Σέρρες, Νοέμβριος 2016

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια η Δημόσια εκπαίδευση και οι λειτουργοί της έχουν μπει στο
στόχαστρο των κυβερνώντων. Οι ολέθριες μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν
οδηγήσει την πατρίδα μας σε βαθιά και αδιέξοδη κρίση. Ο ευαίσθητος τομέας της Παιδείας δεν
αποτελεί εξαίρεση. Με δεδομένο το συνδυασμό της πολιτικής των μετακινήσεων, της λογιστικής
διαχείρισης στην εκπαίδευση, της αυθαιρεσίας και του αυταρχισμού της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και του πειθαρχικού δικαίου ο εκπαιδευτικός «γίνεται έρμαιο» σε ένα
παιχνίδι αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων που οδηγούν σε εργασιακή ανασφάλεια και
δημιουργούν φόβο.
Η εκπροσώπηση των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια πρέπει να δημιουργεί
αίσθημα ασφάλειας και απονομής δικαιοσύνης. Οι αιρετοί οφείλουν να παλεύουν για την
ίση

μεταχείριση όλων χωρίς διακρίσεις, περιφρουρώντας την αξιοπρέπεια και την

προσωπικότητα των εκπαιδευτικών.
Δεν χωρούν και δε συγχωρούνται οι πρακτικές της απόλυτης σύμπλευσης
εκπροσώπων-διοίκησης που εξέθρεψαν οι υπερασπιστές των πολιτικών του πρόσφατου
παρελθόντος ούτε κι οι πομπώδεις επαναστατικές κορώνες που καταλήγουν σε διαχειριστικές
κυβιστήσεις. Χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε το θεσμό του αιρετού
.Το θεσμό που κατακτήθηκε με σκληρούς αγώνες.
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι,
Στις 2 Νοεμβρίου 2016 εκλέγουμε τους αιρετούς εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια. Με την ψήφο μας επιβραβεύουμε αυτούς που αποδεδειγμένα ακολουθούν το
δύσκολο δρόμο της Υπευθυνότητας, της Αλήθειας, της Αξιοκρατίας, της
Διαφάνειας, της Ενότητας, της Σύνθεσης και της Ίσης Αντιμετώπισης όλων
των συναδέλφων.

ΜΕ ΤΗ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Όπως έχουν αποδείξει με την θητεία τους, οι αιρετοί που εκλέγονται με το ψηφοδέλτιο
της ΔΑΚΕ είναι εκπρόσωποι όλων των εκπαιδευτικών πέρα και πάνω από τις
παρατάξεις. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις για εμάς είναι φορείς ιδεολογικού
προσανατολισμού. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι ταυτισμένες με συγκεκριμένο
κόμμα και να χωρίζουν τους συναδέλφους σε «δικούς μας» και αντιπάλους.
Οι υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ ΠΕ είμαστε αποφασισμένοι για το ρόλο
που

θα

επιτελέσουμε.

Ειλικρινείς

εκπρόσωποι

του

εκπαιδευτικού

ανεξάρτητα από τις πολιτικές του θέσεις, κάτι που το αποδεικνύει περίτρανα η παρουσία
των αιρετών της παράταξης μας στα υπηρεσιακά συμβούλια εδώ και πολλά χρόνια.

Με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Υπεύθυνα και Δυναμικά
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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ΣΤΟ ΑΠΥΣΠΕ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΣΠΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

