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Νέας Σμύρνης 

ΝΑ ΞΕΛΑΣΠΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ! 
Βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες κοινωνικές 

αναμετρήσεις που θα κρίνουν το μέλλον μας και το 
μέλλον των παιδιών μας. Σήμερα, ο φασισμός είναι ήδη 
εδώ. Σήμερα χρειαζόμαστε μεγάλους αγώνες, 
χρειαζόμαστε τα Πολυτεχνεία της εποχής μας.  
 Να ξαναθυμηθούμε τις Δασκάλες και τους 

Δασκάλους που έμπαιναν στην πρώτη γραμμή των 

λαϊκών αγώνων, μαζί με τους οικοδόμους που 

ξήλωναν πεζοδρόμια στο διάβα τους, μαζί με τους 

πανεπιστημιακούς που έβαζαν φωτιά με τις 

παραδόσεις τους στα αμφιθέατρα, μαζί με τους 

φοιτητές που ύψωναν τη ρομφαία του τρίπτυχου 

«ψωμί – παιδεία – ελευθερία».  

 Να βγούμε έξω στο ξέφωτο, σε πλατείες και 

δρόμους, όλοι μαζί, να αγωνιστούμε για μεγάλες 

ανατροπές. Τίποτε δεν κερδήθηκε από ανθρώπους 

που έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα.. Χρειαζόμαστε 

ένα μεγάλο κίνημα παιδείας κι ένα ακόμα πιο πλατύ λαϊκό κίνημα που θα οδηγήσει σε 

νίκες και ανατροπές.  

Στηρίξτε-ψηφίστε Αγωνιστική Συσπείρωση 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αβραμίδου Κική           (δασκάλα, 5
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Αγιοπετρίτη Μαριέττα   (Νηπιαγωγός, 1
ο
 Νηπ. Νέας Σμύρνης) 

Αποστολάκος Δημήτρης (δάσκαλος 2ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) -συνεργαζόμενος 

Ηλιάδου Όλγα (δασκάλα, 6
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Καραμπά Σοφία (δασκάλα, 2
ο
 Δημ.Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Μελαμπιανάκη Ζέττα   (δασκάλα, 7
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα (δασκάλα, 7
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Ποταμιάνου Νάσια (δασκάλα Γαλλικών, 4
ο,

 5
ο,

  6
ο,

 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Σαγιάνου Άννα  (Νηπιαγωγός, 1
ο
 Νηπ. Νέας Σμύρνης)  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Καμπύλης Διονύσης (Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής, 3
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Κυριακίδου Βάσω  (Δασκάλα τμήματος ένταξης, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Παπαλεξάτου Σοφία (Δασκάλα 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 
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  «Όταν για την αδυναμία μας, 

μας περιγελούν 

  Δεν πρέπει πια  

να χάνουμε καιρό 

 Πρέπει έτσι να το φροντίσουμε 

Που όλοι οι αδύναμοι  

να βαδίσουμε μαζί 

Και τότε κανείς πια δεν τολμά  

να μας περιγελάει» 

    Μπ. Μπρεχτ 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΝΙΚΗ! 
 

Στηρίξτε-ψηφίστε Αγωνιστική Συσπείρωση 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αβραμίδου Κική      (δασκάλα, 5

ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Αγιοπετρίτη Μαριέττα   (Νηπιαγωγός, 1
ο
 Νηπ. Νέας Σμύρνης) 

Αποστολάκος Δημήτρης (δάσκαλος 2ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) -συνεργαζόμενος 

Ηλιάδου Όλγα (δασκάλα, 6
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Καραμπά Σοφία (δασκάλα, 2
ο
 Δημ.Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Μελαμπιανάκη Ζέττα   (δασκάλα, 7
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα (δασκάλα, 7
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Ποταμιάνου Νάσια (δασκάλα Γαλλικών, 4
ο,

 5
ο,

  6
ο,

 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Σαγιάνου Άννα  (Νηπιαγωγός, 1
ο
 Νηπ. Νέας Σμύρνης) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Καμπύλης Διονύσης (Δάσκαλος Φυσικής Αγωγής, 3
ο
 Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Κυριακίδου Βάσω  (Δασκάλα τμήματος ένταξης, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Παπαλεξάτου Σοφία (Δασκάλα 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

 

 



    ανεξάρτητες αυτόνομες αγωνιστικές ριζοσπαστικές 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. 

