
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι και όλες στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου! 

Με τη μαζική μας συμμετοχή δίνουμε απάντηση στην 

κυβέρνηση και την κ. Κεραμέως! 

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου (ώρες 17.30 - 20.30 στη Γ.Σ. )    

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου (ώρες 9.30 - 16.30) στις  

εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Στις 8 του Δεκέμβρη πραγματοποιείται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και την 
επόμενη ημέρα (9 Δεκεμβρίου) διεξάγεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης του νέου Δ.Σ.. Οι αρχαιρεσίες 
του Συλλόγου μας λαμβάνουν χώρα σε μια ιδιαίτερη πολιτικοοικονομική συγκυρία, όπου η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη - εργαλειοποιώντας και την πανδημία - προχωρά στο ξεθεμελίωμα των εργατικών 
κεκτημένων και συνεχίζοντας αταλάντευτα την αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική της πολιτική: 
 Κατάργησε τους Αιρετούς του Κλάδου, αντικαθιστώντας τους με «πρόθυμους» διορισμένους 

από τα φιλοκυβερνητικά ψηφοδέλτια. Έτσι, στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
στελεχώθηκε αποκλειστικά με διορισμένα μέλη από το ψηφοδέλτιο των «Ενωμένων 
Εκπαιδευτικών», το οποίο αποτελεί σύμπραξη των ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ, χωρίς να υπάρξει καμία 
διαγραφή τους ούτε καν μια ανακοίνωση δημόσιας αποδοκιμασίας από το συγκεκριμένο 
ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι η απύθμενη υποκρισία της συνδικαλιστικής παράταξης που 
υποτίθεται πως υπερασπίζεται τα δίκαια των συναδέλφων: και με τον αστυφύλαξ και με το 
χωροφύλαξ… Και με το 97% που απείχε από τις εκλογές - παρωδία και με τη συμμετοχή στην 
άσκηση δημόσιας εξουσίας, υπονομεύοντας τη θέση του Κλάδου και τον αγώνα των απλών 
συναδέλφων της βάσης!  

 Στην προμετωπίδα της κυβέρνησης βρίσκεται η προσπάθεια για επιβολή της αξιολόγησης - 
χειραγώγησης, μιας αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων, 
στην μετακύλιση των ευθυνών της Πολιτείας στις πλάτες των εκπαιδευτικών, στην περαιτέρω 
περικοπή δαπανών, την υποχρηματοδότηση και την αναζήτηση χορηγών από τις 
εκπαιδευτικές μονάδες. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε και συναντά τη μεγαλειώδη αντίσταση 
της πλειοψηφίας των συναδέλφων μας, χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που περιέχει η 
φαρέτρα του Κλάδου! 

 Οι εκπαιδευτικοί, αυτοί οι ήρωες που μέσα σε συνθήκες πανδημίας κράτησαν ζωντανή την 
εκπαιδευτική διαδικασία και στήριξαν κοινωνικοσυναισθηματικά μαθητές και γονείς, όντας 
αβοήθητοι και με δικά τους μέσα, βρέθηκαν να κατασυκοφαντούνται από την πολιτική ηγεσία 
του ΥΠΑΙΘ και τα φερέφωνά της (ΣΚΑΪ, Καθημερινή, κ.ά.). 

 Οι σχολικές μονάδες, ενώ πλησιάζουν Χριστούγεννα, εξακολουθούν να έχουν κενά τόσο στο 
Βασικό όσο και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, με τις δομές της Αντισταθμιστικής Αγωγής να έχουν 
πληγεί βάναυσα (Τ.Ε., Παράλληλη Στήριξη, ΖΕΠ και την υποστελέχωση σε ΕΕΠ, ΕΒΠ, Νοσηλευτές). 



