
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Στις 7 Νοέμβρη ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τις
e-«Κάλπες»

Υπερασπιζόμαστε τα σωματεία και τις συλλογικές μας
διαδικασίες!

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αποκαλύπτει το
πραγματικό πρόσωπο του αυταρχισμού και της
επιβολής  απέναντι  στους  εκπαιδευτικούς.  Οι
διαβόητες  ηλεκτρονικές  ψηφοφορίες  για  τις
εκλογές στα Υ/Σ έχουν πλέον καταδικαστεί και
απονομιμοποιηθεί  από  τη  συντριπτική
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (δασκάλων και
καθηγητών).  Το  ένα  μετά  το  άλλο  τα
πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά σωματεία (ΕΛΜΕ –
ΣΕΠΕ), οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ –
ΔΟΕ)  καταγγέλλουν  τις  αντιδημοκρατικές
μεθοδεύσεις  της  ηγεσίας  του  ΥΠΑΙΘ  και
καλούν  τους  συναδέλφους  σε  αποχή  από  τη
φαρσοκωμωδία των «ηλεκτρονικών εκλογών»,
ενώ δε δηλώνουν εκπροσώπους στις τριμελείς
εφορευτικές  επιτροπές.  Επίσης,  οι
συνδικαλιστικές  δυνάμεις,  η  μια   μετά  την
άλλη,  αποσύρονται  από  την  ηλεκτρονική
«φιέστα»  του  υπουργείου.  Οι  ελάχιστοι  και
μετρημένοι  στα  δάχτυλα  του  ενός  χεριού
εναπομείναντες «ανεξάρτητοι» υποψήφιοι, που
επιμένουν  να  συμμετάσχουν  σ’  αυτή  τη
φαρσοκωμωδία,  επιβεβαιώνουν  την  καθολική
απόρριψη της πολιτικής αυτής από τη μεγάλη
πλειοψηφία  του  κλάδου.  Επιβεβαιώνουν
ταυτόχρονα  πως  πάντα  υπάρχουν
«πρόθυμοι»  και  σύγχρονοι  «εφιάλτες»
στο  εκπαιδευτικό  κίνημα,  έτοιμοι  να
προστρέξουν να γίνουν στηρίγματα της
κυβερνητικής  πολιτικής,  με  αντάλλαγμα
θέσεις  στη  Διοίκηση  και  στη  νομή  της
εξουσίας. 

‘Όλοι  αυτοί  την  επόμενη  ημέρα  θα
αποτελέσουν  το  μηχανισμό  για  την
επιβολή των αντιεκπαιδευτικών μέτρων,
όπως  η  επερχόμενη  αξιολόγηση. Πρέπει
να αποδοκιμαστούν και να απορριφθούν
συλλήβδην!

Η ηγεσία  του  ΥΠΑΙΘ  καταφεύγει  σε  κινήσεις
που δηλώνουν  πανικό. Ψηφίζει τροπολογίες με
κατεπείγουσες διαδικασίες και σε άσχετα – ως
συνήθως –  νομοσχέδια  που νομιμοποιούν  την

Κεραμέως  να  πράττει  αυθαίρετα  και  κατά
βούληση,  κάνοντας  κουρελόχαρτα ακόμα και
τα  δικά  τους  θεσμικά  πλαίσια.  Με  μια
πρωτοφανή,  για  κάθε  εκλογική  διαδικασία,
Υπουργική  Απόφαση  πέρα  και  έξω  από  κάθε
δημοκρατικό  πλαίσιο,  νομιμοποιεί  για  πρώτη
φορά  την  ύπαρξη  διμελών  εφορευτικών
επιτροπών! Η μοναδική αγωνία της πολιτικής
ηγεσίας είναι να διασφαλίσει την αδιατάρακτη
επιβολή  των  «ηλεκτρονικών  εκλογών»,  που
άλλωστε  αποτελούν  και  πρόκριμα  για  τα
βάρβαρα  αντισυνδικαλιστικά  μέτρα  που
ετοιμάζει ο Βρούτσης και η ΝΔ.  Οι εξελίξεις
αυτές  υπογραμμίζουν  πως  «ο  Βασιλιάς
είναι πλέον γυμνός».

