
Στηρίξετε - ενισχύστε την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της μαχόμενης εκπαίδευσης,
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Για μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών - τώρα!
Για να πάρουμε πίσω τον κλεμμένο μισθό,

τα δικαιώματα, τις συντάξεις, την κλεμμένη ζωή!
Για να απεγκλωβίσουμε το δημόσιο σχολείο από τα νύχια του ΟΟΣΑ,

της αξιολόγησης, της ιδιωτικοποίησης, των περικοπών!

Καμιά αυταπάτη για Κυβέρνηση - μνημονιακή Αντιπολίτευση, 
καμιά εμπιστοσύνη στο συνδικαλιστικό κατεστημένο!

Στηρίξετε - ενισχύστε την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ της μαχόμενης εκπαίδευσης,
 τη γραμμή της ΕΝΟΤΗΤΑΣ,  του ΜΕΤΩΠΟΥ της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και των πραγματικών ΑΓΩΝΩΝ:

Για μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών - τώρα!
Για να πάρουμε πίσω τον κλεμμένο μισθό,

τα δικαιώματα, τις συντάξεις, την κλεμμένη ζωή!
Για να απεγκλωβίσουμε το δημόσιο σχολείο από τα νύχια του ΟΟΣΑ,

της αξιολόγησης, της ιδιωτικοποίησης, των περικοπών!

Καμιά αυταπάτη για Κυβέρνηση - μνημονιακή Αντιπολίτευση, 
καμιά εμπιστοσύνη στο συνδικαλιστικό κατεστημένο!



1.  Στη χρονιά που ξεκίνησε και επιχειρείται να σφραγιστεί από τα διλήμμα-
τα και τις αυταπάτες μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου τόσο στην 
κεντρική σκηνή όσο και στις διαδικασίες των υπηρεσιακών εκλογών, το μα-
χόμενο εκπαιδευτικό κίνημα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες διαπιστώσεις, 
εκτιμήσεις κι αναγκαιότητες:

2. Η επίθεση στο χώρο της εκπαίδευσης από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
εντείνεται. Το εκπαιδευτικό μνημόνιο που υλοποιείται με την καθοδήγηση του 
ΟΟΣΑ, αποσαθρώνει το δημόσιο σχολείο, χτυπά δραματικά τις εργασιακές 
σχέσεις των εκπαιδευτικών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων. 

3. ‘Αλλη μια χρονιά ξεκίνησε χωρίς μόνιμους διορισμούς, με την ομηρία κι 
ανασφάλεια των αναπληρωτών να χτυπάει κόκκινο, με τα σχολεία και νη-
πιαγωγεία να μη λειτουργούν στη βάση των πραγματικών τους αναγκών, 
αλλά και με εκβιασμό του κινήματος και των ανέργων εκπαιδευτικών για 
την αποδοχή σχεδίου που θα αφορά ελάχιστους διορισμούς στο μέλλον με 
συντριβή της προϋπηρεσίας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
πτυχίων, εν ολίγοις την απογείωση των προσοντολογίων, των ελαστικών 
σχέσεων και των ατομικών συμβάσεων εργασίας. 

4. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι εξαγγελίες του κ. Γαβρόγλου για “15.000 
διορισμούς” σε βάθος μιας νέας τριετίας, που διαδέχονται τις κούφιες τριετί-
ες των “25.000 διορισμών” των κ.κ. Μπαλτά-Κουράκη και των “20.000 διορι-
σμών” του κ. Φίλη, αλλά και η επικείμενη ανακοίνωση νέου συστήματος δι-
ορισμών, που θα κλέβει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών οδηγώντας 
τους σε απολύσεις, πολυδιάσπαση και αλληλοσπαραγμό. Όσοι δε από τις 
συνδικαλιστικές ηγεσίες ανέχονται και διαφημίζουν αυτά τα συστήματα, ας 
γίνουν κι αυτοί υπόλογοι, μαζί με την κυβέρνηση και τη μνημονιακή αντιπο-
λίτευση που υπηρετούν, σε ένα ρωμαλέο κίνημα όλης της εκπαίδευσης - 
κάτω από τις σημαίες των μαζικών διορισμών, του πτυχίου και της προϋ-
πηρεσίας, τη μόνη συνθήκη για να σπάσουμε το εμπάργκο των διορισμών, 
την ομηρία των νέων συναδέλφων, το φούντωμα της ελαστικής εργασίας 
αλλά και την ανατροπή των ενιαίων εργασιακών δικαιωμάτων που φέρ-
νουν τα προσοντολόγια συνολικά στο χώρο της εκπαίδευσης. 

