Εκλογές Αιρετών 2 του Νοέμβρη: Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ!
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Την Τετάρτη, 2 του Νοέμβρη, καλούμαστε να πάρουμε μέρος στην εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι εκλογές αυτές
λαμβάνουν χώρα σε μια συγκυρία όπου:
• ο κόσμος της εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι πλήττονται βάρβαρα - για έβδομη
συνεχόμενη χρονιά - από τις μνημονιακές πολιτικές,
• η οργή και η ο θυμός της κοινωνίας περισσεύει, ενώ απουσιάζει η ελπίδα και η προοπτική,
• το δημόσιο σχολείο αλλάζει (δίχως πυξίδα) με προφανή σκοπό την επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων και όχι την εξυπηρέτηση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών
των μαθητών.
Σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από το μεγαλεπήβολο τίτλο του «Ενιαίου Τύπου
Ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου» είδαμε να εκπονούνται ωρολόγια προγράμματα
χωρίς κανένα εκπαιδευτικό σχεδιασμό, συνάδελφοί μας - εργαζόμενοι μέχρι «χθες» - να
ωθούνται στην ανεργία, εργασιακές σχέσεις - λάστιχο, αύξηση του διδακτικού ωραρίου με
αποκορύφωμα στην Προσχολική Αγωγή.

Συνέπεια λόγων και έργων…
Στη διάρκεια αυτής της διετίας, οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο μας αιρετοί, τήρησαν στο
ακέραιο τις δεσμεύσεις της Κίνησής μας, βάζοντας ένα οριστικό τέλος στον «αιρετό» παραγοντίσκο! Έτσι, με την καθημερινή μας παρουσία και δράση καταφέραμε να επαναφέρουμε στο
προσκήνιο τις… ξεχασμένες αρχές της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στις
υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών:
•

Υπαγωγή όλων των υπηρεσιακών μεταβολών και θεμάτων των εκπαιδευτικών (μονίμων
- αναπληρωτών ) στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ.

•

Δηλώσεις σχολείων (για αναπληρωτές) με γνωστοποίηση ΟΛΩΝ των λειτουργικών κενών.

•

Τοποθετήσεις των αναπληρωτών με αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ΟΧΙ του
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

•

Συμπλήρωση ωραρίου (ειδικοτήτων) με γνωστοποίηση λειτουργικών κενών ανά σχολική
μονάδα.

•

«Σπάσιμο» τμημάτων με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες και ΟΧΙ κατά το δοκούν!

•

Λογοδοσία στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων (καθώς και με ενημερωτικά
σημειώματα).
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Συνάδελφε,
Οι υπηρεσιακές εκλογές, στις 2 του Νοέμβρη, είναι ένας ακόμη σταθμός στην ενωτική
πορεία που πρέπει να βαδίσουμε όλοι ΜΑΖΙ. Για μας απώτερος στόχος είναι και οι εσωτερικές
ανατροπές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ένα κίνημα που έχει ανάγκη να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες
του, γυρνώντας την πλάτη στους επαγγελματίες συνδικαλιστές, αναμορφώνοντας τις δομές
του και τον τρόπο λειτουργίας που ως σήμερα γνωρίσαμε.
Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε τον καθένα και την καθεμιά από εσάς να δώσει ΜΑΖΙ μας
και αυτή τη μάχη, επιλέγοντας και πάλι το ψηφοδέλτιο της «Ενωτικής Ριζοσπαστικής Κίνησης»!
Να παλέψουμε MAZI για τα καθημερινά, μικρά και μεγάλα προβλήματα, μέσα κι έξω από τη
σχολική τάξη.
Να χτίσουμε MAZI τις συμμαχίες εκείνες, που θα μας επιτρέψουν να ελπίζουμε σε ένα
καλύτερο αύριο για το δημόσιο σχολείο.
Να βρούμε MAZI τη χαμένη μας συλλογικότητα, για την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ της σημερινής μνημονιακής βαρβαρότητας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αντωνόπουλος Δημήτρης (ΠΕ 70)
Βεντούρη Ζαμπέτα (ΠΕ 70)
Γεωργίου Λαμπρινή (Λίντα) (ΠΕ 70)
Γεωργούλη Δήμητρα (ΠΕ 60)
Γιολδασέα Μαρία (ΠΕ 60)
Γκαρίπης Αθανάσιος (ΠΕ 70)
Δεμερτζή Μαρία (ΠΕ 70)
Δημητρακόπουλος Γιώργος (ΠΕ 70)
Καλαμαράς Παρασκευάς (ΠΕ 19)
Καλτσούνης Θεόδωρος (ΠΕ 70)
Καπλάνη Μαρία (ΠΕ 70)
Καραϊσκάκης Ευάγγελος (ΠΕ 70)
Καραντζή Σταματική (Μαριτίνα) (ΠΕ 16)
Κιουρκτζόγλου Αριστέα (ΠΕ 16)
Λιακόπουλος Παναγιώτης (ΠΕ 70)
Λουριδάς Πολυζώης (ΠΕ 70)
Μαντουδάκης Εμμανουήλ (ΠΕ 70)
Μέξης Χρήστος (ΠΕ 70)
Μηνάογλου Νικόλαος (ΠΕ 70)
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Μοσχονά Χρυσούλα (ΠΕ 60)
Μπαγιόκας Γρηγόρης (ΠΕ 70)
Νικολάου Ηλίας (ΠΕ 70)
Ντελής Αντώνιος (ΠΕ 70)
Παληάς Ηρακλής (ΠΕ 70)
Παντολέων Παντελής (ΠΕ 70)
Παπάντος Παντελής (ΠΕ 70)
Πουλής Ιωάννης (ΠΕ 70)
Πριονάς Ανδρέας (ΠΕ 16)
Ράντου Όλγα (ΠΕ 60)
Σάμιος Ηλίας (ΠΕ 70)
Σκόνδρα Ιωάννα (ΠΕ 11)
Στούρος Μανώλης (ΠΕ 70)
Τεγγελίδης Δημήτρης (ΠΕ 11)
Τηλιακού Άννα (ΠΕ 70)
Τζούμα Ευαγγελία (ΠΕ 60)
Τίτα Θεοδώρα (Δώρα) (ΠΕ 60)
Φερεντίνος Ανδρέας (ΠΕ 70)
Χρυσοστομίδης Πέτρος (ΠΕ 70)
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Δεσμεύσεις μας:
Υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας!
ΔΕΝ αλλάζουμε, ΔΕΝ συναλλασσόμαστε, ΔΕΝ υποτασσόμαστε!
Αντιμαχόμαστε τον παραγοντισμό και τις πελατειακές σχέσεις!
Αιρετός - εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών!
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