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ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 
Όλοι εμείς που βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, που βλέπουμε να «ψαλιδίζουν» καθημερινά τις ζωές μας και το μέλλον 
των παιδιών μας, έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε.  

Σήμερα υπάρχει αρκετή πείρα στους εργαζόμενους! 
Είναι αλήθεια ότι, δοκιμάστηκαν μια σειρά επιλογές που υποτίθεται πως θα έδιναν λύση στα λαϊκά προβλήματα 
ή έστω θα ανέκοπταν τη σφοδρή επίθεση των επτά τελευταίων χρόνων. Εναλλάχθηκαν κυβερνήσεις όλων των 
αποχρώσεων. Έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε τη φαρσοκωμωδία της «σκληρής διαπραγμάτευσης».  

Η αντιλαϊκή επίθεση δεν ανακόπηκε, αντίθετα δυνάμωσε,  
γιατί παραμένουν οι αιτίες που γεννούν την καπιταλιστική οικονομική κρίση και τις αντιλαϊκές πολιτικές 

Κανένας συμβιβασμός! Καμία απογοήτευση! 
Η οργή και η αγανάκτηση απέναντι στα βάρβαρα μέτρα της κυβέρνησης χρειάζεται να μετατραπεί σε δύναμη 
αγώνα, με οργάνωση στα σωματεία, με  ενότητα των εργαζομένων και λαϊκή συμμαχία. 
Εδώ βρίσκεται η λύση και η προοπτική. Κάθε δρόμος προς τα πίσω πρέπει να κλείσει οριστικά. 
 Αγώνας τώρα για την ανάκτηση των απωλειών που είχαμε τα χρόνια της κρίσης!  
 Αγώνας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας! 
 Αγώνας για την ανατροπή κάθε αντιλαϊκής πολιτικής! 

 
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! 

 

 Με το ΣΥΡΙΖαίικο παραμύθι της «δίκαιης ανάπτυξης» όπου «οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους για τις 
μεγάλες μέρες που πρόκειται να έρθουν». 

 Με την πολιτική της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που «ματώνει» το λαό για να εξασφαλίσει ζεστό χρήμα, κίνητρα 
και φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο. 

 Με τις κάλπικες αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και ΝΔ, ενώ όλοι μαζί έχουν ψηφίσει τα προαπαιτούμενα του 3ου 
Μνημονίου.  

 Με το ψέμα και την κοροϊδία για την «κανονικότητα» στη λειτουργία των σχολείων, όταν υπάρχουν ανάγκες που 
δεν καλύπτονται και αναπληρωτές που απολύονται.  

 Με την παραπέρα υποβάθμιση της παιδείας και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας. 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

 

Αξιοποίησε τις αρχαιρεσίες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ψήφισε με κριτήριο όλα όσα αφορούν τη ζωή και τα 
δικαιώματά σου. 

Είναι γνωστό ότι το θεσμικό – νομικό πλαίσιο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κινείται στα πλαίσια των 
αποφάσεων και της πολιτικής που χαράσσουν κάθε φορά το κράτος και οι κυβερνήσεις, κινείται στα πλαίσια του 
αντιδραστικού Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Πλειοψηφία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, 
αφού τα 3 από τα 5 μέλη είναι διορισμένα. 
 

Η καθημερινότητα που ζούμε στο σχολείο από την αρχή της χρονιάς, οι περικοπές ωρών, το χτύπημα του ολοήμερου, το 
κλείσιμο των ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ, οι ανατροπές στις εργασιακές μας σχέσεις, το χτύπημα της 
οργανικότητας, οι πλαστές υπεραριθμίες, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις, οι σχεδόν μηδενικές μεταθέσεις, η συμπλήρωση 
ωραρίου σε 4-5 σχολεία, οι απολύσεις χιλιάδων αναπληρωτών, οι προσλήψεις αναπληρωτών σχεδόν αποκλειστικά από 
το ΕΣΠΑ, είναι όλα κομμάτια του παζλ ενός σχολείου που προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς. 



Με κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, αλλά και με κυβέρνηση «πρώτη φορά αριστερά» αποδεικνύεται ότι το κράτος έχει 
συνέχεια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής και για αυτόν το λόγο αξιοποιούνται και τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια.  
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες δίνουμε τη μάχη για να εμποδίσουμε και να ανατρέψουμε ρυθμίσεις που χτυπάνε τα 
εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, που είναι σε βάρος των συναδέλφων και της λειτουργίας των σχολείων. 

