
 

Αποτελέσματα για ΠΥΣΠΕ Πειραιά: 1η Νίκη της Κίνησής μας! 
   

«ενωτική πορεία - αλλαγή πλεύσης του συνδικάτου» 
 

Ψήφισαν              2774 
Άκυρα – Λευκά         95 
Έγκυρα                2679 

 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ  
Παρεμβάσεις 857 1 
Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση 739 1 
ΔΑΚΕ  718  
ΠΑΜΕ 365  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Στην εκλογική μας διακήρυξη επισημαίναμε το γεγονός ότι οι εκλογές αιρετών είναι μόνο 
ένας σταθμός στην ενωτική πορεία που πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί για την ανατροπή 
τόσο της αντιλαϊκής πολιτικής όσο και των δομών λειτουργίας του συνδικάτου. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της προεκλογικής περιόδου η Κίνησή μας δέχτηκε τα «φίλια» πυρά από τις δυνάμεις 
εκείνες που μάχονταν να διατηρήσουν τα εκλογικά τους κεκτημένα αλλά και τα - αναμενόμενα - 
«εχθρικά» πυρά από τους κατ’ επάγγελμα εκπροσώπους του πελατειακού συστήματος. 
Ξεπέρασαν, όμως, κάθε προηγούμενο και κάθε φαντασία οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
από τα κατεστημένα συμφέροντα για να φρενάρουν την ορμή της Κίνησή μας: 
επιστρατεύθηκαν δομές του διοικητικού μηχανισμού, εξωθεσμικοί παράγοντες, μέχρι και 
συνταξιούχος  (τέως Διευθυντής Εκπαίδευσης!!!) επισκέπτονταν σχολικές μονάδες παρέα με τον 
εκλεχτό της διοίκησης - απερχόμενο - Αιρετό!!! 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η Κίνησή μας με τον ενωτικό και, συνάμα, ριζοσπαστικό της 
λόγο, έθεσε τις βάσεις για την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 
συναδέλφους και τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη δημιουργία ενός μετώπου αντίστασης στις αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. 
Παράλληλα, καταδείχθηκε με σαφήνεια και καθαρότητα ότι ο προερχόμενος από την Κίνησή μας 
Αιρετός θα εκπροσωπεί ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους με βάση τις αρχές της ισονομίας, της 
δικαιοσύνης και της διαφάνειας.   
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Τα μέλη και οι υποψήφιοι της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Κίνησης απευθύνουν στον καθένα 
και την καθεμιά από εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποδοχή και τη στήριξη που μας 
επιφυλάξατε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Η ευρεία υποστήριξη που συναντά το 
ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο ψηφοδέλτιο της «Ενωτικής Ριζοσπαστικής Κίνησης» 
αυξάνει τις ευθύνες μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων 
για την ανάπτυξη αγώνων που απαιτούν οι καιροί, για ένα καλύτερο «αύριο» στο 
συνδικαλιστικό μας κίνημα!  

 
Νοέμβριος 2014 


