
 

 
 

 

  

 

 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Στηρίζουμε-ενισχύουμε παντού τη φωνή της ενότητας, 
τη γραμμή του αγωνιστικού μετώπου για την υπεράσπιση του 

δημόσιου σχολείου και την κοινωνική ανατροπή 

 

 

 

 

 

 

 Στο ΚΥΣΠΕ  και το  ΑΠΥΣΠΕ Αττικής τα ψηφοδέλτια της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 

 Στο ΠΥΣΠΕ το ενωτικό ψηφοδέλτιο " ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ" 

 

 

 Συνάδελφισσες και συνάδελφοι, 

 Ο πόλεμος λάσπης που εισπράξαμε τις τελευταίες μέρες από όσους έλκουν την 

καταγωγή τους στα παραδοσιακά ρεύματα του κυβερνητικού συνδικαλισμού, αυτά που 

οδήγησαν και οδηγούν τον  κλάδο στην ήττα και στη συνδιαλλαγή με τις πιο ακραίες 

αντιεκπαιδευτικές θέσεις (της Διαμαντοπόυλου χθες - μέχρι του Γαβρόβλου σήμερα) δείχνει 

πόσο ενοχλείται το ποικιλόμορφο συνδικαλιστικό κατεστημένο από την ενωτική 

φωνή και παρουσία της Πρωτοβουλίας στο χώρο του ανεξάρτητου ταξικού 

συνδικαλισμού. 

 Είναι η φωνή που σταθερά, αταλάντευτα και χωρίς να υπακούει σε κανένα 

κομματικό σχεδιασμό, αγωνίζεται για τη συγκρότηση αγωνιστικού, ριζοσπαστικού, 

αντικυβερνητικού αντιμνημονιακού μετώπου με στόχο την ανάπτυξη του κινήματος για την 

υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και την κοινωνική ανατροπή. 

 Σε αυτό το στόχο τα καταφέραμε εν μέρει, για αυτό και είμαστε ικανοποιημένοι από τη 

συγκρότηση του Ενωτικού Αγωνιστικού Ψηφοδελτίου στο ΠΥΣΠΕ Αν . Αττικής  και του  

συνδυασμού " Μόνη Διέξοδος η Ενότητα" στο σύλλογο Αλ. Δελμούζος, συνδυασμών ισότιμης 



μετωπικής συμπόρευσης αγωνιστικών και ριζοσπαστικών δυνάμεων, ελπιδοφόρο βήμα 

για να εξαπλωθεί η ενωτική κουλτούρα σε όλους τους χώρους, που αποτελεί άλλωστε τον πιο 

μεγάλο πονοκέφαλο για τα κυβερνητικά επιτελεία, τα ποικίλα ρεύματα και τους 

συνδικαλιστικούς βραχίονες των μνημονιακών κομμάτων. 

 Η Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων εκπαιδευτικών είναι μια συνάντηση μάχιμων 

εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Π.Ε, μόνιμων και αναπληρωτών, που 

συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό κίνημα μέσα από τους πρωτοβάθμιους συλλόγους αλλά και στα 

εκπαιδευτικά σχήματα του ριζοσπαστικού χώρου.  

 Συναδέλφων της μαχόμενης εκπαίδευσης με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά κοινή 

συμμετοχή  σε όλες τις  μικρές και τις μεγάλες μάχες του κινήματος για την υπεράσπιση 

του δημόσιου σχολείου και της εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Που δεν 

σαγηνεύτηκαν από κυβερνητικές και μνημονικές κομματικές σειρήνες, για αυτό και 

είμαστε περήφανοι για κάθε συναγωνιστή της Πρωτοβουλίας που με ταξική αξιοπρέπεια δεν 

προσκύνησε και δεν υπηρέτησε μνημονιακούς αφεντάδες.  

 Θα συνεχίσουμε αυτή τη δράση όσο κι αν ενοχλεί! Σε ό,τι αφορά τις εκλογές των 

αιρετών, δεν αγνοούμε την προσπάθεια της κυβέρνησης κι όλου του μνημονιακού μπλοκ να 

αβαντάρουν τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, παλιό και νέο, στις εκλογές της 7ης Νοέμβρη με 

προφανή στόχο να ελέγξουν ασφυκτικά τα συμβούλια, ώστε να γίνουν το μακρύ χέρι 

της πολιτικής των περικοπών, των μετακινήσεων, της αυθαιρεσίας, της καταστρατήγησης 

των εργασιακών δικαιωμάτων, των απολύσεων αναπληρωτών, της αξιολόγησης. 

 Η Πρωτοβουλία Ανεξαρτήτων 

Εκπαιδευτικών Π.Ε., με ανεξάρτητο 

ριζοσπαστικό στίγμα και 

προσανατολισμό   συμμετέχει στις 

υπηρεσιακές  εκλογές της 7ης Νοέμβρη με 

ψηφοδέλτια στο ΚΥΣΠΕ, σε ΑΠΥΣΠΕ και σε 

ΠΥΣΠΕ της χώρας, ενώ συναγωνιστές και 

συναγωνίστριες που αναφέρονται σε αυτήν, 

συμμετέχουν κατά τόπους και σε ενωτικά 

ψηφοδέλτια με τις σημαίες του ανεξάρτητου 

ταξικού συνδικαλισμού και τη στοχοθεσία 

του ενωτικού ανατρεπτικού ΜΕΤΩΠΟΥ. 

 Η μαζική στήριξη και η ενίσχυση 

των ψηφοδελτίων και των συναδέλφων 

της Πρωτοβουλίας στις εκλογές των Υ.Σ, 

θα είναι παρακαταθήκη στην ανάπτυξη ενός 

μαχητικού αγωνιστικού πόλου στο 

εκπαιδευτικό κίνημα με ενωτικά 

χαρακτηριστικά, που θα σπάσει τις 

κομματικές γραμμές και τις παραταξιακές 

περιχαρακώσεις συμβάλλοντας σε ένα μαζικό 

κίνημα αντίστασης, αλληλεγγύης και 

Ανατροπής. 



 


