
 

Κάνουμε το επόμενο βήμα, ψηφίζουμε αγωνιστικά 

Μετά τη νίκη της Κίνησής μας στις εκλογές του ΠΥΣΠΕ Πειραιά και την εκλογή αιρετού, κάνουμε το 
επόμενο βήμα που είναι οι εκλογές για το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Σας καλούμε να στηρίξετε το ενωτικό και 
ριζοσπαστικό ψηφοδέλτιό μας για να μεγαλώσει κι άλλο το ρεύμα της ανατροπής των κυβερνητικών 
πολιτικών και των μνημονίων. Σας καλούμε να συμβάλλετε στην αναδιοργάνωση των συνδικαλιστικών μας 
δομών και των οργάνων, να βάλουμε τέλος στον «επαγγελματικό συνδικαλισμό» και στην αναξιοπιστία των 
συνδικαλιστών. 

«Η εργασία απελευθερώνει» 

Η εθελόδουλη κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έχει φτωχοποιήσει με επίσημα στοιχεία 6.500.000 Έλληνες, 
μοιράζοντας φόρους και απολύσεις. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο από τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Παραχώρησε κάθε διευκόλυνση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στους τραπεζίτες, 

νομοθέτησε ό,τι ζήτησε ο ΣΕΒ και οι πολυεθνικές, 
θυσιάζοντας μια ολόκληρη γενιά στο βωμό της 
ευρωζώνης και του κεφαλαίου.   

Η δημόσια εκπαίδευση απαξιώνεται και 
παραδίδεται κομμάτι κομμάτι στο ιδιωτικό κεφάλαιο. 
Χιλιάδες αναπληρωτές χρησιμοποιούνται ως φθηνό κι 
ευέλικτο εργατικό δυναμικό, οι οποίοι πότε φλερτάρουν 
με την ανεργία και πότε με τις συμβάσεις έργου, σχεδόν 
μόνιμα αδιόριστοι. Αλλά και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της αξιολόγησης, της 
απόλυσης και του πειθαρχικού δικαίου σταδιακά 
μετατρέπονται σε πειθήνια όργανα της διοίκησης και της 
πολιτικής εξουσίας. Κακοπληρωμένοι, χωρίς ουσιαστική 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απαξιωμένοι 
επαγγελματικά και επιστημονικά πασχίζουμε να 
ανταποκριθούμε στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού με 
όσο φιλότιμο μας έχει απομείνει. Οι Νηπιαγωγοί για 
όλες τις δουλειές σε ακατάλληλα Νηπιαγωγεία, οι 
δάσκαλοι μόνοι κι έρημοι στις αίθουσες διδασκαλίας, οι 
ειδικότητες παρίες της ιστορίας, οι μεταταγμένοι χωρίς 
οργανικές θέσεις, οι αποσπασμένοι χωρίς να ξέρουν τι 
ξημερώνει αύριο, οι Δ-ντές/ντριες-Προϊσταμένες/οι ως 
ελβετικοί σουγιάδες κάνουν τα πάντα, τα σχολεία 
ομοιώματα φυλακών κι οι μαθητές μας όμηροι μιας 
άνυδρης χώρας που διώχνει τον αφρό της νεολαίας στο 

εξωτερικό. 

Και σα να μην έφταναν αυτά, αίφνης ο Υπουργός Παιδείας και μέγας μεταρρυθμιστής-όλοι 
θυμόμαστε πόσο… μεταρρύθμισε τον κλάδο της υγείας ως Υπουργός- εξαπέλυσε τη φοβερή ιδέα της 
εθελοντικής εργασίας των άνεργων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντί μισθού θα παίρνουν…μόρια για να 
διοριστούν!!!  Η ομηρία και η σκλαβιά της ανεργίας εκατοντάδων χιλιάδων επιστημόνων και εκπαιδευτικών 



αντιμετωπίζεται, αν μη τι άλλο, με πολλή ελαφρότητα. Αφήστε που θυμίζει το αλήστου μνήμης σύνθημα του 
Νταχάου των ναζί «η εργασία απελευθερώνει»!!! Αν αυτό δε λέγεται εμπαιγμός των άνεργων συναδέλφων, 
αν αυτό δεν αποτελεί στυγνό εκβιασμό, ε τότε, έχουν χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια… 

Συνάδελφοι/ισσες 

Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στο Σύλλογό μας, μέσω του οποίου και μαζί με τους άλλους 
εργαζόμενους  μπορούμε να οργανώσουμε ΕΝΩΤΙΚΑ και ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΑ την αντίστασή μας απέναντι σε 
όλους αυτούς –κυβέρνηση, τρόικα, κεφάλαιο, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.- οι οποίοι πασχίζουν να ισοπεδώσουν 
ολωσδιόλου τη ζωή και το μέλλον μας, να ενδυναμώσουμε το ρεύμα της ανατροπής της κυβέρνησης, ώστε 
μια νέα ριζοσπαστική κυβέρνηση  να καταργήσει τους μνημονιακούς  νόμους,  να διαγράψει μεγάλο μέρος 
του χρέους, να διώξει πραγματικά την τρόικα,  να επαναφέρει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να 
καταργήσει τα χαράτσια, να ξαναφέρει το χαμόγελο και την ελπίδα για όλους μας.  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Αντωνάτου Ανδρομάχη (Μάχη), Μουσικός,  2ο ΔΣ Πειραιά 

Γεννιά Γεωργία, Δασκάλα,  Ράλλειο Δημοτικό 

Γεωργίου Λαμπρινή (Λίντα), Δασκάλα, 26ο ΔΣ Πειραιά 

Θεοδωρίδης Στάθης, Αγγλικών,  1ο ΔΣ Δραπετσώνας 

Καλαμαράς Πάρης, Πληροφορικής (μετάταξη), 5ο ΔΣ Πειραιά 

Καραντζή Σταματική (Μαριτίνα), Μουσικός,  3ο ΔΣ Δραπετσώνας 

Κιουρκτζόγλου Αριστέα, Μουσικός,  56ο ΔΣ Πειραιά 

Μπαγιόκας Γρηγόρης, Δάσκαλος,  11ο ΔΣ Πειραιά 

Νίκας Λεωνίδας, Δάσκαλος,  5ο ΔΣ Πειραιά 

Τίτα Δώρα, Νηπιαγωγός,  24ο ΔΣ Πειραιά 

Τριχά Γιάννα, Δασκάλα, 40ο ΔΣ Πειραιά 

Τσουλφάς Θεόδωρος, Δάσκαλος,  1ο ΔΣ Δραπετσώνας 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. 

Δεμερτζή Μαρία, δασκάλα,  11ο ΔΣ Πειραιά 

 