5. Και φέτος η εκπαίδευση φορτώθηκε με νομοθετήματα, όπως το νόμο για τις 
“νέες δομές”, με στόχο τη νεοφιλελεύθερη προσαρμογή της δημόσιας εκπαί-
δευσης και βασικό εργαλείο την εισαγωγή της αξιολόγησης, που αποτρέψα-
με με σκληρό αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. Το λαγό στην κυβέρνηση για να 
περάσει αυτά τα σχέδια κάνει η Ν.Δ και ο Κ. Μητσοτάκης που με κάθε ευκαι-
ρία διαλαλεί την ιδιωτικοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, την απόσυρ-
ση του κράτους από τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την ευελιξία στις προ-
σλήψεις και τις απολύσεις εκπαιδευτικών με βάση την αξιολόγηση. Όμως, το 
αποκρουστικό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι η απροκάλυπτη αφήγη-
ση της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση, στην υλοποίηση 
της οποίας έχει συμφωνήσει πλήρως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με άξονες 
την αποκέντρωση, την αξιολόγηση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας. 
Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο, που αμφότεροι οι συνδικαλιστικοί βραχίονες 
κυβέρνησης και μνημονιακής αντιπολίτευσης αρνούνται και πεισματικά μέχρι 
σήμερα να εξοπλίσουν τον κλάδο με ένα σχέδιο αντίστασης και απεργίας-α-
ποχής από την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Ας μη γελιούνται όμως, 
αξιολογητές- συντονιστές - κυβερνητικοί μανδαρίνοι-νέοι και παλιοί κυβερνη-
τικοί συνδικαλιστές, το μαχόμενο εκπαιδευτικό κίνημα και τα πρωτοβάθμια 
σωματεία με τη δράση τους, τους αγώνες τους και την κήρυξη απεργίας -απο-
χής θα κλείσουν το δρόμο στην επαναφορά της αξιολόγησης, όποιο όνομα 
κι αν της δώσουν όποιες μεθόδους κι αν μετέλθουν! 

6. Στην προσχολική αγωγή αποδείχτηκε κούφια η ρητορική της Κυβέρνησης 
για το δίχρονο νηπιαγωγείο, όταν την ίδια ώρα κατέστησε τους δημάρχους 
που κάνουν μπίζνες με τα vouchers σε καθοριστικούς παράγοντες της πο-
λιτικής της, καθώς συντηρείται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας το παράλ-
ληλο δίκτυο νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, παραχωρείται η εφαρμο-
γή εκπαιδευτικών διαδικασιών σε δομές και φορείς που δεν ανήκουν στο 
δημόσιο σχολείο και δεν απομακρύνεται ως επιδίωξη η μετατροπή των νη-
πιαγωγείων και συνολικά της δημόσιας εκπαίδευσης, σε εμπορευματοποιη-
μένη ζώνη, χώρο κουπονιών- vouchers και τροφείων με τρανό παράδειγμα 
τα 35.000 παιδιά που έμειναν εκτός παιδικών σταθμών, την ίδια στιγμή 
που χιλιάδες προνήπια στερήθηκαν το δημόσιο νηπιαγωγείο.

