
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

 

Σύµπραξη ανεξάρτητων-αυτόνοµων-ενωτικών σχηµάτων  
για τις εκλογές του ΚΥΣΠΕ 

 

Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας!!! 

Συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη 5 του Νοέµβρη καλούµαστε να πάρουµε µέρος στις εκλογές για ανάδειξη των 
Αιρετών εκπροσώπων µας στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται σε µια 
συγκυρία, όπου οι εφαρµοζόµενες, νεοφιλελεύθερες και µνηµονιακές πολιτικές: 

• ακυρώνουν κάθε κατάκτηση των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, 
• οδηγούν σε µαρασµό και κατάρρευση τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, το σύστηµα Υγείας και 

Ασφάλισης αλλά και την ίδια µας τη ζωή, 
• προκαλούν χρόνια αδιοριστία και αµέτρητα κενά σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης και 

συνάµα κατάρρευση των υποστηρικτών δοµών του ∆ηµόσιου Σχολείου, 
• επιδιώκουν την κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών µε την τιµωρητική 

αξιολόγηση-χειραγώγηση, 
• σπέρνουν το φόβο, τροµοκρατούν και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση µε την 

εφαρµογή του πειθαρχικού «δικαίου»  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο τοµέας του συνδικαλιστικού και του µαζικού κινήµατος δεν 

έµεινε ανεπηρέαστος. Ένα σύστηµα που ακολουθήθηκε για χρόνια δεν οδηγεί πλέον πουθενά:  
 

η ευθεία σύνδεση των διάφορων παρατάξεων µε τους κοµµατικούς µηχανισµούς και η 
εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών συµφερόντων, η υιοθέτηση ακραίων παραταξιακών λογικών που 
δε βοηθούν στη σφυρηλάτηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ των Συναδέλφων και του Κλάδου, η 
«συνδικαλιστική µονιµότητα» σε θέσεις ευθύνης και η λειτουργία του συνδικάτου µε τρόπο που 
να υποκαθιστά ή να συµπληρώνει τη διοίκηση, αποτελούν βασικές παθογένειες του συστήµατος 
που οδήγησε τα πράγµατα στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σας καλούµε να ΕΝΩΘΕΙΤΕ µε τις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ - ΕΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ που 
προτάσσουµε την ΕΝΟΤΗΤΑ των συναδέλφων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µας. Στις 
εκλογές των αιρετών για το ΚΥΣΠΕ στις 5 Νοεµβρίου ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. παλεύουµε για: 

� Ένα ΕΛΕΥΘΕΡΟ συνδικαλιστικό κίνηµα που θα βάζει πάνω από όλα τις διεκδικήσεις των 
συναδέλφων και του Κλάδου, 

� Πλήρη διαφάνεια για ό, τι συµβαίνει και ενηµέρωση των συναδέλφων µας, 
� Τη διασφάλιση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισονοµίας και της δικαιοσύνης στα 

υπηρεσιακά συµβούλια, 
� Πραγµατική προάσπιση του δηµόσιου σχολείου και των εκπαιδευτικών, 
� Να µπει ένα τέλος στον εναγκαλισµό αυτών που µας εκπροσωπούν µε το πολιτικό 

κατεστηµένο και το πολιτικό σύστηµα, 
� Ουσιαστικό λόγο µέσα στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε προτάσεις και καθαρές 

θέσεις, 
� Να µπουν στο περιθώριο οι πρακτικές του παρελθόντος, 
� Την αξιοπρέπεια του Εκπαιδευτικού δίνοντας έµφαση και στην επιστηµονική µας 

διάσταση. 



Η Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. αποτελεί τη νέα έκφραση στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα. Συγκροτείται από πολλά ανεξάρτητα - αυτόνοµα - ενωτικά σχήµατα απ’ 
όλη την Ελλάδα και δίνουµε µαζικά και ενωτικά τη µάχη των εκλογών στο ΚΥΣΠΕ. Ως 
Κίνηση διεκδικούµε την εκλογή του Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ, ώστε η εκλογή αυτή να αποτελέσει 
την αιχµή του δόρατος για την αλλαγή ρότας στον κλάδο µας!  

 Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ του συνδικαλιστικού κατεστηµένου και η ΑΛΛΑΓΗ πλεύσης του 
συνδικαλιστικού κινήµατος είναι πλέον στο ΧΕΡΙ σου. Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση 
Εκπαιδευτικών σου ζητούµε να δυναµώσεις το ψηφοδέλτιό µας και παλέψεις µαζί µας, ώστε να 
ανασυγκροτήσουµε το συνδικάτο µας και να στηρίξουµε το ∆ηµόσιο Σχολείο!!! 

 

Συναδέλφισσα – συνάδελφε, 
 
 Έλα να δώσουµε ΜΑΖΙ τη µάχη της καθηµερινότητας και να «χτίσουµε» 

τις συµµαχίες εκείνες που θα µας κάνουν ισχυρούς, ώστε να αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τη 
βαρβαρότητα που ζούµε σήµερα.  

 

Τα δανεικά δικά τους, τα Ι∆ΑΝΙΚΑ δικά µας! 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 

Αγγελόπουλος Άγγελος (Αχαΐα)  Μαριόλης Γεώργιος (Νίκαια – Πειραιά) 

Αλογά Βιολέτα (Ηράκλειο) Μαρκοδήµος Ιωάννης (Φωκίδα) 

Βρύνα Ζωή (Κυκλάδες) Μπαµπαλιούτας ∆ηµήτρης (Λάρισα) 

Γιαµαλάκης Γρηγόριος (Ηράκλειο) Μπιλιούρη Ελένη (Ρέθυµνο) 

Γιολδασέα Μαρία (Πειραιά) Μπούρκουλας Φώτιος (Αχαΐα) 

∆ηµητρακόπουλος Γεώργιος (Νίκαια – Πειραιά) Μυλωνά Βαρβάρα (Αχαΐα) 

Θεοχαρόπουλος Γεώργιος (Αχαΐα) Μυλωνάς Σταύρος (Αχαΐα) 

Καραβέλη Μαριάννα (Πειραιά) Νιώτη Στυλιανή (Ηράκλειο) 

Καρίνου Βικτωρία (Ρέθυµνο) Ντεµερτζίδου Ευγενία (Γιαννιτσά) 

Κατσαρός Χρήστος (Φθιώτιδα) Ουδατζής Νικόλαος (Χαλκιδική)  

Καψαλάκης Ζαχαρίας (Ηράκλειο) Πανταζής Παναγιώτης (Ανατολική Αττική) 

Κολεµένος Σωτήριος (Αιτωλοακαρνανία) Παντολέων Παντελεήµων (Νίκαια – Πειραιά) 

Κόλλιας Κωνσταντίνος (Αχαΐα) Παπαδόπουλος Τηλέµαχος (Ηράκλειο) 

Κοσµάνος Νικόλαος (Λάρισα) Σιδηροπούλου Αρετή (Πειραιά) 

Κουτρουµάνη Μαρία (Αχαΐα)  Τηλελής Χρήστος (Άλιµος) 

Κούτσουρος Νικόλαος (Έδεσσα)  Τρούλης Γιώργος (Ρέθυµνο) 

Κυδώνας Κωνσταντίνος (Εορδαία) Φερεντίνος Ανδρέας (Κορυδαλλός- Πειραιά) 

Κυρίτσης Οδυσσέας (Τρίκαλα) Φραγκόπουλος Μιχαήλ (Χαλκιδική) 

Λιακόπουλος Παναγιώτης (Νίκαια – Πειραιά) Χατζηγελέκη Ιωάννα (Ηράκλειο) 

Λουριδάς Πολυζώης (Νίκαια – Πειραιά) Χρυσοστοµίδης Πέτρος (Νίκαια – Πειραιά) 

Μακράκης Γιώργος (Ηράκλειο) Ψυχογυιός Χαράλαµπος (Άλιµος) 

Μαραγκουδάκης Ελευθέριος (Ανατολική Αττική)  
 


