
 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ 

ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες συναδέλφους που στις εκλογές της 5ης Νοέμβρη για τα υπηρεσιακά 

συμβούλια, στήριξαν μαζικά τα ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων. Οι 

εκπαιδευτικοί έστειλαν για άλλη μια φορά μήνυμα ανατροπής και στήριξαν το ρεύμα του 

ανεξάρτητου ριζοσπαστικού ταξικού συνδικαλισμού κόντρα στις τεράστιες πιέσεις της υποταγής 

και του κυβερνητισμού. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων των Παρεμβάσεων στα υπηρεσιακά 

συμβούλια αποτελεί επιβεβαίωση της επιμονής μας στη γραμμή της ρήξης με τον κυβερνητικό 

συνδικαλισμό και τη συνδιαλλαγή με τη διοίκηση.   
 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας  

Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις  

Πρώτη δύναμη σε Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας και σε ΑΠΥΣΠΕ Αττικής 

εκλέγουν τον ένα από τους δύο αιρετούς του Α’ ΠΥΣΠΕ Αθήνας 
 

 ΓΙΑ Α’ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΑΣ  ΓΙΑ ΑΠΥΣΠΕ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ 

Εγγεγραμ. 4.897 (5.087) 4.897 (5.087) 4.897 (5.087) 

Ψήφισαν 4.341 (4.418) 4.341 (4.418) 4.341 (4.418) 

Άκυρα 210 (257) 228 (337) 226 

Έγκυρα 3.945 (4.084) 3925 (4.004) 4.041 

ΕΛΑΒΑΝ    

ΑΝΕΞ. ΡΙΖ. ΠΑΡΕΜΒ. 1292 (1.423) 1.323   (1.365) 1258 (1.241) 

ΔΑΚΕ 651 (709) 593 (714) 546 (630) 

ΔΗ.ΣΥ. 684 (729) 554 (581)  589 (618) 

ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) 613 (566) 654 (557) 605 (507) 

ΕΝ. ΡΙΖ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  

(ΕΡΑ + ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)                                                                      

539 557 513 

ΠΕΙΡΑΤΕΣ + Ανεξ. Εκπ.. 166 144 (262) 129 (85+168) 

ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΕΝΑΛ. ΚΙΝ.   98 

ΜΑΡΞ.ΞΕΚ.  20 (35) 16 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  80 49 

ΑΝΕΞ. ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   124 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 



Η επανεκλογή αιρετών με ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων, σε όλη την Αττική στην εποχή των 

μνημονίων, όπου κυβέρνηση και διοικητικός μηχανισμός και στα ΠΥΣΠΕ, έχουν ήδη αναλάβει τη 

«βρώμικη δουλειά» για να στηθεί  το αυταρχικό σχολείο, προωθείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 

παραβιάζονται εργασιακά δικαιώματα, γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί η υποχρεωτική μετάθεση των 

εκπαιδευτικών, προωθούνται οι συμπτύξεις – συγχωνεύσεις τμημάτων για να καλυφθούν τα χιλιάδες 

κενά στα σχολεία εξαιτίας της έλλειψης μαζικών μόνιμων διορισμών, η ουσιαστική κατάργηση των 

οργανικών θέσεων με την αναγωγή σε ώρες εκπαιδευτικών αντί για τμήματα μαθητών, μπλοκάρει τα 

γρανάζια των σχεδιασμών της κυβέρνησης και του κρατικού συνδικαλισμού.  

Η εκλογή αιρετών από το ανεξάρτητο ταξικό ρεύμα, με ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων, σε όλη την 

Ελλάδα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ειδικά την εποχή. Η άνοδος των Παρεμβάσεων συνολικά, μαζί με τη 

δίδυμη πτώση ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο στιγμιότυπο από τις μάχες που δίνει η 

μαχόμενη εκπαίδευση για να μπλοκάρει τη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την αυτοαξιολόγηση 

και την αξιολόγηση, για κίνημα ικανό να νικήσει το μαύρο μέτωπο της κοινωνικής βαρβαρότητας. Οι 

εκπαιδευτικοί της Α’ Αθήνας, καθώς και ολόκληρης της Αττικής διέψευσαν τον υπουργό Παιδείας 

Λοβέρδο που λίγες ημέρες πριν τις εκλογές δήλωνε περιχαρής ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στην Α’ 

βάθμια εκπαίδευση θα αποκαταστήσουν τη σχέση του συνδικάτου με το Υπουργείο!  Όχι μόνο δεν τις 

αποκατέστησαν αλλά αντίθετα διεύρυναν το ρήγμα και σίγουρα δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες 

στην απρόσκοπτη άσκηση του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Το κράτος δεν μπορεί να κάνει περίπατο 

ούτε στην αξιολόγηση ούτε στην κατάργηση των εργασιακών και μορφωτικών δικαιωμάτων.  

Οι ανεξάρτητες αγωνιστικές κινήσεις, παρεμβάσεις της  Α΄ Αθήνας, που συμμετέχουμε στο δίκτυο 
των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων Π.Ε. δίνουμε τη μάχη για να ανατρέψουμε την 
αντιεκπαιδευτική πολιτική και όχι για να τη συνδιαχειριστούμε σε αδιαφανή και στεγανοποιημένα 
όργανα. Οι αγώνες δίνονται στο σύλλογο διδασκόντων, στη Γενική Συνέλευση, στη διαδήλωση, στην 
απεργία. Τα εργασιακά δικαιώματα διασφαλίζονται μέσα από τη συλλογική δράση και διεκδίκηση.  

Η παρουσία της μαχητικής ριζοσπαστικής φωνής στα υπηρεσιακά συμβούλια, θα συνεχίζει να ρίχνει 

φως στους σκοτεινούς διαδρόμους της εξουσίας, θα εξακολουθεί να είναι η άμμος στα γρανάζια του 

αντιεκπαιδευτικού μηχανισμού πειθάρχησης, χειραγώγησης και εκμαυλισμού συνειδήσεων.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να υπογράψουν τη δημόσια λίστα «Δεν αξιολογούμαι-Δεν 

αξιολογώ». 

Καλούμε τις παρατάξεις να τηρήσουν τις αποφάσεις του κλάδου και  τα συνδικαλιστικά στελέχη τους 

να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ από την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. Οι 

διευθυντές υποψήφιοι να μην κάνουν την εξ’ αποστάσεως και όσοι την έκαναν, να την αποσύρουν 

ΤΩΡΑ!  

Οι μεγάλες μάχες είναι μπροστά. Η προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης θα συνεχιστεί και θα 

ενταθεί από την πλευρά του υπουργείου το επόμενο διάστημα. Οι εκπαιδευτικοί συσπειρωμένοι στους 

συλλόγους μας και με όπλο τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων θα μπλοκάρουμε και θα 

ακυρώσουμε στην πράξη την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας.  

Οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των συλλόγων μας να αποτελέσουν την αρχή νέων αγώνων. 

ΟΛΟΙ – ΟΛΕΣ στις ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
 