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα επιτελεία της ΕΕ,
του  ΟΟΣΑ,  του  ΣΕΒ επελαύνουν  ενάντια  στο
λαό, τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς,
τη  νεολαία.  Μεθοδεύει  απανωτά  βάρβαρα
μέτρα  που  τσακίζουν  τις  εργασιακές
κατακτήσεις  (8ωρο,  συλλογικές  συμβάσεις,
κλπ). Νομιμοποιούν την εργοδοτική αυθαιρεσία
και την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων
για  το  συμφέρον  της  κερδοφορίας  του
μεγάλου  κεφαλαίου.  Ο  νέος  «πτωχευτικός
κώδικας»  θα  σημάνει  την  λεηλασία  των
λαϊκών  νοικοκυριών  προς  όφελος  των
τραπεζιτών. Η πανδημία γίνεται όχημα για να
καταπατηθούν  όσα  εργασιακά,  ασφαλιστικά
και δημοκρατικά δικαιώματα έχουν απομείνει,
την  ώρα  που  η  υγεία  του  λαού  βρίσκεται
εκτεθειμένη  εξαιτίας  της  διάλυσης  του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας.  Η Παιδεία και
τα  μορφωτικά  δικαιώματα  της  νεολαίας
τσαλακώνονται  στα  25άρια  και  27αρια
τμήματα,  σε  τάξεις  –  κλουβιά  μ,ε
ανεπαρκή  μέτρα  υγιεινής,  με  ελλείψεις
εκπαιδευτικών, με νόμους που φτιάχνουν
ένα  σχολείο  περισσότερο  ταξικό  και
επιλεκτικό. 

Η επιβολή  αυτής  της  πολιτικής  συνοδεύεται
από την αστυνομική  βία  και  την καταστολή,



τα χημικά ενάντια στις διαδηλώσεις του λαού
και  των  μαθητών.  Απαιτεί  από  τους
εκπαιδευτικούς  να  γίνουν  χαφιέδες  και
ρουφιάνοι  των  αγωνιζόμενων  μαθητών.
Παράλληλα  η  κυβέρνηση  με  τα  νέα
αντισυνδικαλιστικά μέτρα του Βρούτση και
του Μητσοτάκη  κηρύσσει τον πόλεμο στα
συνδικάτα.  Επιβάλλει  το  μητρώο  των
συνδικάτων και όσων συνδικαλίζονται. Χτυπά
ξανά  την  απεργία,μεθοδεύοντας  την
υποχρεωτική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την
κήρυξή  της.  Νομιμοποιεί  το  εργοδοτικό
λοκ-άουτ και τις διώξεις όσων σωματείων και
εργαζομένων  αγωνίζονται,  απεργούν  για  να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Ανοίγουν το δρόμο για την ευθεία παρέμβαση
του κράτους στα εσωτερικά των σωματείων,
στις συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες

μας.  Θέλουν  να  επιφέρουν  συντριπτικό
πλήγμα στα συνδικάτα, να τα υποτάξουν
και  να  τα  χειραγωγήσουν,  να  μας
αφοπλίσουν, για να επελαύνει η κυβερνητική
πολιτική  ανεμπόδιστη.  Επιβάλλουν  το
ηλεκτρονικό  φακέλωμα  όλων  των
συνδικαλιστικών  οργανώσεων  και  όσων
ασκούν  τα  συνδικαλιστικά  τους  δικαιώματα.
Εκεί  ακριβώς  βρίσκεται  ο  πυρήνας  της
κυβερνητικής  πολιτικής.  Θέλουν  να
γυρίσουν το λαό και τους εργαζόμενους
στην εποχή του μεσαίωνα!

Οι  «ηλεκτρονικές  εκλογές» της  Κεραμέως
για  τα  Υ/Σ  αποτελούν  το  προπέτασμα
καπνού.  Το  βλέμμα της,  όπως  και  της
κυβέρνησης  της  ΝΔ  είναι  στραμμένο  στο
τσάκισμα  των  σωματείων  και  του
συνδικαλιστικού κινήματος.

Να σηκώσουμε το γάντι στις προκλήσεις της Κεραμέως και της κυβέρνησης!
Απέχουμε  από την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υ/Σ

Ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει
 Καθήλωση και απομόνωση των εργαζομένων. Την κυριαρχία του “μένουμε σπίτι” μακριά

από τις ζωντανές συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, την ώσμωση, τις ΓΣ, τη λογοδοσία
και τη δέσμευση των αιρετών στις ΓΣ. 