 Πάλεψαν για τα δικαιώματα των συναδέλφων μέσα και έξω από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που μαζί με τα συνδικάτα επέβαλαν λύσεις υπέρ των συναδέλφων, όπως στην περίπτωση του 
Πειραιά στη Δευτεροβάθμια και άλλου, που ακύρωσαν τις τοποθετήσεις εξπρές στην αρχή της χρονιάς πριν 
ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές και τις μαζικές υποχρεωτικές μετακινήσεις συναδέλφων. 

Οι υποψήφιοι αιρετοί με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών:  

 Δεν έχουν καμία δέσμευση απέναντι στη διοίκηση, δε λειτουργούν στη  βάση προσωπικών εξυπηρετήσεων και 
ρουσφετιών.  

 Δεν υπηρέτησαν από κανένα πόστο και με κανένα τρόπο τις αντιλαϊκές πολιτικές καμιάς κυβέρνησης, δεν τους 
συνδέει κανένας ομφάλιος λώρος με αυτές. 

Βασικό κριτήριο ψήφου και για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια,  κατά τη γνώμη μας, είναι ποιο κίνημα μπορεί να 
αντιπαλέψει και να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική.  
Ένα κίνημα που:  
 Θα δίνει ανυποχώρητο αγώνα για την κάλυψη των απωλειών των εργαζομένων και την ικανοποίηση των 

σύγχρονων αναγκών τους.  
 Θα  παλεύει για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά, για ένα σχολείο χωρίς ταξικούς 

φραγμούς και διακρίσεις, σε αντίθεση με τη στρατηγική της Ε.Ε., την εμπορευματοποίηση της παιδείας, την 
προσαρμογή της στις ανάγκες του κεφαλαίου, την ημιμάθεια και την αντιεπιστημονικότητα.  

 Θα είναι δύναμη ανατροπής κάθε αντιλαϊκής πολιτικής και όχι πρωταγωνιστής και στήριγμα στην εναλλαγή 
αντιλαϊκών κυβερνήσεων.  

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 
Έχεις πείρα από τη στάση των υπόλοιπων συνδικαλιστικών δυνάμεων.  
Οι πλειοψηφίες παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού και οι αιρετοί τους αποδέχονται όλο το πλαίσιο της 
σημερινής αντιλαϊκής πολιτικής, που γεννά φτώχεια και μνημόνια, που τσακίζει τα μορφωτικά και εργασιακά 
δικαιώματα. 

 Πρώην συνδικαλιστές και αιρετοί των ΣΥΝΕΚ/ ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα σύμβουλοι στο Υπουργείο Παιδείας 
και εισηγούνται τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Για παράδειγμα ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θ. 
Κοτσυφάκης σήμερα είναι σύμβουλος της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη.  

Αυτό το γεγονός καθορίζει τη στάση τους και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια: 

 Πολλοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Περιφερειακοί Διευθυντές, που σήμερα υλοποιούν τις περικοπές και τον 
«εξορθολογισμό» στην παιδεία, ήταν αιρετοί, στελέχη της ΔΑΚΕ, της ΔΗ.ΣΥ./ΠΑΣΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε 
πολλά Υπηρεσιακά Συμβούλια οι αιρετοί που στηρίζονται από αυτές τις ηγεσίες, αποδέχονται τις κυβερνητικές 
αποφάσεις και εγκυκλίους, υπογράφουν κενά και πλεονάσματα, στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική.  

 Η ΑΕΕΚΕ (πρώην στελέχη της ΠΑΣΚ) στην Πρωτοβάθμια, που κάνει προσπάθεια να εμφανιστεί ως το «νέο» στο 
συνδικαλιστικό κίνημα, στις προηγούμενες εκλογές στήριξε σαν υποψήφιο αιρετό, το σημερινό διορισμένο, με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ και Διευθυντή Εκπαίδευση Πειραιά. Ένα κρατικό 
στέλεχος κρίκο στην υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Οι δυνάμεις των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, πιστοί στη γραμμή της εναλλαγής αστικών κυβερνήσεων, για χρόνια μαζί με 
τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, έβαζαν ως γραμμή πάλης στα συνδικάτα «κοινά αριστερά ψηφοδέλτια, να βγάλουμε 
αριστερό αιρετό». Αυτή η γραμμή οδήγησε ακόμα και στην εκλογή αιρετού, όπως στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, που 
στην πορεία έγινε Διευθυντής Εκπαίδευσης και σήμερα υλοποιεί κατά γράμμα την αντιλαϊκή πολιτική. 

 
Έχεις αρκετή πείρα και  δύναμη! Αξιοποίησέ την! 

Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! 
Ψήφισε – στήριξε  

 
Οκτώβρης 2016  


