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Αλαθνίλωζε 

 

Δύν ρξόληα ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ ρσξίο ηνπο εθιεγκέλνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ήηαλ αξθεηά γηα λα αληηιεθζνύλ όινη, πσο ν ζεζκόο ηνπ 

αηξεηνύ, πνπ ήηαλ θαηάθηεζε κεηά από κεγάινπο αγώλεο ηνπ θιάδνπ θαη ππήξρε γηα ζρεδόλ 

εθαηό ρξόληα, δελ κπνξνύζε λα γίλεη ζπζία ζηνλ βσκό θακηάο ζθνπηκόηεηαο είηε θπβεξλεηηθήο 

είηε ζπλδηθαιηζηηθήο.  

 

Σα δύν απηά ρξόληα νη εθπαηδεπηηθνί, ρωξίο εθπξνζώπεζε ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, έξκαην 

ηωλ επηινγώλ ηεο δηνίθεζεο, πνξεύηεθαλ αβνήζεηνη κέζα ζηηο «ζπκπιεγάδεο» ηεο θαζεκεξηλήο 

ηνπο κάρεο. Είλαη ειίνπ θαεηλόηεξν όηη ε θπβέξλεζε επηζπκεί ηνλ εμνβειηζκό ησλ αηξεηώλ 

εθπξνζώπσλ από ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα. Κιαζηθή θαη ηξαλή απόδεημε, ε κε ζπκκεηνρή ηωλ 

αηξεηώλ, πιένλ, ζηα ζπκβνύιηα επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο. 

 

Σα δύν απηά ρξόληα ήηαλ αξθεηά γηα λα αληηιεθζνύλ όινη, πωο νη ζπλάδειθνη δελ είλαη δπλαηό 

λα ζπλερίζνπλ λα είλαη απξνζηάηεπηνη απέλαληη ζε θάζε απζαηξεζία ηεο δηνίθεζεο, πωο ε 

αδηαθάλεηα θαη ε κε ινγνδνζία ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο δελ κπνξνύζε λα ζπλερηζηεί, πωο νη 

δηνξηζκέλνη από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα ζα 

ζπλέρηδαλ -κέζω ηεο απνρήο- λα παξηζηάλνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, ζύκθωλα θαη 

κε ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ θξόληηζε λα ζεζκνζεηήζεη ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Δ. γηα ηε «ιεηηνπξγία» 

ηωλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίωλ, ρωξίο εθιεγκέλνπο εθπξνζώπνπο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Σα δύν απηά ρξόληα ήηαλ αξθεηά γηα λα θαηαπέζεη θαη ε ηειεπηαία απηαπάηε πωο ε απνρή θαη 

ε κε ζπκκεηνρή θέξλεη απνηέιεζκα, πωο ε απνρή θαη ε κε ζπκκεηνρή θέξλεη ζε δύζθνιε ζέζε ηελ 

θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Παηδείαο, πωο ε απνρή θαη ε κε ζπκκεηνρή δελ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα γηαηί δήζελ νη αηξεηνί ζα ππνθαηαζηαζνύλ από ηνπ ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ, πωο ε 

απνρή θαη ε κε ζπκκεηνρή είλαη ληθεθόξα δξάζε! 

 

Σν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη παιαηόηεξα δηαθσλνύζε κε ζπλδηθαιηζηηθνύο λόκνπο, όπωο 

γηα παξάδεηγκα κε ηνλ λ.330/1976, ν νπνίνο ππήξρε πξηλ από ηνλ εκβιεκαηηθό λ.1264/1982. Πνηέ, 

όκσο, δελ δηάιεμε ηελ απνρή. πκκεηείρε θαλνληθά ζηηο εθινγέο πξνζπαζώληαο ηαπηόρξνλα λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο θνηλσληθέο πξνϋπνζέζεηο αλαηξνπήο θαη θαηάξγεζεο όισλ ησλ 

αληηεθπαηδεπηηθώλ ή ησλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ, όπσο είλαη ν λόκνο Υαηδεδάθε. 

 

ε πνιηηηθό επίπεδν, επίζεο, πνηέ ζηε Μεηαπνιίηεπζε ηνπιάρηζηνλ, ε δηαθσλία γηα 

παξάδεηγκα απέλαληη ζηνλ εθινγηθό λόκν δελ απνηέιεζε αηηία απνρήο. Σα θόκκαηα πνπ 

επηζπκνύλ ηελ απιή αλαινγηθή δελ απείραλ πνηέ από ηηο εθινγέο πνπ γίλνληαη κε ην ζύζηεκα ηεο 

εληζρπκέλεο αλαινγηθήο. Σα θόκκαηα πνπ είλαη θαηά ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο δελ απέρνπλ πνηέ 

από ηηο Επξωεθινγέο. πκκεηέρνπλ θαλνληθά, ςεθίδνπλ, παξά ηηο όπνηεο δηαθσλίεο ηνπο, θαη 

ΔΕΝ ΑΠΕΥΟΤΝ. 
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Είλαη ζεκαληηθό, όηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δπλάκεσλ, ηόζν ζηε ΔΟΕ όζν θαη 

ζηελ ΟΛΜΕ, έρεη αληηιεθζεί πιένλ όηη δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα γίλνπλ παξαηαμηαθά 

παηρλίδηα γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα, όπσο είλαη ε εθπξνζώπεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα 

ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα θαη πσο, παξά ηηο όπνηεο δηαθσλίεο απέλαληη ζηηο θπβεξλεηηθέο 

πξνζέζεηο, ν αγώλαο ζα δνζεί κέζα από ηε ζπκκεηνρή πιένλ θαη όρη κε ηελ απνρή. 

 

Σν δηαθύβεπκα είλαη ε ύπαξμε αηξεηώλ εθπξνζώπσλ θαη είλαη ηόζν κεγάιν πνπ δελ 

κπνξνύκε λα ην απεκπνιήζνπκε γηα δεύηεξε θνξά. Σα νπνηαδήπνηε εθινγηθά παξαηαμηαθά 

«νθέιε» θάπνησλ δελ κπνξνύλ λα πξνηάζζνληαη, αδηαθνξώληαο γηα ην ηη ζεκαίλεη ε απώιεηα 

θαη ε νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ελόο ζεζκνύ κε εθαηό ρξόληα ηζηνξία. 

 

Σν Δ.. ην ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο», κε βάζε θαη ηελ απόθαζε ηνπ 

Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. γηα ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο αηξεηώλ, θαιεί ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο λα δείμνπλ 

ηελ αληίζεζή ηνπο ηόζν ζηελ θπβέξλεζε όζν θαη ζηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ςεθνθνξία, ην άββαην 5 Ννεκβξίνπ. 
 

 

Δελ ζπλαηλνύκε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνύ ησλ αηξεηώλ! 

 

Λέκε όρη ζηνπο δηνξηζκέλνπο «αηξεηνύο» ζηα Τπεξεζηαθά πκβνύιηα! 

 

Δελ αθήλνπκε ηελ ππνπξγό Παηδείαο λα απνθαζίζεη γηα καο ρσξίο εκάο! 

 

Φεθίδνπκε καδηθά θαη εθιέγνπκε αηξεηνύο! 

 

Η ςήθνο καο είλαη ε δύλακή καο! 
 

 

   Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

 


