
  ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

   Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ 

 

2 Νοέμβρη: Μήνυμα Αγώνα και ΑΙΡΕΤΌΣ στο ανεξάρτητο αγωνιστικό ταξικό ρεύμα. 
 

Χωρίς αυταπάτες για το ρόλο  των ΠΥΣΠΕ, που είναι κρατικά όργανα επιβολής της πολιτικής 
τους και η συμμετοχή μας ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ το ρόλο τους -  Κινηθήκαμε με στόχο να 
παρεμποδίσουμε την επιβολή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και αυτό θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε. 
 

Αρνηθήκαμε:  

 το ρόλο της συνδιαχείρισης  

 την τακτική του αποκαλύπτω και καταγγέλλω για “να είμαι εγώ καθαρός” και αφήνω τα 
πράγματα να εξελιχθούν και τη διοίκηση να κάνει την καταστροφική δουλειά της. 
 

Προσπαθήσαμε σε κάθε φάση:  

 να εκφράσουμε τις αποφάσεις των συλλόγων και του εκπαιδευτικού κινήματος 

 και να ενημερώνουμε τους συναδέλφους και τους  συλλόγους για το τι γίνεται στο ΠΥΣΠΕ – δεν 
υπήρχε άλλη πηγή ενημέρωσης. (Σηκώσαμε όλο το βάρος της ενημέρωσης με 29 
ενημερωτικά δελτία).  

 να συγκρουστούμε και να τροφοδοτήσουμε το κίνημα ώστε όλοι μαζί να παρεμποδίσουμε και να 
σταματήσουμε τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα και την αυθαιρεσία απέναντι στους συναδέλφους 

 να υπερασπίσουμε και να επιβάλουμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών - 
Υπερασπιστήκαμε όλους τους συναδέλφους χωρίς διακρίσεις - δασκάλους, ειδικότητες, 
νηπιαγωγούς. 

 να υπερασπίσουμε το δημόσιο σχολείο και το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση χωρίς 
εκπτώσεις. 

 
Αγωνιστήκαμε ενάντια : 

 στις αυθαίρετες μετακινήσεις ,στη μαζική μετακίνηση στην περιφέρεια των 20 συναδέλφων 
αγγλικών αλλά και στις πολλαπλάσιες μετακινήσεις 

 στις περικοπές θέσεων εργασίας και την αποτροπή της κάλυψης των κενών με τους υπάρχοντες 
εκπαιδευτικούς χωρίς προσλήψεις - διεκδικήσαμε περισσότερες θέσεις εργασίας ενάντια στην 
εφαρμογή της υπ. απόφασης Φίλη. Τον περιορισμό και τον παράνομο χρόνο των  υπεραριθμιών 
πριν την αρχή της χρονιάς  

 καταγγείλαμε και αντιπαλέψαμε μαζί με τους αναπληρωτές τις αυθαιρεσίες σε βάρος τους 
(απόκρυψη κενών, αγνόηση αιτήσεων τους, προσλήψεις με καθυστέρηση - να μη χαθεί μέρα 
εργασίας, μετακινήσεις, τις επιλεκτικές τοποθετήσεις ειδικοτήτων) 

 στην  επιβολή υπερωριών, συγχωνεύσεων – συμπτύξεων και υποβαθμίσεων σχολείων, 
αποπομπής προνηπίων και κλείσιμο τμημάτων νηπιαγωγείων, λειτουργίας υπεράριθμων 
τμημάτων με 26 και 27 μαθητές κ.λ.π 
 

Αγωνιστήκαμε για:   

 την τήρηση της διαφάνειας και τη δικαίωση των συναδέλφων  

 την προσμέτρηση της ημέρας παρουσίας  ως μέρα ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών 

 το συντονισμό και την οργάνωση της δράσης των συλλόγων και των συναδέλφων με στόχο το 
δίκαιο και την αντικειμενικότητα, την  υπεράσπιση  του δημόσιου σχολείου, την προάσπιση των 
συμφερόντων των συναδέλφων χωρίς ανταλλάγματα και εκδουλεύσεις 
 
Αποκαλύψαμε:  

 τα μέτρα και τη σύνδεσή τους με την επιβολή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και 
μεταφέραμε τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού κινήματος στο ΠΥΣΠΕ. 

