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Οι εκπαιδευτικοί και ολόκληρη η κοινωνία στενάζει από τις συνέπειες των πολιτικών της Ε.Ε., του ΔΝΤ και 
των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες μας οδηγούν στην κοινωνική εξαθλίωση και στην κατεδάφιση της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης. 

Ο βασικός στόχος των μνημονιακών δυνάμεων για την Παιδεία είναι η δραματική μείωση των δαπανών, 
που ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών της δημόσιας εκπαίδευσης. Απέναντι 
σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση, η απάντηση πρέπει να είναι 
ενωτική, δυνατή και ισχυρή. Το συνδικαλιστικό κίνημα σε όλα τα επίπεδα, ως ο βασικός πόλος 
συσπείρωσης των εργαζόμενων, θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη αγώνων παρεμβαίνοντας 
«από τα κάτω» στις πολιτικές διεργασίες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

Οι εκλογές για ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) σε αυτή την περίοδο αποκτά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού με τις πελατειακές λογικές, που 
αντιπροσωπεύονται στα ψηφοδέλτια της ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) & ΔΑΚΕ, πρέπει να καταψηφιστούν. Αν 
καταφέρουν και τώρα να εκπροσωπηθούν ή να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, η επίθεση της 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου απέναντι στον κλάδο και το δημόσιο σχολείο θα είναι 
ισχυρότερη. 

Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η συμμετοχή των αιρετών στα Υ.Σ. μπορεί να ανατρέψει τις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Μπορεί όμως ο αιρετός να σταθεί εμπόδιο στον αυταρχισμό, 
στο ρουσφέτι και με τη δύναμη του συνδικαλιστικού κινήματος να προστατέψει τα εργασιακά και 
δημοκρατικά δικαιώματα των συναδέλφων. 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ και ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ μπροστά σε αυτό το γκρίζο και εφιαλτικό τοπίο, βαδίζοντας στο δρόμο της αγωνιστικής 
ενότητας, συγκρότησαν ένα ευρύτερο, ενωτικό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο της νίκης και της ελπίδας, 
το «ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας. 

Δεσμευόμαστε στα 12 σημεία της κοινής μας Διακήρυξης καθώς και στις αποφάσεις των 
συνδικαλιστικών συλλογικών μας οργάνων. 

Ήρθε η ώρα να εκλεγεί αιρετός που θα αποτελεί πραγματικά το μάτι και το αυτί του κλάδου στο ΠΥΣΔΕ 
Λάρισας. 
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Την 5 Νοέμβρη ψηφίζουμε ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας 


