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Π.Α.Σ.Κ. 
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Η ΠΑΣΚ Πειραιά… 
 

καλωσορίζει τους νεοδιόριστους συναδέλφους… 
 

Συνάδελφοι 
 

Η παράταξή µας σας καλωσορίζει στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και εύχεται σε όλους σας καλή 
σταδιοδροµία, µε Υγεία και ∆ύναµη.  Είναι αυτονόητο, πως η παράταξή µας, θα βρίσκεται δίπλα 
στον καθένα από σας για οποιοδήποτε µικρό ή µεγάλο πρόβληµα, ενδεχοµένως, προκύψει. Θέλουµε 
να πιστεύουµε, πως και σεις µε τις ιδέες σας, τον ενθουσιασµό και την αποφασιστικότητά σας, θα 
δυναµώσετε τις γραµµές του συνδικαλιστικού κινήµατος ενόψει και των επερχόµενων συγκρούσεων 
µε την ακολουθούµενη αντιεκπαιδευτική πολιτική. Καλή σχολική χρονιά! 
 
 

…και καταδικάζει τη στάση του ∆ιευθυντή Π.Ε. Πειραιά 
 

Συνάδελφοι 
 

Την ηµέρα της ορκωµοσίας γίναµε όλοι µάρτυρες της απαράδεκτης συµπεριφοράς που 
επέδειξε ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Πειραιά, κ. Ζωγόγιαννης. Αναφερόµαστε, βέβαια, στην άρνησή 
του να δοθεί η δυνατότητα στο Αιρετό µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου να απευθύνει 
ένα σύντοµο χαιρετισµό (σ.σ. Ο έτερος Αιρετός δεν εξέφρασε την ίδια επιθυµία ούτε και 
διαµαρτυρήθηκε για τη συµπεριφορά του κ. ∆ιευθυντή). Για να γίνει, µάλιστα, πιο πειστικός ο 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης στην άρνησή του αυτή, παροµοίασε τη στάση του µε το ΟΧΙ του… Μεταξά!!! 
Θεωρούµε περιττό να υπενθυµίσουµε στον κ. Ζωγόγιαννη, πως και τα προηγούµενα χρόνια οι Αιρετοί 
απηύθυναν χαιρετισµό στους νεοδιόριστους συναδέλφους. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι, που στη θέση 
του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης βρισκόταν ο ίδιος!!! Τι άλλαξε, εφέτος; Σαν να µην έφτανε, όµως, αυτό, 
αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν και οι παραινέσεις του: «αν επιθυµούν οι Αιρετοί µπορούν να βρουν 
τους συναδέλφους στην αυλή του σχολείου για να ανταλλάξουν τηλέφωνα» ή «να επικοινωνήσουν µε 
τους συναδέλφους µέσω των ιστοσελίδων τους»! 

 
Συνάδελφε 
 
Είναι πιθανόν ο κ. Ζωγόγιαννης, ως Αιρετός του ΠΥΣΠΕ στο πρόσφατο παρελθόν, να έκανε 

τηλεφωνικό… συνδικαλισµό. Είναι, επίσης, πιθανόν και ως ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης να ακολουθεί τα 
ίδια µονοπάτια. Για ένα πράγµα, όµως, είµαστε σίγουροι: πως το οργανωµένο συνδικαλιστικό 
κίνηµα θέτει στο περιθώριο τέτοιου είδους πρακτικές και συµπεριφορές, καθώς και 
αυτούς που τις εκφράζουν. 
 

Αύγουστος 2009 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ Πειραιά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://users.sch.gr/dimitrako 


