και πεικαρχικά ςυμβοφλια και που καταλαβαίνει πωσ ςε καιρό 
πανδθμίασ θ θλεκτρονικι ψθφοφορία αποτελεί λφςθ ι να επιχειριςουμε να εκφράςουμε τθ 
φωνι τθσ λογικισ και τθσ ευκφνθσ μιπωσ κατορκϊςουμε να «ςυμπαραςφρουμε» και να 
«απελευκερϊςουμε» δυνάμεισ, οι οποίεσ διαφωνοφςαν με τθν αυτοκαταςτροφικι επιλογι τθσ 
απόςυρςθσ.  

Η προςπάκειά μασ, γνωρίηαμε από τθν αρχι πωσ δεν είχε πολλζσ πικανότθτεσ επιτυχίασ, 
αλλά το προςπακιςαμε, ϊςτε τουλάχιςτον τθν ϊρα του απολογιςμοφ ςτο μζλλον, να μποροφμε 
να λζμε ότι κάναμε ό,τι μποροφςαμε, για να αποτρζψουμε το λάκοσ. Γιατί θ επιλογι τθσ αποχισ 
είναι τεράςτιο λάκοσ, το οποίο ευχόμαςτε να μθν αποτελζςει τθν «ταφόπλακα», ενόσ κεςμοφ με 
εκατό χρόνια ηωισ. 



Το μοναχικό παραταξιακό μασ ταξίδι ιταν βζβαιο, ότι δεν μποροφςε να φτάςει μζχρι το 
τζλοσ. Κάτι τζτοιο δεν μποροφςε να γίνει, γιατί δθμοκρατία χωρίσ πλουραλιςμό και ςυμμετοχι 
δεν μπορεί να υπάρξει. Εκλογζσ με μία μόνο παράταξθ γίνονταν μόνο ςτουσ ανφπαρκτουσ 
«παραδείςουσ» που ελάχιςτοι ςε όλο τον πλανιτθ ζχουν απομείνει να τουσ ονειρεφονται και ςτο 
παρόν μόνο ςτθ Βόρεια Κορζα. τθ ςυλλογικι Παραταξιακι μασ αντίλθψθ θ δθμοκρατία 
ςθμαίνει διάλογο, αντιπαράκεςθ, ςεβαςμό του άλλου, ςφνκεςθ, πολυφωνία, ελεφκερθ 
ζκφραςθ, ςυμμετοχι.  

Από τθ ςτιγμι που το μζτωπο τθσ ανεπίγνωςτθσ άρνθςθσ δεν μπόρεςε να διαρραγεί, θ 
μθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία είναι για τθ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, μονόδρομοσ. Τα 
ψθφοδζλτιά μασ δεν είναι δυνατό να βρεκοφν μόνα τουσ ςε μία θλεκτρονικι κάλπθ και για αυτό 
τον λόγο, εφόςον διαπιςτϊςουμε ότι δεν παίηονται «παιχνίδια» κα τα αποςφρουμε, γιατί δεν 
μποροφμε να διορκϊςουμε ζνα λάκοσ με ζνα άλλο.  

Ταυτόχρονα καλοφμε τθν υπουργό Παιδείασ, ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι, να 
προχωριςει ςτθν παράταςθ τθσ κθτείασ των εκλεγμζνων Αιρετϊν, δυνατότθτα που προβλζπει 
και θ πρόςφατθ ρφκμιςθ που θ ίδια ψιφιςε και να προχωριςει ςε διάλογο με τισ εκπαιδευτικζσ 
Ομοςπονδίεσ για του όρουσ και τισ διαδικαςίεσ πραγματοποίθςθσ των εκλογϊν. Αν δεν το κάνει 
κα επιβεβαιϊςει τισ εκτιμιςεισ μασ ότι ο πραγματικόσ τθσ ςτόχοσ είναι θ κατάργθςθ του κεςμοφ 
των Αιρετϊν. 

Σε ότι αφορά ςτο αριςτεροδεξιό ςυνονκφλευμα, χωρίσ ςχζδιο κα πορευτεί τυφλά και θ 
ςυνζχιςθ κα είναι οι μεν να εκλιπαροφν το υπουργείο Παιδείασ κρυφά για νζεσ εκλογζσ ι για 
μικρι παράταςθ, οι δε να αδιαφοροφν, να παίηουν μικροπαραταξιακά παιχνίδια ςε βάροσ του 
κλάδου και να «φανταςιϊνονται» ότι ανατρζπουν τον καπιταλιςμό, κατατροπϊνουν τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ξαναγυρίηουν ςτισ κυβερνθτικζσ τουσ κζςεισ ςφντομα! Σε κάκε περίπτωςθ 
όςοι από αυτοφσ επικυμοφν να μθν εξοςτρακιςτοφν οι Αιρετοί από τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια, 
κα είναι εξαρτϊμενοι από τθν κυβερνθτικι «φιλευςπλαχνία» προκειμζνου να το πετφχουν, 
ουραγοί των εξελίξεων και όχι ςτθν πρωτοπορία, ενϊ οι εκπαιδευτικοί, χωρίσ εκπροςϊπθςθ, 
ζρμαιο των επιλογϊν τθσ διοίκθςθσ, κα πορεφονται αβοικθτοι μζςα ςτισ «ςυμπλθγάδεσ» τθσ 
κακθμερινισ τουσ μάχθσ. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ δθλϊνει, πωσ 
κα δϊςει με όλεσ τθσ τισ δυνάμεισ τθ μάχθ να μθ χακεί για τον κλάδο ο κεςμόσ του Αιρετοφ και 
εκφράηει τθ βεβαιότθτα πωσ όςο και να προςπακιςουν, οι δυνάμεισ τθσ οπιςκοδρόμθςθσ, δεν 
κα μπορζςουν να κρατιςουν για πολφ ακόμα κακθλωμζνο τον κλάδο ςτισ λογικζσ περαςμζνων 
αιϊνων. Οι ςιωπθρζσ πλειοψθφίεσ κα εξαςφαλίςουν κάποια ςτιγμι τθ δυνατότθτα να μθν 
«καπελϊνονται» από κάκε είδουσ ευκαιριακζσ ςυμμαχίεσ όψιμων κυβερνθτικϊν «επαναςτατϊν» 
και φωναςκουςϊν μειοψθφιϊν που αυτοπαρουςιάηονται ωσ ςωτιρεσ του κλάδου. 
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