7. Κι ενώ η Κυβέρνηση διατείνεται πως ξεκίνησε η μεταμνημονιακή περίοδος, 
συνεχίζονται για ένατη χρονιά η λεηλασία στους μισθούς και τις συντάξεις, 
τη δημόσια περιουσία και τη λαϊκή κατοικία, η ανεργία, η φοροεπιδρομή κι 
η κατεδάφιση των κοινωνικών αγαθών, δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής 
κόλασης. Φέτος λοιπόν, κόντρα στο νέο σκηνικό προεκλογικών αυταπατών 
και διλημμάτων που στήνεται μπροστά στον καθημαγμένο κόσμο της εργα-
σίας και της εκπαίδευσης, ένα σκηνικό που επιχειρεί να επανανομιμοποιήσει 
τη διαρκή λιτότητα, να κάμψει τους κοινωνικούς αγώνες και να περιστείλει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα για χάρη του νεοφιλελεύθερου μονόδρομου με τα 
ματωμένα πλεονάσματα ως το 2060, το μεγάλο επίδικο της περιόδου είναι να 
συγκροτήσουμε ένα πλατύ μέτωπο αγώνα με ορίζοντα την ανατροπή.

8. Κόντρα στις αυταπάτες, κόντρα στης βολής τη σιγή, κόντρα στη συνδικα-
λιστική μικροδιαχείριση, η Πρωτοβουλία εκτιμά ως αδήριτη την αναγκαιό-
τητα να διαβούμε το δικό μας μονόδρομο: Η μαχόμενη εκπαίδευση και τα 
πρωτοβάθμια σωματεία να πρωτοστατήσουν στη διαμόρφωση ενός αγω-
νιστικού σχεδίου εκπαιδευτικής και εργατικής αντεπίθεσης, που θα αμφι-
σβητήσει την κυριαρχία του μνημονιακού μπλοκ στο πεδίο των κοινωνικών 
αγώνων- πραγματικών κι όχι συμβολικών αγώνων, με περιεχόμενο “τα θέ-
λουμε όλα πίσω” και στόχο τη νίκη! 

9. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας κρίσιμες μάχες, που δεν έχουν καμιά διάθε-
ση να δώσουν οι συνδικαλιστικοί βραχίονες της κυβέρνησης (Ενωτική 
εκΚίνηση - ΕΡΑ) και της μνημονιακής αντιπολίτευσης (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ), αντίθε-
τα θα κάνουν τα πάντα για να τις υπονομεύσουν! Μολαταύτα και παρά τα 
συνεχή καλέσματα της Πρωτοβουλίας για κοινή δράση κι ενωτικό μέτωπο 
κατά του νέου και παλιού κυβερνητικού συνδικαλισμού στις συλλογικές δι-
αδικασίες, οι Παρεμβάσεις συναγωνίζονται το ΠΑΜΕ σε ασκήσεις παρατα-
ξιακής-κομματικής περιχαράκωσης και αυτοαναφορικότητας. Ως Πρω-
τοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών ΠΕ, με γνωστή ταυτότητα και δράση 
στο χώρο του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού, θα συνεχίσουμε να 
υπηρετούμε την ανάγκη συγκρότησης ενωτικού μετώπου σε αντικυβερνη-
τική, αντιμνημονιακή, ριζοσπαστική, αγωνιστική κατεύθυνση. Πόσο μάλλον, 
όταν η κινηματική άπνοια ενισχύει φαινόμενα απογοήτευσης κι αποστρά-
τευσης ενός ολόκληρου δυναμικού αγωνιστών που δεν εμπνέεται από τις 
στενές κομματικές-παραταξιακές στρατηγικές και περιχαρακώσεις. Όμως, η 
γραμμή της ενότητας θα επιβληθεί και θα στηριχθεί αποφασιστικά από 
τους ίδιους τους συναδέλφους, γιατί αποτελεί τη μόνη διέξοδο απέναντι στο 
τέλμα, το μόνο δρόμο για μια νικηφόρα πορεία της μαχόμενης εκπαίδευσης 
και της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας.

10. Συνάδελφισσες και συνάδελφοι, σας καλούμε να ενισχύσετε σε όλες 
τις συλλογικές διαδικασίες τη μαχητική φωνή, τη στάση, τη δράση και τις 
αγωνιστικές της θέσεις της Πρωτοβουλίας.

