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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Γ́ ΑΘΗΝΑΣ

Ξελασπώστε το μέλλον
  

«Ένα πρωί θ’ ανοίξω την πόρτα      
και θα βγω στους δρόμους

όπως και χτες.
Και δεν θα συλλογιέμαι παρά
ένα κομμάτι από τον πατέρα

κι ένα κομμάτι από τη θάλασσα
-αυτά που μ’ άφησαν-

και την πόλη. Την πόλη που τη σάπισαν.
Και τους φίλους μας που χάθηκαν.

Ένα πρωί θ’ ανοίξω την πόρτα
ίσα ολόισα στη φωτιά

και θα μπω όπως και χτες
φωνάζοντας «φασίστες !»
στήνοντας οδοφράγματα 

και πετώντας πέτρες
μ’ ένα κόκκινο λάβαρο

ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.
(Κ. Γώγου)

Τούτες τις μέρες, ο άνεμος μας γδέρνει. Δε στοχεύουν απλά στη χειροτέρευση της ζωής μας… 
Δεν πρόκειται για μια κακή αλλά σύντομη παρένθεση που θα κλείσει… Στοχεύουν σε μια βαθιά, 
ριζική,  δομική  αλλαγή  του  πλαισίου,  των  δομών  και  του  τοπίου  που  ζούμε.  Θέλουν  να  μας 
μετατρέψουν  από  ανθρώπους  σε  δούλους.  Γίνεται 
φανερό ότι δε θα υπάρξει επιβίωση του λαού χωρίς 
σύγκρουση με το κεφάλαιο, τους δανειστές, το ΔΝΤ 
και την Ευρωπαϊκή. Ένωση.

Αν  επιτρέψουμε  να  ολοκληρώσουν  την 
καταστροφή των εργασιακών κατακτήσεων και  των 
κοινωνικο-οικονομικών δομών, θα βρεθούμε σε ένα 
κόσμο χωρίς έλεος, για τη ζωή μας.

Αν επιτρέψουμε να αποτελειώσουν τη δημόσια 
και δωρεάν παιδεία, θα βρεθούμε σε ένα εφιαλτικό 
σχολείο, όπου θα βασιλεύει το κέρδος πάνω από τη 
γνώση.

Αν περιμένουμε κάποιον σωτήρα ή Βοναπάρτη 
να «καθαρίσει για πάρτι μας», χωρίς να επενδύσουμε 
στη  δύναμη  της  συλλογικότητας  και  της 
χειραφέτησης, θα αφεθούμε στο κύμα του μίσους και 
του  εκφασισμού.  Θα  γίνουμε  οι  σύγχρονες 
Ιφιγένειες στον κόσμο του σκότους της αγοράς, του κέρδους και της ατομικής ισχύος.

Μπροστά σε αυτή τη ρωγμή του χρόνου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση.

ΠΥΣΠΕ: Να βαθύνουμε τα ρήγματα.

Σ’  αυτό  το  κλίμα γίνονται  οι  εκλογές  για  τα  υπηρεσιακά  συμβούλια.  Χωρίς  να  έχουμε καμιά 
αυταπάτη για το ρόλο των υπηρεσιακών συμβουλίων, ως εργαλείο της κρατικής και κυβερνητικής 
πολιτικής,  πιστεύουμε  πως  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  βάζουμε  φραγμό  στην  υλοποίηση  των 
αντεργατικών  και  αντιεκπαιδευτικών  επιλογών.  Ιδιαίτερα  σήμερα  η  παρουσία  αιρετού  στα 
υπηρεσιακά συμβούλια από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία (ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ και τη μεταμφίεση της 
ΠΑΣΚ  την  Ενωτική  Κίνηση)  διευκολύνει  τη  διοίκηση  αφού  αποτελούν  το  μόνιμο  πολιτικό 
συνδαιτυμόνα της. 

Στις 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, στο 
ΠΥΣΠΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

• αποκαθηλώνουμε
τη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία (ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ)

• απομονώνουμε
τις κομματικές «αυθεντίες».

• καταδικάζουμε
τη συνδιαχείριση με τη διοίκηση, 
τις κλειστές πόρτες, το ρουσφέτι.

         στηρίζουμε –ψηφίζουμε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ



Να τους χαλάσουμε τα σχέδια  !     

Κανένα άβατο για το κίνημα. Διεκδικούμε τον αιρετό στο ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας. Στα 
μουχλιασμένα δωμάτια της συνδιαχείρισης, στην «καμαρίλα» της συνδιαλλαγής επιλέγουμε 
«οπωσδήποτε παράθυρο», το άπλετο φως, τον αέρα των ανοιχτών δρόμων, το δρόμο του 
κινήματος.

Η συμμετοχή μας στο ΠΥΣΠΕ δεν έχει ως σκοπό τη συνδιαχείριση της κυβερνητικής, 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής αλλά την υπεράσπιση των εργασιακών, συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, των μορφωτικών – εκπαιδευτικών δικαιωμάτων και αναγκών των 
μαθητών και της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης. 

Επιδιώκουμε:
Να ενημερώνουμε τους συλλόγους και να αναδεικνύουμε στους συναδέλφους και την 

κοινωνία τα προβλήματα που συσσωρεύει η κυβερνητική πολιτική, το Υπουργείο και η Διοίκηση.
Να αρνούμαστε κάθε ρουσφέτι και να βρισκόμαστε δίπλα σε όσους συναδέλφους 

υφίστανται αδικίες, διώξεις και αυθαιρεσίες. Δε θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να «διευκολύνονται» 
μέσα από προσωπικές και πελατειακές σχέσεις αλλά να υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα για 
όλες και όλους.

