
 
Παίρνουµε την ευθύνη που µας αναλογεί, αποφασίζουµε για το τι Οµοσπονδία θέλουµε! 

• Θέλουµε συνδικάτο κυβερνητικό και κοµµατικό, ή συνδικάτο ανεξάρτητο από κυβερνήσεις, κράτος 

και κόµµατα µε µοναδικό του στόχο την υπεράσπιση των αναγκών και τα δικαιωµάτων µας; 
• Θέλουµε συνδικάτο θεατή,που παίρνει αποφάσεις την τελευταία στιγµή, κάτω από την πίεση των 

Συλλόγων µας, ή θέλουµε συνδικάτο που θα µπαίνει µπροστά και θα αναλαµβάνει την πολιτική 

ευθύνη των µεγάλων αναµετρήσεων; 
• Θέλουµε συνδικαλιστικές τακτικές που έχουν ως αυτοσκοπό της την ανάδειξη κάποιας κοµµατικής 

παράταξης ή θέλουµε ένα συνδικαλισµό που θα δηµιουργεί µέτωπα αγώνα µε στόχο νίκες και 

κατακτήσεις για το κίνηµα;  
• Θέλουµε έναν συνδικαλισµό που θα αρκείται µόνο στα εργασιακά ζητήµατα ή θέλουµε συνδικάτο 

που θα αναπτύσσει οργανωµένα λόγο για την παιδαγωγική, το σχολείο και το ρόλο µας µέσα σε 

αυτό; 

Με ανεξάρτητο, ριζοσπαστικό, ενωτικό, ακηδεµόνευτο συνδικαλισµό και προσανατολισµό στην καθηµερινή 

αντίσταση και στην ενότητα των εργαζοµένων απέναντι στον κοινωνικό και πολιτικό κατακερµατισµό των 

δυνάµεων της εργασίας και του κινήµατος, που αποτελεί το βασικό όπλο των εκφραστών της συντήρησης 

και της εκµετάλλευσης. 

Με την µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση, την αναζωογόνηση και την ενίσχυση των διαδικασιών του 

Συλλόγου, της Οµοσπονδίας, των κινηµάτων, αντιπαλεύοντας τη συνήθεια της ανάθεσης, την παθητικότητα, 

τον ατοµισµό.   

Παλεύουµε για: 
•  Τη συγκρότηση ενός κοινωνικού πολιτικού µετώπου σύγκρουσης µε κάθε εκφραστή των πολιτικών 

της εκµετάλλευσης και της εξαθλίωσης.  
• Την ισχυροποίηση του Συλλόγου µας και την υπεράσπιση της ανεξάρτητης, αγωνιστικής 

φυσιογνωµίας του µέσα από την ενότητα όλων των εκπαιδευτικών και την αγωνιστική συλλογική 

τους δράση.  
• την ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών που είναι απαραίτητoς όρος για κάθε προσπάθεια 

δυναµικής και κλιµάκωσης. 

Διεκδικούµε Οµοσπονδία που θα υπερασπίζεται το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή δουλειά, µαχητική 

και αδέσµευτη, µακριά από τον κυβερνητικό συνδικαλισµό, που θα συγκρούεται µε τις 

αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση, η Ε.Ε. και ο ΟΟΣΑ.  

ΓΙΑΤΙ το µονοπάτι το φτιάχνεις περπατώντας…