Δέκα λόγοι, για να ενισχύσουμε παντού  την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
της μαχόμενης εκπαίδευσης, τη φωνή της ενότητας και της ανατροπής



Διεκδικούμε ανυποχώρητα:

7 Νοέμβρη: Εκλογές 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
(ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΠΕ)

Η Πρωτοβουλία Ανεξαρτήτων Εκπαιδευτικών Π.Ε., με ανεξάρτη-
το ριζοσπαστικό στίγμα και προσανατολισμό συμμετέχει στις 
υπηρεσιακές εκλογές της 7ης Νοέμβρη με ψηφοδέλτια στο ΚΥ-
ΣΠΕ, σε ΑΠΥΣΠΕ και σε ΠΥΣΠΕ της χώρας, ενώ συναγωνιστές και 
συναγωνίστριες που αναφέρονται σε αυτήν, συμμετέχουν κατά 
τόπους και σε ενωτικά ψηφοδέλτια με τις σημαίες και τις αξίες 
του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού και τη στοχοθεσία του 
ενωτικού ανατρεπτικού μετώπου. Η μαζική στήριξη κι η ενίσχυ-
ση των ψηφοδελτίων και των συναδέλφων της Πρωτοβουλίας 
στις εκλογές των Υ.Σ. θα είναι παρακαταθήκη στην ανάπτυξη 
ενός μαχητικού αγωνιστικού πόλου στο εκπαιδευτικό κίνημα 
με ενωτικά χαρακτηριστικά, που θα σπάσει τις κομματικές γραμ-
μές και τις παραταξιακές περιχαρακώσεις συμβάλλοντας σε ένα 
μαζικό κίνημα Αντίστασης, Αλληλεγγύης και Ανατροπής. 
Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Είναι 
αδιαφανή όργανα που θα τους ανατίθεται όλο και πιο απεχθής 
ρόλος στο σχολείο των περικοπών, των αυθαίρετων μετακινή-
σεων, της εργασιακής ομηρίας και της αξιολόγησης. Εμείς θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας στο κίνημα, 
στην τάξη, στους συλλόγους, στις γενικές συνελεύσεις, στους 
δρόμους. Εκεί συντελείται ο πραγματικός συνδικαλισμός, εκεί 
αλλάζουν οι συνειδήσεις των ανθρώπων, εκεί ανατρέπονται οι 
αντιλαϊκές πολιτικές.
Δεν αγνοούμε όμως την προσπάθεια της κυβέρνησης κι όλου 
του μνημονιακού μπλοκ να αβαντάρουν τον κυβερνητικό συν-
δικαλισμό, παλιό και νέο, στις εκλογές της 7ης Νοέμβρη με προ-
φανή στόχο να ελέγξουν πιο ασφυκτικά τα συμβούλια, ώστε 
να γίνουν το μακρύ χέρι της πολιτικής των περικοπών, των με-
τακινήσεων, της αυθαιρεσίας, της καταστρατήγησης των εργα-
σιακών δικαιωμάτων, των απολύσεων αναπληρωτών με χρόνια 
δουλειάς στο σχολείο, της αξιολόγησης.
Εμείς δεν σκοπεύουμε να συνδιαχειριστούμε αυτήν την πολιτική 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της αδιαφάνειας, της συναλλαγής και 
των πελατειακών σχέσεων. Θέλουμε να την ανατρέψουμε μαζί 
με όλον τον κόσμο της μαχόμενης εκπαίδευσης. Συμμετέχουμε 
στις εκλογές των Υ.Σ με αντιδιαχειριστική λογική και αγωνιστική 
κατεύθυνση διεκδικώντας την εκλογή αιρετών του ανεξάρτητου 
ριζοσπαστικού συνδικαλισμού, που δεσμεύονται:

 να φέρουν τη φωνή του κινήματος στις συνεδριάσεις και στα 
άδυτα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 να σπάσουν τη γραμμή της συνδιαχείρισης της αντιεκπαι-
δευτικής πολιτικής και να πορευτούν με τη γραμμή της υπερά-
σπισης των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

 να εναντιωθούν στο σχολείο των περικοπών και της νεο-
φιλελεύθερης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, να σταθούν με κάθε 
τρόπο εμπόδιο: στις περικοπές, στις μετακινήσεις, στις αδιαφα-
νείς τοποθετήσεις, στα ελαστικά ωράρια, στις πολλαπλές μετακι-
νήσεις από σχολείο σε σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου, στις 
απολύσεις αναπληρωτών, στη μετάλλαξη του νηπιαγωγείου, 
των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων σε αυτό. 

 να σπάσουν την σιωπή και το άβατο, ενημερώνοντας κάθε 
σύλλογο και κάθε συνάδελφο για τη λειτουργία των συμβου-
λίων, να λογοδοτούν στις συνελεύσεις, στους συλλόγους και 
τον κλάδο για τη στάση τους και να υλοποιούν τις συλλογικές 
αποφάσεις.

 να μπλοκάρουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την υλοποίηση 
αντιδραστικών μέτρων και να καταγγέλλουν κάθε αυθαιρεσία, 
μεροληπτική στάση και αδικία κατά συναδέλφων.

 να μπλοκάρουν κάθε διαδικασία αξιολόγησης και να μη συμ-
μετέχουν σε αυτήν ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι.

✔ Μισθό αξιοπρεπή για ζωή αξιοβίωτη! Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ξεπά-
γωμα του μισθολογίου,  επαναφορά όλων των συντάξεων στα προ μνημονίου επίπεδα, 
αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000€,  κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και της φοροληστείας,  
επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των ΣΣΕ, στο δρόμο για την αποκα-
τάσταση όλων των εισοδηματικών απωλειών της τελευταίας εννιαετίας, την ανατροπή 
των αντιασφαλιστικών νόμων και ρυθμίσεων που ανάμεσα στα άλλα προβλέπουν και τη 
συνεχή μείωση της κρατικής συνταξιοδοτικής δαπάνης».

✔ Ανατροπή του καθεστώτος της μνημονιακής λεηλασίας Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Μη 
αναγνώριση και διαγραφή του χρέους, ακύρωση των μνημονίων και των δανειακών συμ-
βάσεων, ρήξη και σύγκρουση με την ΕΕ και την ΟΝΕ. Επανάκτηση του κοινωνικού πλού-
του, κοινωνικοποίηση των τραπεζών, επαναφορά σε δημόσια ιδιοκτησία όλων των επιχει-
ρήσεων, δραστηριοτήτων και υποδομών κοινωνικής στρατηγικής και σημασίας. Στήριξη 
όλων των δημόσιων κοινωνικών αγαθών. Κατάργηση των πλειστηριασμών μέσα από 
τους οποίους κυβέρνηση, ξένα αρπακτικά, τράπεζες και κεφάλαιο υφαρπάζουν τη λαϊκή 
κατοικία και περιουσία. Να καταργηθεί το “ιδιώνυμο” και να σταματήσουν άμεσα οι διώ-
ξεις των αγωνιστών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών. Καμία έξωση, το δικαίωμα 
στη στέγη είναι δημόσιο αγαθό.

✔ Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ΤΩΡΑ- με βάση την προϋπηρεσία και το χρόνο λή-
ψης πτυχίου. Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων, που 
έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση εργασίας στην εκπαίδευση. Όχι στα ελαστικά 
συστήματα πρόσληψης, όχι στα προσοντολόγια. Πλήρη εργασιακά δικαιώματα αδειών, 
ασφάλισης, υγείας και περίθαλψης στους αναπληρωτές, ίδια με εκείνα των μόνιμων συ-
ναδέλφων. Άδειες μητρότητας, λοχείας και ανατροφής σε όλες τις αναπληρώτριες συνα-
δέλφους. Δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, επίδομα στέγασης σε όλους τους αναπληρωτές 
που υπηρετούν μακριά από τον τόπο τους. Επίδομα ανεργίας για όλους τους μήνες της 
ανεργίας των αναπληρωτών. 

