
 

7 Νοεμβρίου 2020 

Σα ςτελζχθ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ που παρά τθ μθ ςυμμετοχι τουσ εκλζχτθκαν,  
παραιτοφνται  

χωρίσ να ςυναρτοφν τθν πράξθ τουσ με πράξεισ άλλων.  
Χωρίσ κανζνα προαπαιτοφμενο. 

  

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανζδειξε και 
κατιγγειλε από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθ βαςικι επιδίωξθ του Τπουργείου Παιδείασ και τθσ κυβζρνθςθσ τθσ 
ΝΔ, δθλαδι τθν ουςιαςτικι κατάργθςθ του κεςμοφ του Αιρετοφ εκπρόςωπου των εργαηόμενων και τθσ 
λειτουργίασ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων μζςω των κομματικά διοριςμζνων δοτϊν διευκυντϊν 
εκπαίδευςθσ και των επίςθσ διοριςμζνων μελϊν των ςυμβουλίων, οι οποίοι πεικινια και αναντίρρθτα κα 
εφαρμόηουν τισ αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ. 

 Η χοντροκομμζνθ, απαράδεκτθ και αδιάλλακτθ, πρωτοφανισ ςτάςθ τθσ υπουργοφ Παιδείασ, να 
πραγματοποιιςει εκλογζσ με υποψιφιουσ που ζχουν αποςφρει τισ υποψθφιότθτζσ τουσ, δθλαδι εκλογζσ 
χωρίσ υποψιφιουσ, ιταν ενταγμζνθ ςτον πολιτικό τθσ ςχεδιαςμό, να οδθγιςει το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα 
ςε κοινωνικι απομόνωςθ, εμφανίηοντάσ το ωσ οπιςκοδρομικό και φοβικό για τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ αλλά 
και να το αναγκάςει ςε «αυτοχειρία» μζςω τθσ παραίτθςθσ των όποιων εκλεγοφν, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να 
δθλϊνει πωσ θ λειτουργία των ςυμβουλίων χωρίσ αιρετοφσ δεν είναι δικι τθσ απόφαςθ και επιλογι. 

 Σε αυτι τθ μεκόδευςθ, ωσ παράταξθ δεν μποροφςαμε παρά να ςτακοφμε αντίκετοι, παρά το 
γεγονόσ ότι το ςκεπτικό μασ δεν ταυτιηόταν με αυτό τθσ πλειοψθφίασ των υπόλοιπων παρατάξεων τόςο 
ςτθν επιχειρθματολογία (αςτείεσ ανακοινϊςεισ περί διαβλθτότθτασ, χειραγϊγθςθσ και νοκείασ, περί 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων κλπ), οι οποίεσ είτε αποςφρκθκαν από όςουσ τισ διατφπωναν είτε 
κατζπεςαν μζςω τθσ απόφαςθσ τθσ Αρχισ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων  όςο και ςτθ διαχείριςθ 
τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ (τυφλζσ πολυδάπανεσ δικαςτικζσ προςφυγζσ ςτο ΣτΕ και ςτα Εφετεία για δικεν 
λανκαςμζνο τρόπο κατάκεςθσ των ψθφοδελτίων(!!) κλπ, προκειμζνου να εμφανιςτεί κάποια δικεν δράςθ 
ςε νομικό επίπεδο, οι οποίεσ χάκθκαν πανθγυρικά, εμφανίηοντασ τον κλάδο απογυμνωμζνο και ςε πλιρθ 
αναντιςτοιχία με κάκε αίςκθμα δικαιοςφνθσ). Συνεχίηουμε να επιμζνουμε πωσ το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα 
κα ζπρεπε να ζχει αντιμετωπίςει διαφορετικά το κζμα και όχι παίηοντασ το παιχνίδι τθσ υπουργοφ 
Παιδείασ. Αυτό βζβαια δεν ακωϊνει τθν τραγικά απαράδεκτθ τακτικι του υπουργείου Παιδείασ το 
οποίο φζρνει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για ότι ζχει ςυμβεί.  

 Η ςτάςθ του υπουργείου Παιδείασ αλλά και του κόμματοσ τθσ ΝΔ, το οποίο είχε εμπλοκι μζςω 
τθσ αποςτολισ μθνυμάτων, προκειμζνου τα μζλθ και οι φίλοι τθσ κυβζρνθςθσ να ςτθρίξουν τθ διαδικαςία 
ψθφίηοντασ, τουσ αφινει απόλυτα εκτεκειμζνουσ και οδιγθςε ακόμα και αυτοφσ που είχαν τισ 
οποιεςδιποτε επιφυλάξεισ να τισ άρουν και να μθν ςυμμετζχουν. Σο δε αποτζλεςμα, τουσ καταγράφει 
ςτουσ πολιτικά θττθμζνουσ. Η υπουργόσ Παιδείασ και ολόκλθρθ θ Κυβζρνθςθ καταγράφουν μία μαφρθ 
ςελίδα αυταρχιςμοφ, παράνοιασ και αδιζξοδθσ ριξθσ. 

