
 

 

 

 

Μπροστά στην 91η Γ.Σ. του Κλάδου 
Μετέχουμε ΟΛΟΙ στη Γ.Σ. του Συλλόγου μας  (30 Μαΐου) 
και στις εκλογές για ανάδειξη Αντιπροσώπων (31 Μαΐου) 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου συγκαλείται από την Ομοσπονδία η ετήσια Γ.Σ. του Κλάδου σε 
μια ιδιαίτερη συγκυρία, όπου το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο ασταθές (ιμπεριαλιστικοί 
πόλεμοι, ανταγωνισμός των κεφαλαιοκρατών σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενεργειακή - ανθρωπιστική - 
επισιτιστική κρίση, κ.ά.), με συνέπεια να βρίσκει έδαφος αυτό που πιστεύει ο - θυμόσοφος - λαός μας: 
«όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια»…   

Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία, στο τιμόνι της χώρας μας βρέθηκε (και βρίσκεται) η χειρότερη 
κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής περιόδου! Μια κυβέρνηση: 

 

 που έκανε την Ελλάδα πρωταθλήτρια της ακρίβειας στην Ευρώπη, 
 που επέτρεψε στα «γκόλντεν μπόις» και τους παρόχους 

ηλεκτρικής ενέργειας να εφεύρουν τη «ρήτρα 
αναπροσαρμογής» και να… προσαρμόσουν τις ζωές 
μας στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, 

 που χρησιμοποίησε την πανδημία για να μοιράσει την 
πίτα στους λίγους και εκλεκτούς - κομματικούς της - 
φίλους,  

 που στο όνομα της «αντιμετώπισης» της πανδημίας 
σάρωσε ατομικά, εργασιακά και κοινωνικά 
δικαιώματα, ενώ, ταυτόχρονα, άφησε χιλιάδες 
συνανθρώπους μας να πεθαίνουν αβοήθητοι εκτός 
ΜΕΘ, 

 που διέλυσε κάθε δομή με κοινωνικό χαρακτήρα,  
 που επιδιώκει τη διάλυση των συνδικάτων (ν. 

Χατζηδάκη), ενώ φέρνει προσκόμματα στο 
«συνέρχεσθαι», στην ίδια την εκπροσώπηση των 
εργαζομένων και φαλκιδεύει το συνταγματικό 
δικαίωμα στην απεργία με τις προσφυγές στα 
δικαστήρια! 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης η απορρύθμιση καλά κρατεί! Όλες οι παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης συντείνουν στην ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, την αναγνώριση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολεγίων, την κατηγοριοποίηση των σχολικών 
μονάδων και των εκπαιδευτικών με την επιχειρούμενη αξιολόγηση.  

Την ίδια στιγμή σχεδιάζουν να επαναφέρουν το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους 
αδιόριστους (και αναπληρωτές) συναδέλφους, αφού πρώτα με το νόμο - προσοντολόγιο της 
προηγούμενης κυβέρνησης οι συνάδελφοι έχουν αποδυθεί σε αέναο κυνήγι πτυχίων και 
βεβαιώσεων!  

 



Συνάδελφε, 
 

Οι καιροί ου μενετοί! Η ιδιώτευση, ο μοναχικός δρόμος, δεν είναι η απάντηση στην 
ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε! Η «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση» καλεί τον καθένα και την 
καθεμιά να πάρει μέρος στη Γ.Σ. του Συλλόγου, να δυναμώσει τη συλλογικότητά μας, να μετάσχει 
στην εκλογική διαδικασία για ανάδειξη Αντιπροσώπων, για μια ΔΟΕ που θα έχει προοδευτική 
κατεύθυνση, απέναντι στις πολιτικές απαξίωσης του δημόσιου σχολείου και των 
εκπαιδευτικών λειτουργών!  

 

(Οι προτάσεις μας θα κατατεθούν στη Γ.Σ.) 

 
Μάιος 2022 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

                                                   Ανδριανοπούλου Μυρσίνη  

                                                   Βασιλειάδου Ναταλία  

                                                   Βουρλιωτάκη Κατερίνα  

                                                   Γρηγορίου Κωνσταντίνος  

                                                   Δημητρακόπουλος Γιώργος  

                                                   Ζουμπούλογλου Μαρία  

                                                   Λαζαρίδου Ελένη  

                                                   Λουριδάς Ζώης  

                                                   Μακραντώνη Γεωργία (Τζωρτζίνα)  

                                                   Μελισλή Αφροδίτη  

                                                   Μέξης Χρήστος  

                                                   Μυτάκου Ελένη  

                                                   Νικολάου Ηλίας 

                                                   Παντολέων Παντελής  

                                                   Πριονάς Ανδρέας  

                                                   Σκόνδρα Ιωάννα  

                                                   Τηλιακού Άννα  

                                                   Τσάγκαρης Ηλίας 

                                                   Χατζηφωτάκη Όλγα 

                                                   Χρυσοστομίδης Πέτρος  

                                                   Ψύλλας Παναγιώτης 

 

 

 