 
Εμείς, στη διετία που πέρασε…

Συνάδελφοι, σε 2,5 περίπου μήνες ολοκληρώνεται η διετής θητεία των αιρετών μας στο ΠΥΣΠΕ. 
Πριν από 2 περίπου χρόνια, όταν μας εμπιστευτήκατε για να σας εκπροσωπήσουμε για πρώτη φορά 
στο ΠΥΣΠΕ, είχαμε δεσμευτεί στα παρακάτω:

 Εναλλαγή των αιρετών μας ανά έτος στα πλαίσια της αποφυγής του παραγοντισμού 
που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο ΠΥΣΠΕ. Το τηρήσαμε καθώς την πρώτη 
χρονιά αιρετός ήταν ο Παντελής Βαϊνάς από το Αιγάλεω και τη δεύτερη χρονιά ο Γιώργος 
Χρόνης από το Ίλιον.

 Ενημέρωση των συναδέλφων για τα όσα συμβαίνουν στο ΠΥΣΠΕ. Το τηρήσαμε καθώς 
αυτά τα 2 χρόνια οι  αιρετοί μας έστειλαν στις σχολικές μονάδες πάνω από 30 ενημερωτικά 
φυλλάδια σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ και άλλα θέματα που αφορούσαν τους 
συναδέλφους. Σπάσαμε το άβατο του ΠΥΣΠΕ καθώς τα προηγούμενα χρόνια λίγοι, εκλεκτοί 
και κολλητοί, είχαν πρόσβαση και ενημέρωση για τα θέματα που συζητούσε.

 Προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων. Το τηρήσαμε καθώς αγωνιστήκαμε να 
επικρατήσει στις συνεδριάσεις αξιοκρατία και διαφάνεια. Επιβάλαμε στις αποσπάσεις και στις 
τοποθετήσεις των συναδέλφων να ισχύσει αποκλειστικά η μοριοδότηση και οι δηλώσεις 
προτίμησής τους. Δε δεχτήκαμε σε καμία περίπτωση να ισχύσουν στις αποσπάσεις και στις 
τοποθετήσεις αξιολογικές κρίσεις και επιθυμίες διευθυντών για το ποιους συναδέλφους ή όχι 
θέλουν στα σχολεία τους.

 Όχι αξιολόγηση στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης γι αυτό δεν βαθμολογήσαμε 
τους υποψήφιους διευθυντές στις κρίσεις, είμαστε παρόντες στις σχετικές διαδικασίες 
ελέγχοντας τη διαφάνεια και καταγγέλοντας τα κακώς κείμενα χωρίς να αξιολογήσουμε. Μόνο 
στις περιπτώσεις εκείνων των υποψηφίων που είχαν καταγγελίες από συνδικαλιστικούς 
συλλόγους ή συλλόγους διδασκόντων για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά 
βαθμολογήσαμε αρνητικά με 3, όπως είχαμε δεσμευτεί. Για αυτή μας τη στάση οι 2 αιρετοί 
μας διώκονται διοικητικά και ποινικά με αναφορές, μηνύσεις και αγωγές. 

Για όλα τα παραπάνω δεχτήκαμε λυσσαλέα επίθεση και λασπολογία από ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ και τον 
πρώην Διευθυντή Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας που σε σχετικές ανακοινώσεις τους προσπάθησαν να 
παραπλανήσουν τους συναδέλφους ξεχνώντας προφανώς τη δική τους στάση τα προηγούμενα 
χρόνια στο ΠΥΣΠΕ.  Ευτυχώς για όλους μας, οι συνάδελφοι διαθέτουν μνήμη για τα «έργα και τις 
ημέρες τους». Διαψεύστηκαν οικτρά καθώς πάνω από 30 συνδικαλιστικοί σύλλογοι στην Αττική 
και περίπου 600 συνάδελφοι από Αιγάλεω και Γληνό δήλωσαν συμπαράσταση στους διωκόμενους 
συναδέλφους παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες ορισμένων για το αντίθετο. Τους αφήνουμε στην 
κρίση σας.



Για αιρετό ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών. 
Χωρίς μπλοκάκια, κινητά και σημειώσεις. Χωρίς συνδιαλλαγή με τη διοίκηση.

ΣΤΗ Γ́ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
                      ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
                                            ΠΑΡΕΜΒΑΣ
Η

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Ευσταθίου
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεώργιου
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικόλαου
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημήτριου
ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αντώνιου  
ΒΑΪΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Λάμπρου
ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ανδρέα
ΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεώργιου
ΓΟΥΛΑΣ ΦΩΤΗΣ του Ευάγγελου
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πιέρρου
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντώνιου
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Λουκά
ΚΟΡΚΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά
ΚΟΤΣΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Ευάγγελου
ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευστράτιου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γεώργιου
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΛΕΚΑ του Κωνσταντίνου
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεώργιου
ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικόλαου
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του Αριστοτέλη
ΝΤΟΥΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου
ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημήτριου
ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ του Αναστάσιου
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημήτριου
ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου
ΣΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Θωμά
ΤΡΑΓΑ ΣΤΕΛΛΑ του Αντώνιου
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΦΡΑNΤΖΗ ΑΝΝΕΤΑ του Γεώργιου
ΦΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Νικήτα
ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Κωνσταντίνου