✔ Κατάργηση του ΠΔ 79, των αντιεκπαιδευτικών διατάξεων σε Ειδική αγωγή, Νηπιαγω-
γεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και όλων των μνημονιακών περικοπών στη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων. Κανέναν αποκλεισμό μαθητών από όλες τις δομές της δημόσι-
ας εκπαίδευσης. Ένταξη όλων των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο κανονικό 
πρόγραμμα των σχολείων. Κάλυψη όλων των αναγκών σε προσωπικό σε όλες τις δομές 
της εκπαίδευσης: Τμήματα ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, Παράλληλη Στήριξη-με έναν εκ-
παιδευτικό για κάθε παιδί που την έχει ανάγκη. Να λειτουργήσουν τα ολοήμερα και για 
κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός επιπλέον δασκάλου υπεύθυνου, ώστε να μην 
μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε μέρα και ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός. Να δοθούν 
οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαι-
δευση. Καμιά δεύτερη και τρίτη ανάθεση σε ΠΕ 70 στα γνωστικά αντικείμενα εκπαιδευτι-
κών ειδικοτήτων και στην Ειδική Αγωγή.

✔ Ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο χωρίς φραγμούς κι αποκλεισμούς, 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Κανένα παιδί 4-6 ετών έξω από το δημόσιο 
νηπιαγωγείο. Όχι στα voucher, την εμπορευματοποίηση των δήμων και την κερδοσκοπία 
των ιδιωτών.

✔ Γενναία χρηματοδότηση της εκπαίδευσης για κάλυψη όλων των πραγματικών ανα-
γκών, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, υποδομές και ανάγκες των σχολείων. Καμιά σύμπτυξη 
τμήματος, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, 20 παιδιά στην τάξη, 15 παιδιά 
στην Α΄- Β’ Δημοτικού και στο Νηπιαγωγείο. 

✔ Κατάργηση της αξιολόγησης κάθε είδους και κάθε μορφής και όλου του θεσμικού πλαι-
σίου αναφοράς της. Δημοκρατικό σχολείο με όλη την εξουσία στους συλλόγους διδα-
σκόντων, ξήλωμα του μηχανισμού των αξιολογητών. Να καταργηθεί ο νόμος για τις νέες 
δομές της εκπαίδευσης, των συντονιστών της αξιολόγησης και του ασφυκτικού ιεραρχι-
κού ελέγχου. Με απεργία-αποχή δε συμμετέχουμε σε καμιά αξιολόγηση και αυτοαξιολό-
γηση εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας. 

✔ Αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, νέα και σύγχρονα, που θα προάγουν την κριτι-
κή σκέψη, την ολόπλευρη γνώση και την κοινωνική χειραφέτηση. Κατάργηση όλου του 
πλέγματος ιδεολογικού φρονηματισμού και επιβολής στην εκπαίδευση. Απόσυρση των 
ιδιωτών, των χορηγών, του ΟΟΣΑ και της εργαλειοθήκης του από το Δημόσιο σχολείο.



