
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ  
[ Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών | Αγωνιστική Συνεργασία | Ανένταχτοι Αριστεροί Καθηγητές ] 

Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν.Λάρισας 

ΣΥΝεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ ν.Λάρισας 1 

Iστολόγιο syneklar.wordpress.com 
Email επικοινωνίας syneklar@gmail.com 
Λίστα ενημέρωσης syneklar@googlegroups.com 

Εκλογές Αιρετών σε ΑΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο 
για την εκπαίδευση, το δημόσιο σχολείο και την κοινωνία. Η πλήρης απαξίωση του δημόσιου 
σχολείου και του εκπαιδευτικού είναι πλέον προφανής. Οι μνημονιακές-νεοφιλεύθερες πολιτικές που 
υλοποιούνται διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο γύρο ολομέτωπης επίθεσης με όπλα το «νέο» Λύκειο, την τράπεζα 
θεμάτων, τη δήθεν «αξιολόγηση-χειραγώγηση» των εκπαιδευτικών, το νέο μειωμένο μισθολόγιο, τη 
μισθολογική στασιμότητα, τις ασφαλιστικές ανατροπές και την κατάργηση βασικών εργασιακών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Το «Υπουργείο» Παιδείας παίζει τα ρέστα του σε ένα ρεσιτάλ απαξίωσης και συκοφάντησης του 
κλάδου και του δημόσιο σχολείου. Αν οι δυνάμεις του πελατειακού, κομματικού και κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) & ΔΑΚΕ, καταφέρουν και τώρα να κρατηθούν ψηλά, η επίθεση της 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και του Υπουργείου θα είναι ακόμη σφοδρότερη. 

Απέναντι σε αυτή την ολομέτωπη επίθεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση, η απάντηση πρέπει 
να είναι ενωτική, δυνατή και ισχυρή. Οι εκπρόσωποι του κλάδου στα ΥΣ θα πρέπει μαζί με τις 
τοπικές ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική 
χωρίς παλινωδίες, υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, προασπίζοντας και προστατεύοντας τα 
εργασιακά, διδακτικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, την εκπαιδευτική διαδικασία 
και τη σωστή λειτουργία του δημόσιου σχολείου. 

Στις 5 Νοεμβρίου στέλνουμε μήνυμα αντίστασης και ανατροπής! 

αντίστασης στον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της διοίκησης, στις προωθούμενες πολιτικές του 
ελέγχου και της χειραγώγησης  των εκπαιδευτικών, της κατηγοριοποίησης των σχολείων 

και ανατροπής του πελατειακού κατεστημένου που υπηρετούσαν και υπηρετούν οι εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών παρατάξεων ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) & ΔΑΚΕ. 

Στέλνουμε μήνυμα νίκης και ελπίδας! 

Στις εκλογές για την εκλογή αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο ενωτικό 
ψηφοδέλτιο «ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», το οποίο συγκροτούν οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΥΝ.Ε.Κ.), η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ και ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. 

Για το ΑΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας συμμετέχουμε και στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝ.Ε.Κ. με 
υποψήφιους από το νομό Λάρισας τους συναδέλφους: 

Γανός-Ράπτης Δημήτριος | Γκουντούλας Κωνσταντίνος | Γκουντρουμπής Σάκης  
 Ευαγγέλου Κωνσταντίνος | Καρυώτης Θεόδωρος | Λαχανάς Χρήστος | Μαγαλιού Ερμίνα  
 Νικολαΐδης Γιώργος | Παλούκας Βαγγέλης | Παπαϊωάννου Άννα | Ρεμπάπης Παναγιώτης  

 Σούρλας Ναπολέων | Συρόγλου Μάγδα | Τσιόπας Χρήστος 

Για το ΚΥΣΔΕ υποψήφιοι με το ψηφοδέλτιο των ΣΥΝ.Ε.Κ. είναι οι συνάδελφοι: 

Γανός-Ράπτης Δημήτριος | Γκουντρουμπής Σάκης | Νικολαΐδης Γιώργος  
 Παλούκας Βαγγέλης | Ρεμπάπης Παναγιώτης 

 