    Αγωνιστική Συσπείρωση                                     

Νέας Σμύρνης 

Κάποτε θ᾿ ανεβούμε καθώς προζύμι 

ὁ σιδερένιος κλοιός θα ραγιστεί  

τα όρη σας όπως πυκνά σύννεφα θα χωριστούν 

οι κόσμοι θα τρίξουν 

στις έντρομες αίθουσες οι ρήτορες θα σωπάσουν 

και θ᾿ ακουστεί η φωνή μου. 

Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση, 

και θα σπείρουνε γενεές στους αιώνες των αιώνων! 

Κοινωνική καταστροφή για την εργαζόμενη πλειοψηφία: ανεργία, διάλυση κάθε εργασιακού 

και κοινωνικού δικαιώματος, κατάργηση της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Μετατρέπουν τους 

μισθούς και τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα. Η εκπαίδευση μπαίνει στο στόχαστρο. Αποδομείται το 

δημόσιο σχολείο, χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας, αυξάνεται το ωράριο και οι αναπληρωτές 

εξορίζονται στη μόνιμη ανεργία. Το εφιαλτικό τοπίο σφραγίζεται από την πλήρη αμφισβήτηση της 

οργανικής θέσης και της μονιμότητας. 

Τρόικα – ΔΝΤ και ΕΕ, εξευτελίζουν την κυβέρνηση και το δουλοπρεπές πολιτικό κατεστημένο 

για μια δόση την οποία θα εισπράξουν αυτομάτως πίσω ως πιστωτές: ούτε δεκάρα δεν θα 

πάει για μισθούς, συντάξεις κοινωνική πρόνοια! 

Ας μη γελιόμαστε! Ο στόχος τους δεν είναι το χρέος! 

Ο στόχος τους είμαστε εμείς! 

Η Ελλάδα έχει γίνει ένα διεθνές πειραματόζωο, ένα οικονομικό πείραμα όπου δοκιμάζονται τα 

κατώτατα όρια εξαθλίωσης, ραγδαίας υποτίμησης και υποταγής της ζωντανής εργασίας που 

απαιτούνται για ξελασπώσει ο τροχός της καπιταλιστικής ανάπτυξης ; 

  

Θα χαθούμε εμείς για να σωθούν αυτοί ; 

Θα χαθούμε εμείς για να σωθεί το ευρώ και η ΕΕ; Θα γίνουμε η καύσιμη ύλη για να ξαναπάρει 

μπροστά η ατμομηχανή του καπιταλισμού; Θα μετατραπούμε από πολίτες σε υπηκόους, από 

εργαζόμενοι σε πληβείους; Τα πάσης φύσεως επιτελεία, διεθνή και ντόπια, εργάζονται με στόχο τη 

χειραγώγηση, την ενοχοποίηση και ταυτόχρονα την ωμή καταστολή, ώστε να επιβληθεί μία 

παγερή σιγή νεκροταφείου.  

Κι όμως, ο λαϊκός παράγοντας είναι εδώ και απειλεί να τινάξει τα σχέδιά τους στον αέρα ! 

 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ! 

Να συμμετέχουμε ενεργά στις συλλογικές διαδικασίες και στην οργάνωση των αγώνων.  

Να συμμετέχουμε μαζικά στη Γενική Συνέλευση.  

Να πάρουμε θαρρετά το λόγο. Η Γ.Σ. ανήκει σε όλους μας, δεν είναι πασαρέλα εκπροσώπων και 

καθοδηγητών. Να ψηφίσουμε αγωνιστικές αποφάσεις. Τα σωματεία πρέπει να είναι κύτταρα 

ενότητας και δημοκρατίας. Ανήκουν σε όλους τους εργαζόμενους και πρέπει να ελέγχονται 

ΜΟΝΟ από αυτούς. 

 

Στις 22 Νοέμβρη, να υπερασπίσουμε  

την αγωνιστική, ριζοσπαστική, ταξική πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ:  ΑΠΕΡΓΙΑ!  

 


