«Εκλογές» Αιρετών 2020 - «Εκλογές» Αιρετών 2022
Σαν να μην πέρασε μια μέρα…
Από τους «δοτούς» αιρετούς, στους «νόθους» αιρετούς;
Δε συναινούμε - ΑΠΕΧΟΥΜΕ!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Φθινόπωρο 2020: Η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία για 15 περίπου μήνες και «έχει
δείξει τα δόντια της» (και στο χώρο της εκπαίδευσης). Ήδη:






έχει νομοθετήσει την αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα - εν μέσω του πρώτου
κύματος κορωνοϊού,
θεσπίζει τα μέτρα για την τηλεκπαίδευση, με απούσα την κρατική υποστήριξη και
χρησιμοποιώντας τον ιδιωτικό χώρο και τον τεχνολογικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών,
θέτει σε εφαρμογή
ετοιμάζει το χτύπημα εναντίον των σωματείων και της συλλογικής τους δράσης:
νομοθετεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές αιρετών (2020) και
προετοιμάζει το οπλοστάσιό της για το μεγάλο της στόχο που δεν είναι άλλος από τη
διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η αντίδραση του συνδικάτου των εκπαιδευτικών είναι άμεση και αποφασιστική: ομόφωνα OXI
στην εκπεφρασμένη κυβερνητική πολιτική και στην προσπάθεια για κυβερνητικό έλεγχο
των σωματείων(!) και αίτημα παράτασης θητείας των εκλεγμένων αιρετών, μέχρι της
λήξης της καραντίνας και δια ζώσης εκλογές.
Αποτέλεσμα: αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής με το 95% αποχής των συναδέλφων
της βάσης του Κλάδου από τις ηλεκτρονικές εκλογές, ένα αποτέλεσμα που δεν ανήκει σε καμιά
παράταξη αλλά στις ιστορικές νίκες του Κλάδου!
Φθινόπωρο 2022: Δύο χρόνια μετά και σχεδόν τριάμισι χρόνια από την ανάληψη της
εξουσίας, η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει το όραμά της (και) στο χώρο της εκπαίδευσης:
 ψήφισε το «Νόμο Χατζηδάκη» που όχι μόνο βάζει προσκόμματα στη λειτουργία των
συνδικάτων, αλλά δεν μπορούν να ασκήσουν και το έσχατο όπλο τους: να κηρύξουν
(νόμιμη) απεργία,
 «τρέχει» κάθε τρεις και λίγο τα σωματεία των εκπαιδευτικών στα διοικητικά δικαστήρια
για να υποστείλει τον αγώνα τους,
 με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις έδειξε την εύνοιά της στα Κολλέγια σε βάρος
των Δημόσιων Ιδρυμάτων,
 θέσπισε την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας,
επιχειρώντας να κατηγοριοποιήσει σχολεία και εκπαιδευτικούς,

 θεσμοθέτησε την ατομική αξιολόγηση που ξεκινά οσονούπω, θυμίζοντας τις πιο μαύρες
ημέρες του επιθεωρητισμού,
 με τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που έχει επιβάλει στις εκπαιδευτικές μονάδες
(Μέντορες, Συντονιστές, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, κ.ά.) έχει αφυδατώσει κάθε
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, διαλύοντας το παιδαγωγικό κλίμα στους Συλλόγους
Διδασκόντων,
 «ψαλίδισε» τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δίνοντας αυτές στους
Διευθυντές Εκπαίδευσης, (οι Αιρετοί δεν μετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, στα
Συμβούλια Επιλογής Στελεχών, ενώ οι τοποθετήσεις Αναπληρωτών γίνονται από το ΥΠΑΙΘ, κ.
ά.).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Αν, όπως διαπιστώσατε από τα παραπάνω, πριν από δύο χρόνια υπήρχαν (χ) λόγοι για να
απέχουμε από τις ηλεκτρονικές εκλογές, σήμερα υπάρχουν (χν ) λόγοι για να κρατήσουμε την ίδια
στάση! Το διακύβευμα δεν είναι αν θα «εκλέξουμε» αιρετούς, αλλά αν θα συναινέσουμε σε αυτή
την πολιτική που ως αιχμή του δόρατος έχει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον έλεγχο των
σωματείων!
Είναι ολοφάνερο πως οι παρατάξεις των ΔΑΚΕ και ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΣΚ) έχουν επιλέξει προ
πολλού τη στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής (δεν στηρίζουν την πλειοψηφική απόφαση του
κλάδου για την αντίσταση στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, δεν ψήφισαν την απεργία αποχή για τους Μέντορες και τους Ενδοσχολικούς Συντονιστές) και γενικά δεν χάνουν ευκαιρία να
κουβαλούν νερό στο μύλο της Κεραμέως. Η Κίνησή μας, διαφωνεί κάθετα και με την
απόφαση κάθε παράταξης ή μεμονωμένου υποψηφίου να κατέλθει στις εκλογές, καθότι
νομιμοποιεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία και, επιπλέον, σε αυτή τη συγκυρία η συμμετοχή θα
χρησιμοποιηθεί από την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ως αποδοχή των κυβερνητικών επιλογών και
στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή και η κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων
Κεραμέως - Μητσοτάκη και του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι
Με την αποχή μας από τις ηλεκτρονικές «εκλογές» Αιρετών σηματοδοτούμε την
αντίθεσή μας σε ολόκληρο το φάσμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης!
 Καμιά στήριξη στην κυβερνητική πολιτική της ακρίβειας και της φτωχοποίησης!
 Κανένα συγχωροχάρτι στην πολιτική ισοπέδωσης του Δημόσιου Σχολείου και των
Εκπαιδευτικών!
 Κανένα κλικ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα!
 Καμιά νομιμοποίηση των «νόθων» αιρετών!

Στις 5 Νοεμβρίου ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τις ηλεκτρονικές «εκλογές»!