 το ρόλο και τις όποιες μεθοδεύσεις - αυθαιρεσίες της διοίκησης 
Τηρήσαμε την εναλλαγή στο πρόσωπο του αιρετού καταρρίπτοντας τη πρακτική του 

παράγοντα που είναι αποκομμένος από το σχολείο και τους συναδέλφους. 
 



 
 

Ως ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ δεσμευόμαστε : 
ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ και ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Καλούμε και όλους τους άλλους υποψήφιους αιρετούς όλων των παρατάξεων ΝΑ 

ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΝ Σ΄ ΑΥΤΟ. 
 

Όχι στο συνδικαλισμό σκαλοπάτι προσωπικής ανέλιξης  
ΔΕΝ θα μεταπηδήσουμε σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης  

 
ΞΕΡΟΥΜΕ ότι η παρουσία μας στο ΠΥΣΠΕ έχει νόημα μόνο όταν συμβάλει στην ανάπτυξη της δράσης 
των εκπαιδευτικών. Οι αιρετοί πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συγκρουστούν - αν χρειαστεί ακόμα 
και να παραιτηθούν - όχι μόνο με τα επιμέρους ζητήματα και τις διαδικασίες αλλά με την 
καρδιά της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής και να αμφισβητήσουν και να 
μπλοκάρουν με όρους κινήματος τη συνολική λειτουργία του οργάνου.  
 
Δίνουμε αγώνες, όχι για να συνδιαχειριστούμε την κυβερνητική και εκπαιδευτική πολιτική, 
αλλά για να την ανατρέψουμε με αγώνες στους συλλόγους, στις γενικές συνελεύσεις, στις 

διαδηλώσεις και στους δρόμους. 
 

 ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ – ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ 

 

Ξέρουμε ότι η πραγματική μάχη πρέπει να γίνει με όλο το εκπαιδευτικό κίνημα 
απέναντι στην αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική του Υπουργείου και της 

κυβέρνησης, της ΕΕ του ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κεφαλαίου. 
Σήμερα μετά από 6 χρόνια Μνημόνια και εναλλαγή όλων των ειδών και συνδυασμών των 

κυβερνήσεων με αποκορύφωμα την τελευταία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καταλαβαίνουμε περισσότερο 
από ποτέ ότι ο δρόμος της βελτίωσης της ζωής μας περνάει μέσα από τη βαθύτερη 
αμφισβήτηση του συστήματος, της ΕΕ και των Μνημονίων , όλου του επίσημου πολιτικού 

συστήματος και της οικονομικής ολιγαρχίας που τα επιβάλουν. Κανενός είδους 
διαπραγμάτευση με όλους αυτούς δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις, ο μόνος 

δρόμος που μας απομένει είναι η ουσιαστική σύγκρουση μαζί τους . 
ΔΕ θα σταματήσουν την επίθεση και τη φτωχοποίηση μας αν δε τους σταματήσουμε ΕΜΕΙΣ. 
Δεν υπάρχουν από τα πάνω σωτήρες -  μόνο εμείς σπάζοντας την απραξία μπορούμε να 

πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.  
Δεν αποδεχόμαστε καμιά λογική που προσπαθεί να μας καθυποτάξει χρησιμοποιώντας το 
βολικό για αυτούς επιχείρημα της ανυπαρξίας εναλλακτικής λύσης (ΤΙΝΑ). 

 Υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της συνολικής ανατροπής του χρέους, των Μνημονίων, της ΕΕ,  
του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και κάθε άλλου διαχειριστή αυτής της πολιτικής. 

Πρέπει να σπάσουμε την απογοήτευση την  αδράνεια, την ψυχολογία της ήττας και της 
παραίτησης.  

 

Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας - Να στείλουμε το φόβο 

πίσω σ’ όσους μας τον καλλιεργούν. 

 
Να πάρουμε απόφαση αγώνα -πραγματικού σκληρού και να 

ξαναβγούμε στους δρόμους. 

 
 
 
 
 
 


