
 

 
 
 
 
 
 

 

Αποτελέσματα ψευδοεκλογών αιρετών 2022 
Σκληρή απάντηση των εκπαιδευτικών του Πειραιά 

Ούτε δοτοί ούτε νόθοι! 
Καμία νομιμοποίηση των ψευδοαιρετών του 10% 

 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Οι εκπαιδευτικοί του Πειραιά - για μια ακόμη φορά - «μίλησαν»! Μετά το εκκωφαντικό 

95% αποχής πριν από δύο χρόνια, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και βροντοφώναξαν ένα καθαρό 
ΟΧΙ στις ψευδοεκλογές του Σαββάτου με την αποχή να ξεπερνά το 90%!!! παρά το γεγονός 
πως αυτή τη φορά τρεις παρατάξεις μετείχαν στις ηλεκτρονικές εκλογές. 

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα, όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το σύστημα ΖΕΥΣ (και την 
όποια αξιοπιστία του): 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΠΟΧΗ 

ΠΥΣΠΕ 4.429 454 90% 
ΑΠΥΣΠΕ 4.429 363 92% 
ΚΥΣΠΕ 4.429 373 92% 

 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι 
 
Με τη στάση τους αυτοί οι εκπαιδευτικοί του Πειραιά αποδοκίμασαν την πολιτική Κεραμέως 

και της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το Δημόσιο Σχολείο και τον Εκπαιδευτικό. Η στάση αυτή 
σηματοδοτεί: 
 

 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Αιρετών 
εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, διεκδικώντας την επαναφορά των αρμοδιοτήτων 
που έχουν αφαιρεθεί από αυτά, καθώς και τη δια ζώσης εκλογική διαδικασία. 

 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην επιλογή της κυβέρνησης να σέρνει στα δικαστήρια τα συνδικάτα για 
να αποτρέψει τους αγώνες τους. 

 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στις διατάξεις του Νόμου Χατζηδάκη που διαλύουν το συνδικάτο.  
 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 
 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στην ατομική αξιολόγηση και τους μέντορες του εκπαιδευτικού. 
 Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη φτωχοποίηση της κοινωνίας. 



   Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Είναι ολοφάνερο πως η ηχηρή απάντηση των εκπαιδευτικών του Πειραιά, με τη σχεδόν 
καθολική αποχή από την «εκλογική» διαδικασία, έχει ως στόχο και την περιφρούρηση των 
συλλογικών αποφάσεων, αφού ΟΛΟΙ οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στη Διεύθυνση Π.Ε. 
Πειραιά είχαν καλέσει τα Μέλη τους σε αποχή από τη διαδικασία.  

Γίνεται, πλέον, ξεκάθαρο, πως από αυτή τη διαδικασία των εκλογών - παρωδία δεν μπορεί 
να «εκλεγούν» αιρετοί, οι οποίοι θα ομνύουν στο όνομα των εκπαιδευτικών του Πειραιά. Είναι ο 
ορισμός του «νόθου» αιρετού και αν κάποιοι δεχθούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο όχι μόνο 
δεν θα έχουν καμιά νομιμοποίηση, αλλά θα βρεθούν και αντιμέτωποι με τα σωματεία στα 
οποία ανήκουν ως φυσικά μέλη. 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Ως Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση απευθύνουμε «από καρδιάς» ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

στους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν και στο δικό μας κάλεσμα για αποχή από τις 
ψευδοεκλογές.  

Περαιτέρω, επισημαίνουμε πως ό,τι αντιπαλέψαμε με την ΑΠΟΧΗ μας από τις ψευδοεκλογές, 
τα ίδια ακριβώς διεκδικούμε και με τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μας στη Γενική Απεργία της Τετάρτης 
9/11/2022! Καλούμε όλους τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργία, καθώς 
και στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος (ώρα 11.00).  

 
 
 

ΟΧΙ στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση της κοινωνίας! 
 

Φτάνει πια! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νοέμβριος 2022 


