
Εσύ τι θα κάνεις στις 5 Νοέμβρη;
Πως θα  σου  φαινόταν  μια  εκλογική
διαδικασία όπου  πάνω στο φάκελο
της  ψηφοφορίας  σου  ζητούν  να
κολλήσεις ένα αυτοκόλλητο με το
ονοματεπώνυμό  σου; Σε
διαβεβαιώνουν  ότι  μόλις  το  ρίξεις
στην  κάλπη  και  αποχωρήσεις,  η
εφορευτική  θα  ξεκολλήσει  το
αυτοκόλλητο. Τους εμπιστεύεσαι;

Θα ψήφιζες μέσα σε ένα παραβάν
με μια κάμερα ανοιχτή πάνω από
το κεφάλι σου να σε βιντεοσκοπεί;
Αν σε ενημέρωναν ότι  αμέσως μετά
τις  εκλογές  τα  ψηφιακά  αρχεία  της
κάμερας θα σβηστούν και κανείς δεν
θα έχει  πρόσβαση σε αυτά θα τους
πίστευες;

Διανοείσαι  μια  εκλογική  διαδικασία  όπου  η  εφορευτική  επιτροπή (στην  οποία
καλείται να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του σωματείου) δεν θα έχει πρόσβαση
στον κατάλογο ψηφισάντων;

Τι είδους δημοκρατικές  εκλογές είναι αυτές όπου μπορείς κατά τη διάρκειά τους
να αλλάξεις όσες φορές θέλεις την ψήφο σου;  Δηλαδή, εφόσον ένας ψηφοφόρος
πιεστεί, για οποιοδήποτε λόγο και από οποιονδήποτε παράγοντα, να αλλάξει την ψήφο
του,  μπορεί  άνετα  να το  κάνει!  Η διαβεβαίωση ότι  οι  προηγούμενές σου ψήφοι
αυτόματα  ακυρώνονται  μικρή  σημασία  έχουν,  καθώς,  στις  αντίστοιχες  ψηφιακές
«εκλογές»  υπαλλήλων  του  Υπουργείου  Παιδείας,  στο  τέλος  της  διαδικασίας
καταμετρήθηκαν περισσότεροι ψήφοι από τους ψηφίσαντες!!

Τι  σημαίνει  η αφαίρεση  της  ευθύνης  της  καταμέτρησης  των  ψήφων από την
εφορευτική  επιτροπή και  η  μεταβίβασή  της  στο  ηλεκτρονικό  πρόγραμμα  μιας
εταιρίας που συμμετέχει στη διαδικασία ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής;



Είναι τυχαίο ότι η αντίστοιχη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Γαλλίας
έχει  λάβει  σχετική  απόφαση  ήδη  από  το  2002  και  δεν  επιτρέπει  τις  ηλεκτρονικές
ψηφοφορίες σε εθνικές, τοπικές ή συνδικαλιστικές εκλογές γιατί ακριβώς δεν γίνεται
να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου, η στοιχειώδης, δηλαδή, δημοκρατική
αρχή; Είναι τεχνοφοβικοί και οι Γάλλοι;

Μήπως ξέχασες το σκάνδαλο με τα μεταδεδομένα της Webex;

Πόσο  σε  διασφαλίζει  από  εξωτερικές  πιέσεις,  σημερινές  ή  μελλοντικές  (επίδοξοι
αξιολογητές, διευθυντές,  κομματάρχες που υπόσχονται ευνοϊκή μεταχείριση, κλπ.) η
πρόβλεψη να συμπληρώσεις ένα κουτάκι στην ψηφιακή ένδειξη:  «Επιβεβαιώνω ότι
είμαι μόνος ή μόνη και κανείς άλλος δεν παρακολούθησε τις  επιλογές μου»;
Αστειευόμαστε τώρα;

Όμως αν δεν ψηφίσουμε δεν είναι σαν να κάνουμε το χατίρι της Κεραμέως;

Οι  ευθύνες  των παρατάξεων  ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ-ΠΕΚ που συναίνεσαν  σε  αυτή  τη
διαδικασία  είναι  τεράστιες. Με  την  διαδικασία  της  «ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας»
ανοίγει  ο  δρόμος για  γενικευμένη νοθεία  στις  εκλογές, για  τεράστιας  κλίμακας
αλλοίωση και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αφού δεν θα υπάρχει κάλπη, δεν θα
ταυτοποιείται δια ζώσης ο ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή, δεν θα ξέρει κανείς
ποιος ψήφισε  πίσω από τον υπολογιστή.  Ταυτόχρονα επιδιώκεται  η  απαξίωση,  ο
ευτελισμός του θεσμού του αιρετού,  η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων
χωρίς  καμία  παρέμβαση του κινήματος  και  των διεκδικήσεων των εργαζομένων,  η
στήριξη αιρετών που θα αποτελούν τη συνέχεια της διοίκησης, η κυριαρχία της
συνδιαχείρισης, της συνδιαλλαγής και των προσωπικών εξυπηρετήσεων. 

Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι σε μια χώρα που παρακολουθούνται αρχηγοί κομμάτων και
δημοσιογράφοι, σε μια χώρα που οι βουλευτές της κάνουν ηλεκτρονικές μπίζνες α λα
μαφία και λυμαίνονται το βιος των απλών ανθρώπων, σε αυτή τη χώρα, που λειτουργεί
πια με κανόνες Καμόρα, ο κλάδος των εκπαιδευτικών θα εκλέξει  δημοκρατικά τους
αιρετούς του με ψηφιακή ψηφοφορία; Και τι είδους αιρετοί θα είναι αυτοί; Θα είναι
με μας ή με τη διοίκηση; 



Αυτές τις μέρες,  κάθε μεμονωμένος/η υποψήφιος/α διεξάγει την προσωπική του
εκστρατεία ως βουλευτής Καλοχαιρέτας,  αναφέρεται στους «αγώνες» που εκείνος
έχει κάνει, ζητά την ψήφο σου στο πρόσωπό του εν λευκώ και όχι τη στήριξη μιας
συγκεκριμένης συνδικαλιστικής συλλογικότητας που δεσμεύεται σε κάποιες θέσεις και
αρχές. Αντίπαλοί του είναι οι συνυποψήφιοί του στο ίδιο ψηφοδέλτιο περισσότερο ίσως
κι  από  τους  υποψήφιους  άλλων  ψηφοδελτίων.  Πρόκειται  για  την  απόλυτη
επιστροφή στα ένδοξα 90’s, στην εποχή του αιρετού-Μαυρογυαλούρου (ΠΑΣΚ-
ΔΑΚΕ),  ο  οποίος  αναλάμβανε  να  διευθετήσει  τις  εξυπηρετήσεις  (κοινώς
ρουσφέτια)  των ευνοούμενων ψηφοφόρων του,  στέλνοντας τους υπόλοιπους
στις εσχατιές κάθε Διεύθυνσης. Του αιρετού που σε συνεργασία με τους διευθυντές
σχολείων  έλυνε  και  έδενε,  είχε  τις  τσέπες  του  γεμάτες  με  χαρτάκια  με  ονόματα
ευνοούμενων, τοποθετούσε όποιον/α ήθελε, όπου ήθελε, επειδή έτσι ήθελε. Επόμενο
ήταν  να  διαμορφώνονται  και  σχέσεις  υποτέλειας  με  τους  διευθυντές  σχολείων,
ορισμένοι μάλιστα υπόσχονταν ανοιχτά ότι θα σε κρατήσουν στο σχολείο «γιατί είσαι
καλό  παιδί».  Ήταν  ο  αιρετός  που  «έκανε  παιχνίδι»  με  τις  πλάτες  του
προϊστάμενου. Τέτοιους αιρετούς θες;

Αυτό το καθεστώς ανέτρεψε η εκλογή σε πολλά υπηρεσιακά συμβούλια αιρετών
των Παρεμβάσεων αλλά και άλλων αγωνιστικών δυνάμεων, αιρετών που ήταν άμμος
στα γρανάζια τους, που επέβαλαν διαφάνεια και ισότητα, έσπασαν το άβατο και
την  απαγόρευση  δημοσίευσης  όσων  αποφασίζονται  στις  συνεδριάσεις  των
μυστικοσυμβουλίων, που ήταν όχι απλώς το μάτι και το αυτί του κλάδου, αλλά η αιχμή
του δόρατος, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων μας, αιρετών που δεν έκαναν «χάρες»
και  ρουσφέτια,  αλλά  υπεράσπιζαν  σθεναρά,  μαζί  με  τους  Συλλόγους  μας  το
δίκαιο κάθε συναδέλφου.

Συνένοχους στον φόνο δεν θα μας έχουνε!



Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού τρόπου εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (και
μάλιστα  χωρίς  την  επίκληση  κάποιας  πανδημικής  απειλής)  επιχειρείται  το
ξεκαθάρισμα  λογαριασμών  της  κυβερνητικής  εξουσίας  απέναντι  στο
συνδικαλιστικό  κίνημα  του  μεγαλύτερου  και  πιο  «ενοχλητικού»  κλάδου  του
δημοσίου. Οι εξελίξεις αυτές θυμίζουν την  απαίτηση του ναζιστικού κράτους να
εκμηδενίσει τον ταξικό χαρακτήρα των γερμανικών συνδικάτων και να ταυτίσει τα
συμφέροντα των εργατών με το καλό της εθνικής οικονομίας. Η οργάνωση Μέτωπο
Εργασίας που επιβλήθηκε στη συνέχεια αναγνώρισε, μέσω διαιτησίας, μόνο εκείνες τις
διεκδικήσεις  που  δεν  απειλούσαν  την  "κοινωνική  ειρήνη".  Έχοντας  κατά  νου  τις
ιστορικές  αναλογίες,  θεωρούμε  πως  η  Κεραμέως  σήμερα  δεν  επιβάλλει  μια

ολοκληρωτική  δομή
συνδικαλισμού,  αλλά
επιχειρεί να ακυρώσει
ουσιαστικά  την  ίδια
την  ιδέα  των
συνδικάτων.

Γι΄  αυτό,  από  την
πρώτη  στιγμή  ως
Παρεμβάσεις
ξεκαθαρίσαμε  ότι  σε
ηλεκτρονικές
«εκλογές»  δεν
συμμετέχουμε. Έχουμε
πλήρη  επίγνωση  του

εκβιαστικού διλήμματος που θέτει η Κεραμέως:  Ή θα αποδεχθείτε τη διάλυση των
σωματείων σας και την προώθηση του ν. Χατζηδάκη ή θα μείνετε άλλη μια διετία
χωρίς αιρετούς.     Όμως, επιλέγουμε  να κρατήσουμε ανοιχτό τον δύσκολο δρόμο
για  την  υπεράσπιση  των  συλλογικών δημοκρατικών  διαδικασιών. Κι  έτσι  θα
συνεχίσουμε.  Δεν θα τους αφήσουμε να παίζουν με τα δικαιώματά μας:  Δοτοί και
νόθοι «αιρετοί», διευθυντές εκπαίδευσης και υπηρεσιακά μυστικοσυμβούλια θα
μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους.

Σάββατο 5/11, ΑΠΕΧΟΥΜΕ από τις ηλεκτρονικές «εκλογές»

Τετάρτη 9/11, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ


