Ανατροπή παντού: στην κοινωνία, στα συνδικάτα, στις τροϊκανές
κυβερνήσεις Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ…
Συνάδελφε/ισσα
Ο θεσμός των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ) είναι μία ιστορική κατάκτηση των
εργαζομένων (1928), ο οποίος μέσα από πολλές διακυμάνσεις κατάφερε να διατηρηθεί ως τις μέρες μας. Το
νόημα της συμμετοχής των αιρετών έγκειται στην συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων
(εκπαιδευτικοί) στη συλλογική διοίκηση (πενταμελές συμβούλιο) με στόχο την υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωμάτων και τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων της διορισμένης διοίκησης, δηλ. των εκπροσώπων του
κράτους. Έτσι θα ‘πρεπε να είναι. Είναι;
Η υποταγμένη πολιτική ηγεσία Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας αντεργατικές πολιτικές, έχει κάθε λόγο να
πετάξει έξω από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, γι’ αυτό και λίγο - λίγο
αφαιρεί αρμοδιότητες απ’ αυτά (το έχει πράξει, ήδη, στα Πειθαρχικά Συμβούλια με τα γνωστά αποτελέσματα
και στις τοποθετήσεις αναπληρωτών). Απ’ την άλλη, οι κατά καιρούς αιρετοί εκπρόσωποί μας ενσωματώθηκαν
στη λογική της διοίκησης και ούτε λίγο ούτε πολύ άσκησαν συνδιοίκηση κι όχι εργατικό έλεγχο στις πράξεις και
στις αυθαιρεσίες της διοίκησης. Ή, ακόμα χειρότερα, χρησιμοποίησαν τη θέση ως ψηφοθηρικό μηχανισμό για
τη διαιώνιση της προσωπικής τους συνδικαλιστικής καριέρας, σχεδόν μόνιμοι «εργατικοί εκπρόσωποι».
Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της παραπάνω κατάστασης. Οι αιρετοί μας
εκπρόσωποι, «μοιραίοι και άβουλοι αντάμα», αδυνατούν να ελέγξουν τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και να
υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών του Πειραιά. Σταχυολογούμε:
Δηλώσεις υπεραριθμίας ειδικοτήτων, χωρίς γνωστοποίηση λειτουργικών κενών
Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ, χωρίς μοριοδότηση και ενιαία κριτήρια
Δηλώσεις τοποθέτησης αναπληρωτών σε Δήμους κι όχι σε συγκεκριμένα σχολεία
Λειτουργικότητα σχολείων, σπάσιμο τμημάτων κατά το δοκούν
Ιδιαίτερη μεταχείριση σε «δικά μας παιδιά», π.χ. μειωμένο ωράριο
Κάλυψη κενών με παραταξιακές σκοπιμότητες («τα δικά μας» σχολεία)
Αιρετοί διαμεσολαβητές/μεσίτες κι όχι υπερασπιστές των δικαιωμάτων μας
Συνάδελφε/ισσα
Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε κι άλλα. Οι αιρετοί μας εκπρόσωποι-χωρίς να επιμερίζονται τις ίδιες
ευθύνες- ουσιαστικά είναι ανύπαρκτοι. Ξημεροβραδιάζονται στους διαδρόμους των γραφείων πουλώντας
«εξυπηρέτηση - διαμεσολάβηση», συμπεριφέρονται δηλ. ως «μεσίτες», ελπίζοντας στο τέλος στα ψηφαλάκια.
Αυτό το θλιβερό θέαμα πρέπει να τελειώσει. Ειδικά τώρα που η αξιολόγηση-χειραγώγηση θα συνδεθεί με τις
απολύσεις, το νέο μισθολόγιο και τις βαθμολογικές προαγωγές , οι αιρετοί θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτή
την πολιτική.

Θα επαναφέρουμε τον έλεγχο της διοίκησης στο ΠΥΠΣΕ Πειραιά
Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και ο αιρετός της, δεν υπόσχονται ρουσφέτια και βολέματα. Ήμασταν
και θα είμαστε απέναντι στις εθελόδουλες κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην ψευτο-αξιολόγηση, για
να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και για να κατοχυρώνουμε τις κατακτήσεις μας. ΔΕΝ αλλάζουμε, ΔΕΝ
συναλλασσόμαστε, ΔΕΝ υποτασσόμαστε. Με σταθερό το αξιακό μας πλαίσιο αγωνιζόμαστε με πάθος πιο
δυναμικά, πιο αποτελεσματικά.
Αντιστεκόμαστε σ’ εκείνους που επιδιώκουν να παρεμβαίνουν στο συνειδησιακό πεδίο, να εγκαθιδρύουν
την αντίληψη ότι το σύστημα είναι ανίκητο, ανυπέρβλητο. Σ’ εκείνους που σε σπρώχνουν στην επικίνδυνη
«θαλπωρή» του. Τον αιρετό δεν τον χαρίζουμε ούτε τον εκχωρούμε σε κανέναν. Ούτε στην εκάστοτε
επικαθήμενη πολιτική ηγεσία, ούτε στη διοίκηση που ταυτίζεται μαζί της ως εγκάθετη κομματική προέκτασή της,
ούτε στις συμβιβασμένες και υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Κι όταν αυτοί καιροφυλακτούν να μας
προσφέρουν τις καλές τους «υπηρεσίες» με το «αζημίωτο», εμείς τους γυρνάμε την πλάτη και στρεφόμαστε σ’
εκείνους που αγωνίζονται για την οικοδόμηση ισχυρών συλλογικοτήτων με ριζοσπαστική, ενιαία δράση.

Συνάδελφε/ισσα
Οι υπηρεσιακές εκλογές της 5ης του Νοέμβρη είναι μόνο ένας σταθμός στην ενωτική πορεία που πρέπει να
βαδίσουμε όλοι μαζί. Για μας απώτερος στόχος είναι και οι εσωτερικές ανατροπές στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ένα κίνημα που είναι ανάγκη να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του, γυρνώντας την πλάτη στους επαγγελματίες
συνδικαλιστές, αναμορφώνοντας τις δομές του και τον τρόπο λειτουργίας που ως σήμερα γνωρίσαμε.
Σ’ αυτήν την πορεία καλείσαι κι εσύ να συμμετέχεις, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ιδεολογικές ή πολιτικές
πεποιθήσεις σου. Μοναδική κόκκινη γραμμή είναι η αντίθεση στις μνημονιακές πολιτικές και στο φασισμό.
Με αυτή την αφετηρία μπορούμε πραγματικά να συναντηθούμε στο ξέφωτο των αγώνων που φέρνουν ελπίδα
και προοπτική για ολόκληρο το εργατικό/λαϊκό κίνημα.
Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Και το μέλλον είμαστε όλοι εμείς οι αγωνιστές/στριες της βάσης, οι
μαχόμενοι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική τάξη, οι μαθητές μας και οι μαθήτριές μας που διψάνε για ζωή σε
μια άνυδρη χώρα. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, ξεκινάμε από τα μικρά και τα καθημερινά στο σχολείο
και στη δουλειά μας, ξεχειμωνιάζουμε στα λημέρια της αντίστασης και της ανατροπής.
Μαζί θα αγωνιστούμε:
Για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του μνημονίου, της τρόικας, της κυβέρνησης της
υποταγής και των επιχειρηματικών συμφερόντων
Για την εκλογή και τρίτου αιρετού, ώστε να υπάρχει πλειοψηφία εκλεγμένων στο ΠΥΣΠΕ
Για την υπαγωγή όλων των θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών της Π.Ε. κι όχι μόνο των μονίμων στις
αρμοδιότητες του ΠΥΣΠΕ (αναπληρωτών, ωρομισθίων)
Για τη θέσπιση δευτεροβάθμιου οργάνου κρίσης των παντός είδους ενστάσεων κατά των αποφάσεων
του ΠΥΣΠΕ. Για να μην ωθούμαστε στα διοικητικά δικαστήρια να βρούμε το δίκιο μας
Για τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κι αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής για τις μετακινήσεις
(αποσπάσεις, τοποθετήσεις αναπληρωτών, κλπ) και τις παντός είδους υπηρεσιακές μεταβολές
Για τη δημοσιότητα όλων των αποφάσεων και για τη διαφάνεια στη λειτουργία του
Για την δυνατότητα ανάκλησης της εκπροσώπησης του αιρετού που αποδεδειγμένα αντιστρατεύεται
τις συλλογικές αποφάσεις των συλλόγων της περιοχής και του κλάδου
Για την κατάργηση των πειθαρχικών διατάξεων που θέτουν ομήρους του εκάστοτε Δ/ντή Εκπαίδευσης
τους αιρετούς και την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών στο ΠΥΣΠΕ
Για την ελεύθερη έκφραση της γνώμης και της κριτικής των αποφάσεων της διοίκησης
Για τη θεσμοθέτηση λογοδοσίας και ελέγχου των αιρετών σε κοινή Γενική Συνέλευση όλων των
Συλλόγων του ΠΥΣΠΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντωνάτου Ανδρομάχη
(Μάχη)
Αποστόλου Νικόλαος
Βεντούρη Ζαμπέτα
Γεωργίου Λαμπρινή (Λίντα)
Γεωργούλη Δήμητρα
Γιολδασέα Μαρία
Δεμερτζή Μαρία
Δημητρακόπουλος Γιώργος
Θεοδωρίδης Ευστάθιος
Καλτσούνης Θεόδωρος
Καπλάνη Μαρία
Καραϊσκάκης Ευάγγελος
Καραντζή Σταματική
(Μαριτίνα)
Κιουρκτζόγλου Αριστέα
Κρατημένος Δημήτριος
Κυλάφης Παναγιώτης
Λιακόπουλος Παναγιώτης
Λουριδάς Πολυζώης
Μαντουδάκης Εμμανουήλ
Μαριόλης Γεώργιος
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Μηνάογλου Νικόλαος
Μοσχονά Χρυσούλα
Μπαγιόκας Γρηγόρης
Νέζη Γεωργία
Νίκας Λεωνίδας
Νικολάου Ηλίας
Ντελής Αντώνιος
Παληάς Ηρακλής
Παντολέων Παντελής
Παρασκευοπούλου Μαρία
Πριονάς Ανδρέας
Ράντου Όλγα

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Σιψάς Παναγιώτης
Σκόνδρα Ιωάννα
Τζούμα Ευαγγελία
Τηλιακού Άννα
Τίτα Θεοδώρα (Δώρα)
Φερεντίνος Ανδρέας
Χρυσοστομίδης Πέτρος
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