 Διαβλητές και τρωτές διαδικασίες, με στόχο το φακέλωμα και τον εκφοβισμό όσων
συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες, όσων συνδικαλίζονται, όσων απεργούν και αγωνί-
ζονται. Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» για τα υπηρεσιακά συμβούλια, της
οποίας τον έλεγχο έχει η διοίκηση, δεν υπάρχει κάλπη, δεν ταυτοποιείται δια ζώσης ο
ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή, δεν ξέρει κανείς ποιος ψήφισε πίσω από τον
υπολογιστή. Ανοίγει δρόμο για μια γενικευμένη νοθεία στις εκλογές. 

 Μετατροπή των συνδικάτων σε απονευρωμένα, γραφειοκρατικά όργανα – σφραγί-
δες, στα χέρια του κράτους, της κυβέρνησης, της εργοδοσίας.

 Ασφυκτική άσκηση ελέγχου και εποπτείας του κράτους και των μηχανισμών του πάνω
στους εργαζόμενους, με στόχο τη χειραγώγηση και την υποταγή τους.

 Ακύρωση  κάθε  δυνατότητας  λήψης  συλλογικών  αποφάσεων  για  κινητοποίηση,
απεργία κλπ.

 Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μέρος μιας μελλοντικής κοινωνίας ελεγχόμενης ψηφιακά,
εικονικής, ενταγμένης στη λογική του ατομισμού: Τα παιδιά παίζουν από τον υπολογι-
στή και το κινητό, ο εκπαιδευτικός κάνει μάθημα από τον υπολογιστή, ο ψηφοφόρος ψηφίζει
από το σπίτι του ή στον περίπατό του από τον υπολογιστή και το κινητό...

Η κυβέρνηση  καταφεύγει  στη  θωράκιση
του κράτους με ακραία αντιδημοκρατικά
και κατασταλτικά μέτρα. Αξιοποιεί όλο το
αντισυνδικαλισιτκό  οπλοστάσιο  των
προηγούμενων  μνημονιακών
κυβερνήσεων  (ΝΔ  –  ΠΑΣΟΚ  –  ΣΥΡΙΖΑ),
ενεργοποιεί  τους  χουντονόμους  για  τις
διαδηλώσεις και τις απεργίες. Θέλουν να
τρομοκρατήσουν  τον  «εχθρό  λαό».
Φοβούνται τη γενικευμένη λαϊκή οργή, τη

συσσωρευμένη αγανάκτηση που γεννά η
πολιτική τους.  Δεν θέλουν ο κόσμος της
εκπαίδευσης και οι αγωνίες του να βρουν
διέξοδο  στη  συλλογική  δράση  των
σωματείων και τον μαζικό αγώνα. Θέλουν
να ξεμπερδεύουν με κάθε κύτταρο αντίστασης
και  οργάνωσης της πάλης του λαού.  Θέλουν
τον  καθένα  μόνο  του,  φοβισμένο,  ευάλωτο
στην  αστική  προπαγάνδα,  παραδομένο  στην
ανημπόρια και την απογοήτευση. Η συνείδηση



και  η  αγωνιστική  ανάταση  σφυρηλατούνται
στο  δρόμο,  στη  συνέλευση,  στην

κινητοποίηση,  στην  αλληλεγγύη  και  την
αυτοπεποίθηση που φέρνει η συλλογικότητα.

Το μέλλον μας δεν είναι η ψηφιακή «εικονική πραγματικότητα» που στήνουν!
Ορθώνουμε πύργους αντίστασης και υπεράσπισης των σωματείων μας, των ταξικών μας συμφερόντων

Το Σάββατο 7 Νοέμβρη καλούμε

 Τους συναδέλφους μας να απέχουν καθολικά από τη φαρσοκωμωδία των 
“ηλεκτρονικών εκλογών”  για τα Υ/Σ, από το έγκλημα σε βάρος των σωματείων μας! 
Με τη στάση μας αυτή υπερασπιζόμαστε τα σωματεία μας, τα δημοκρατικά μας 
δικαιώματα και τις συλλογικές μας διαδικασίες!

 Τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να μην νομιμοποιήσουν και να μην αναγνωρίσουν κανέναν
αιρετό που τυχόν θα προκύψει μέσα από τέτοιες αντιδημοκρατικές διαδικασίες!

ΚΕΡΑΜΕΩΣ και Κυβέρνηση  ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ  ΣΤΟ ΦΟΝΟ ΔΕ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Α Π Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Α  Α Π Ο  Τ Ι Σ
e - « Κ Α Λ Π Ε Σ »

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Μ Α Ζ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Υ Σ
Α Γ Ω Ν Ε Σ !