 Δυςτυχϊσ όμωσ αυτι θ πολιτικι ιττα τθσ Κυβζρνθςθσ, δεν μπορεί να κεφαλαιοποιθκεί από τον 
κλάδο κακϊσ ζχει μείνει χωρίσ τουσ εκπροςϊπουσ του ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια, δθλαδι χωρίσ 
αυτοφσ που κα εμποδίηουν τισ αυκαιρεςίεσ και τον αυταρχιςμό τθσ διοίκθςθσ προςτατεφοντασ τουσ 
ςυναδζλφουσ. Ζνασ δθμοκρατικόσ κεςμόσ με ιςτορία εκατό χρόνων βρίςκεται ςτον «αζρα» και 
κινδυνεφει να καταργθκεί. Αυτό δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να επιτραπεί. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ είχε ξεκάκαρα δθλϊςει πωσ ςτουσ αξιακοφσ τθσ κϊδικεσ δεν 
υπάρχει δθμοκρατία χωρίσ πολυφωνία και πλουραλιςμό, πωσ τα ψθφοδζλτιά τθσ δεν κα αφεκοφν 
μόνα χωρίσ «αντιπάλουσ» μζςα ςε οποιαδιποτε κάλπθ, κακϊσ ζχουμε μάκει να κερδίηουμε τισ μάχεσ 
για τθν εκπροςϊπθςθ και τθν εμπιςτοςφνθ των εκπαιδευτικϊν, ςτο προςκινιο και όχι κρυμμζνοι.  



Στουσ αγϊνεσ μασ δεν υπιρξαμε ποτζ «τηάμπα μάγκεσ» και όταν ζρχεται θ ςτιγμι κατακζτουμε το 
κόςτοσ των ενεργειϊν μασ. Αυτι θ ςτιγμι ζχει φτάςει και ςε αυτι τθ διαδικαςία. Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ θ οποία είχε 48 εκλεγμζνουσ αιρετοφσ και είχε βάςιμεσ πικανότθτεσ να τουσ αυξιςει 
ςθμαντικά, δθλϊνει πωσ δεν νομιμοποιεί το εκλογικό αποτζλεςμα και δεν αποδζχεται τθν εκλογι 
ςτελεχϊν τθσ με τζτοιου είδουσ διαδικαςίεσ.  

Σα ςτελζχθ τθσ που παρά τθ μθ ςυμμετοχι τουσ εκλζχτθκαν, παραιτοφνται, χωρίσ να ςυναρτοφν 
τθν πράξθ τουσ με πράξεισ άλλων. Χωρίσ κανζνα προαπαιτοφμενο. Απλά παραιτοφνται! Από κάτι που 
είχαν κερδίςει και κατείχαν, όχι από κάτι που δεν είχαν ποτζ και δεν είχαν καμία ελπίδα να κερδίςουν 
ι είχαν ςε μικρό ι ελάχιςτο αρικμό με αποτζλεςμα να ςκζφτονται ότι οι ςυνδικαλιςτικοί τουσ 
αντίπαλοι ζχουν περιςςότερα να χάςουν. 

 Στθ δικι μασ άποψθ περί εκπροςϊπθςθσ και δθμοκρατίασ δεν χωροφν αμφιταλαντεφςεισ οφτε 
δικαιολογίεσ. Δεν ςυμπορευόμαςτε με αυτό που κζλουν άλλοι για να γινόμαςτε αρεςτοί, να επιβιϊνουμε 
ςυνδικαλιςτικά και να βολευόμαςτε ατομικά. Διατθροφμε τισ απόψεισ μασ, τθν ςυνδικαλιςτικι μασ 
αυτονομία και δεν ετεροπροςδιοριηόμαςτε. Δεν νιϊκουμε αναςφάλεια επιηθτϊντασ επιβεβαίωςθ από 
άλλουσ. Ζχουμε ςτζρεεσ απόψεισ και τισ υπεραςπιηόμαςτε. Δεν ζχουμε οφτε κυβερνθτικά οφτε 
αντικυβερνθτικά ςφνδρομα. Δεν ζχουμε αυταπάτεσ. Ζχουμε κερδίςει πολλζσ μάχεσ και κα ςυνεχίςουμε να 
αγωνιηόμαςτε ότι και αν ςυμβεί. Σε όλουσ τουσ αγϊνεσ κα είμαςτε όπωσ πάντα μπροςτά  και όποτε να 
γίνει θ επόμενθ εκλογικι διαδικαςία κα είμαςτε και πάλι παρόντεσ. 

Δεν κα επιτρζψουμε τθν κατάργθςθ του κεςμοφ του Αιρετοφ εκπροςϊπου των εργαηόμενων. 
Ο αγϊνασ μασ κα είναι διαρκισ και ανυποχϊρθτοσ! 
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