ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

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

Ήρθε η ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας!!!
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 2 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 συνεχιζόμενες, μνημονιακές πολιτικές:
ακυρώνουν κάθε κατάκτηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων,
οδηγούν σε μαρασμό και κατάρρευση τη Δημόσια 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 Δημόσιου Σχολείου,
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 την
εκάστοτε 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 ΔΥΝΑΜΕΙΣ που
προτάσσουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ των συναδέλφων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας. Στις εκλογές
των αιρετών για το ΚΥΣΠΕ στις 2 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 Δημόσιο 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.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ

Αγγελόπουλος Άγγελος (Αχαΐα)
Αντωνόπουλος Δημήτριος
Βαγγελός Στέφανος (Φθιώτιδα)
Βεμβέτσος Χρήστος (Πειραιά)
Γεράκη Ακριβή (Βούλα) (Σέρρες)
Γούναρης-Ιωαννίδης Αθανάσιος (Αθήνα)
Δημητρακόπουλος Γεώργιος (Νίκαια – Πειραιά)
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος (Αχαΐα)
Κάιλας Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)
Καραβέλη Μαριάννα (Πειραιά)
Καραταράκης Εμμανουήλ (Καλαμαριά)
Καρίνου Βικτωρία (Ρέθυμνο)
Καρτάλη Αικατερίνη (Κιλκίς)
Κοκκινίδης Ανέστης (Βοιωτία)
Κοκκινόγλου-Μαχαιρα Ζωγραφία (Φένια) (Αθήνα)
Κοκόρας Ιωάννης (Τρίκαλα)
Κολεμένος Σωτήριος (Αιτωλοακαρνανία)
Κοντόπουλος Γεώργιος (Σέρρες)
Κούτσουρος Νικόλαος (Έδεσσα)
Κυριακόπουλος Χρήστος (Κοζάνη)
Κώνστας Δημήτριος (Ανατολική Αττική)
Λεβαντάκης Γεώργιος (Λασίθι)
Λιακόπουλος Παναγιώτης (Νίκαια – Πειραιά)
Λουριδάς Πολυζώης (Νίκαια – Πειραιά)
Μακράκης Γιώργος (Ηράκλειο)
Μαυρογεννάκης Γεώργιος (Χανιά)
Μουσίκα Ευστρατία (Ηράκλειο)
Μουτάκης Ανδρέας (Λασίθι)
Μπαμπαλιούτας Δημήτρης (Λάρισα)
Μπάρδα Ευαγγελία (Βοιωτία)

Μπέλλος Σταύρος (Καστοριά)
Μπιλιούρη Ελένη (Χαλκίδα)
Μυλωνάς Φώτιος (Νίκαια – Πειραιά)
Ντεμερτζίδου Ευγενία (Γιαννιτσά)
Ξενικουδάκης Εμμανουήλ (Νάξο)
Παγώνη Καλλιόπη (Πόπη) (Ρέθυμνο)
Παληάς Ηρακλής (Νίκαια – Πειραιά)
Πανταζής Παναγιώτης (Ανατολική Αττική)
Παντολέων Παντελεήμων (Νίκαια – Πειραιά)
Παπαιωάννου Μάρκος (Αθήνα)
Παπακώστα Βίκυ (Ηράκλειο)
Παπάντος Παντελεήμων (Νίκαια – Πειραιά)
Παπούλιας Μηνάς (Τρίκαλα)
Πασπαράκης Ιωάννης (Λασίθι)
Πεταλωτής Τιμολέων (Μάκης) (Καλαμαριά)
Πουλαράκης Ιωάννης (Μαγνησία)
Πουλής Ιωάννης (Νίκαια – Πειραιά)
Ρουσέλη Δήμητρα (Αθήνα)
Σαϊτάκης Γεώργιος (Ηράκλειο)
Σαλιακου Γεώργιος (Πέλλα)
Τερπένη Ελευθερία (Φλώρινα)
Τηλελής Χρήστος (Άλιμος)
Τοσουνίδης Χαράλαμπος (Καλαμαριά)
Τσαγκάτος Εμμανουήλ (Χίος)
Τσιάμος Στέφανος (Λασίθι)
Υφαντής Βασίλειος (Φθιώτιδα)
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος (Ρέθυμνο)
Χατζηφωτιάδης Κωνσταντίνος (Καστοριά)
Ψύλλας Παναγιώτης (Νίκαια – Πειραιά)