 Η πανδημία στις εκπαιδευτικές μονάδες αντιμετωπίζεται με την πολιτική των «ανοιχτών 
παραθύρων» και με τη… μεγαλοφυή ιδέα της πύκνωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 
που λειτούργησε ως προάγγελος του «δόγματος Μαγιορκίνη», ότι δηλαδή είναι καλύτερα να 
υπάρχουν 25 μαθητές αντί για 15!!! Επιπλέον, εκτός της διασποράς του ιού, η κ. Κεραμέως 
διευκόλυνε και τη CISCO στη… διασπορά των προσωπικών δεδομένων μαθητών και 
εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να δεχτεί σωρεία επιπλήξεων από την Αρχή Προστασίας. Την ίδια 
στιγμή η κυβέρνηση «ενισχύει» με ψίχουλα τα σχολεία, ενώ πακτωλός χρημάτων δίνεται 
με φωτογραφικές διατάξεις και χαριστικές ρυθμίσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς και για 
τον έλεγχο των Μ.Μ.Ε..  

 Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι να έχουν απωλέσει μέσα 
στην μνημονιακή βαρβαρότητα αρκετούς μισθούς 
ετησίως, και - για τέταρτη χρονιά μετά την   «έξοδο» 
από τα μνημόνια - δεν προβλέπεται καμιά αύξηση 
μέσω της εισοδηματικής πολιτικής, όπως διαφάνηκε 
στον προϋπολογισμό. Αντιθέτως, η ακρίβεια στα είδη 
πρώτης ανάγκης, στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ κ.ά. 
οδηγούν στη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος. 

 Τη φαλκίδευση ακόμη και αυτού του δικαιώματος στην απεργία, την ψήφιση αντεργατικών 
διατάξεων, την προσπάθεια για εργοδοτικό (και κρατικό) έλεγχο των σωματείων μέσα από το νόμο 
- έκτρωμα του Χατζηδάκη! Έφτασαν στο σημείο να φέρουν προσκόμματα στη συμμετοχή των 
εργαζομένων στις αρχαιρεσίες των σωματείων τους, αρνούμενοι την άδεια διευκόλυνσης, 
όπως γινόταν αδιαλείπτως 40 χρόνια τώρα… 

 Τη δημιουργία κλίματος φόβου στην κοινωνία μέσα από το δόγμα «νόμος και τάξη», σε 
συνδυασμό με την προσπάθεια απαξίωσης καθετί δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, ώστε να γίνει 
κατορθωτό να «περάσουν» οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Η Κίνησή μας, με τη δική σας ψήφο, βρέθηκε και αυτή τη διετία στο τιμόνι του Συλλόγου μας, 

έχοντας την ευθύνη της καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων και την 
υπεράσπιση των κατακτήσεών μας! Συμβάλλαμε με όλες μας τις δυνάμεις στο να λειτουργήσει ενωτικά, 
συνθετικά και συντεταγμένα ο Σύλλογός μας, υπηρετώντας με συνέπεια τις αποφάσεις του Κλάδου 
και στεκόμενοι δίπλα σε κάθε συνάδελφο που είχε την ανάγκη του συνδικάτου!  

Το ίδιο θα πράξουμε και την επαύριο των εκλογών: η συσπείρωση όλων - ιδιαίτερα των νέων 
συναδέλφων - και η ενότητα θα είναι τα προτάγματα της νέας θητείας του Συλλόγου μας! Ένας 
Σύλλογος ισχυρός, με θέσεις και επιχειρήματα μακριά από ανέξοδες επαναστατικές κορώνες! 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Σε καλούμε στη ΓΣ, σε καλούμε στις εκλογές, σε καλούμε στη συμμετοχή, σε καλούμε στη μάχη 

για τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας και την υπεράσπιση των κατακτήσεων του Κλάδου! 
 
 

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

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ.Σ. 

                                       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  
                                  Σταματίδου Μαρία                                                        
                                  Τηλιακού Άννα  
                                  Τσάγκαρης Ηλίας 
                                  Χρυσοστομίδης Πέτρος  
                                  Ψύλλας Παναγιώτης  

ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                
                              Γκολφινοπούλου Κατερίνα 
                                  Χατζηφωτάκη Όλγα 
                                            

Μακραντώνη Γεωργία (Τζωρτζίνα)  

Σταματίδου Μαρία                                                        