 Ανδρεανίδης Παρασκευάς, Πειραιά

  Αραπάκη Μαρίνα, Ά  Αθηνών

  Αρβανίτης Βασίλης, Πειραιά

 Αρβανίτης Ηλίας, Γ’ Αθήνας

 Αργυρόπουλος Δημήτριος, Ά  Αθηνών

  Βαγενά Αλεξάνδρα, Β’ Αθήνας

  Βάθη Φωτεινή, Ά  Αθηνών

  Βαλτά Αμαλία, Α’ Αθήνας

 Βασιλόπουλος Μιλτιάδης, Ά  Αθηνών

 Βεκρή Ηρώ, Πειραιά

 Βλάχου Κωνσταντίνα, Ανατολικής Αττικής

 Βόλτσης Σωκράτης, Πέλλας

 Γεωργακόπουλος Απόστολος, Δυτ. Αττικής

 Γεωργιάδη Σοφία, Σάμου-Ικαρίας

 Γιαννόπουλος Θεόδωρος, Ηλείας

 Γιάντσου Σταματία, Πιερίας

 Γκίλη Μαρία, Πέλλας

 Δασκαλάκη Μαριάνθη, Ανατολικής Αττικής

 Ευστρατίου Βούλα, Ά  Αθηνών

 Ζάικου Ιωάννα, Ημαθίας

 Ζαφειρίου Ιωάννα, Ά  Αθηνών

 Ζωγράφου Γεωργία, Καβάλας

 Θανόπουλος Γεώργιος, Δυτ. Αττικής

 Καινούργιος Ευάγγελος, Πρέβεζας

 Καλόγηρος Νικόλαος, Δ’ Αθήνας

 Καμπούρης Δημήτριος, Α’ Θεσσαλονίκης

 Καρατόλιος Κωνσταντίνος, Λέσβου

 Καρλάφτης Βασίλειος, Α’ Αθήνας

 Κατρακούλης Μελέτιος, Κορινθίας

 Κεσόγλου Μαριάννα, Καβάλας

 Κλεισούρας Αριστείδης, Δυτ. Αττικής

 Κοκκινομηλιώτης Γεώργιος, Β’ Αθήνας

 Κόκκοτα Ναυσικά, Γ’ Αθήνας

 Κυριακόπουλος Χρήστος, Κοζάνης

 Κωνσταντόπουλος Περικλής, Δυτ. Αττικής

 Λάζου Ευφροσύνη, Ζακύνθου

 Λαχουρή Κωνσταντίνα, Λέσβου

 Λιάκου Ελένη, Δυτ. Αττικής

 Λιούγκου Μάιρα, Ά  Αθηνών

 Λίπκοβιτς Μαρία, Δ’ Αθήνας

 Μάγγου Βαρβάρα, Άρτας

 Μανιάτης Παναγιώτης, Ά  Αθηνών

 Μανίκας Γεώργιος, Φθιώτιδας

 Μαντουβάλου Βάλια, Πειραιά

 Μανώλης-Πατσούρης Γεώργιος, Δ’ Αθήνας

 Μαρκόπουλος Ηλίας, Μεσσηνίας

 Μαχαίρα Αναστασία, Ά  Αθηνών

 Μέρμελα Λίλια, Ά  Αθηνών

 Μηλιώνη Δέσποινα, Γ’ Αθήνας

 Μπαντίδου Ευαγγελία, Ά  Αθηνών

 Μπόκου Ελένη, Ανατολικής Αττικής

 Νάστου Βάνα, Ά  Αθηνών

 Νικολάου Κοσμάς, Γ’ Αθήνας

 Ντέρη Στέλλα, Ά  Αθηνών

 Ντινοπούλου Βέρα, Ά  Αθηνών

 Οικονόμου Ρούλα, Ά  Αθηνών

 Παβέλης Αθανάσιος, Ά  Αθηνών

 Παβέλης Παναγιώτης, Πέλλας

 Παζάλος Γιώργος, Ά  Αθηνών

 Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος, Δυτ. Αττικής

 Παντάζου Δήμητρα, Ά  Αθηνών

 Παπαδοπούλου Ελένη, Ά  Αθηνών

 Πολυχρονάκη Μαρία, Πειραιά

 Πριμηκύρης Δημήτριος, Αν. Αττικής

 Προεστάκης Γεώργιος, Δυτ. Αττικής

 Σακούτης Νικόλαος, Γ’ Αθήνας

 Σκαρτσίλας Σωτήρης, Ά  Αθηνών

 Σταμούλου Παναγιώτα, Β’ Αθήνας

 Σταράκης Ιωάννης, Ά  Αθηνών

 Σταυριανός Αντώνης, Κυκλάδων

 Στεφάνου Χρύσα, Ά  Αθηνών

 Σύριγγα-Μανώλη Πολυξένη, Δ’ Αθήνας

 Τζουμπές Μιχάλης, Πειραιά

 Τολίκα Αικατερίνη-Μαρίνα, Τρικάλων

 Τριανταφυλλίδου Δέσποινα, Δυτ. Αττικής

 Τσαούσης Μιχαήλ, Ζακύνθου

 Χαριάτη Ζέτα, Ά  Αθηνών

 Χατζηθωμάς Ευάγγελος, Λέσβου

 Χιώνη Νέτα, Ά  Αθηνών

 Χιώτη Βάσια, Δ́Αθήνας

 Χλιαουτάκης Ιωάννης, Δυτ. Αττικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ




