
Ψ η φ ί ζ ο υ μ ε  –  σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε :  

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
: 2310265730 ,  e-mail: antepithesi_ekp@hotmail.com 

➢ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ, ΠΕ 02, 5ο Γυμνάσιο Ευόσμου 

➢ ΣΙΑΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ 03, 3o Γ/σιο Ωραιοκάστρου-ΓΕΛ Μυγδονίας, 

αναπληρώτρια 

➢ ΘΩΜΑΗ ΣΥΚΑ, ΠΕ03, 2Ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης 

➢ ΣΙΣΣΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ, ΠΕ 03, 3Ο Γ/Σ Ευόσμου 

➢ ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΔΕ 01-17, Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου 

➢ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΠΕ87-03, 2Ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης 

 για αυτούς που ξεπουλούν τους αγώνες, βάζουν πλάτες 
για να εφαρμοστεί η κυβερνητική πολιτική και επιχειρούν 
τη διάλυση των σωματείων   
 
 

που είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, Ε.Ε., ΟΟΣΑ μέσα 
στα συνδικάτα. 

 

  
που αντί να σεβαστεί τη θέληση του κλάδου και να κηρύξει 
συνέχιση της απεργίας- αποχής με οποιοδήποτε μέσο, αυτή με 
πραξικοπηματικό τρόπο, σεβάστηκε τη «νομιμότητα» της 
κυβέρνησης, τη «νομιμότητα» που απαγορεύει στους 
εργαζόμενους να απεργούν και να αντιστέκονται, αυτή που 
ποινικοποιεί τον συνδικαλισμό και τους αγώνες. 

 

 
 
 

 

να ανασυγκροτήσουμε την ΟΛΜΕ, παίρνοντας τις τύχες 
στα χέρια μας, μέσα από Συνελεύσεις και Επιτροπές 
Αγώνα  
 

• στην Αξιολόγηση 

• στην Πλήρη Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

• στον Πόλεμο, την Ακρίβεια και την Εξαθλίωση 
 
 

 
 
 

στις διασπαστικές λογικές τόσο του Παλιού και Νέου 
Κυβερνητικού Συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ-ΠΕΚ-ΣΥΝΕΚ) όσο 
και του ΠΑΜΕ 

 
 

 

• στα Καθημερινά Προβλήματά τους 

• στα Συνολικά Προβλήματα του Κλάδου 
 
 
 

 
 

 
γονείς – μαθητές – φοιτητές - εργαζόμενους, 
για τη Σωτηρία της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης 

 
  

mailto:antepithesi_ekp@hotmail.com


 

➢ Καμία εμπλοκή της χώρας στον 

ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ και 

Ρωσίας. Έξω από ΕΕ και ΝΑΤΟ. 

ΠΟΛΕΜΟΣ στον ΠΟΛΕΜΟ,   με Απεργίες, 

Διαδηλώσεις. 

➢ Πλαφόν σε είδη πρώτης ανάγκης, ρεύμα, 

καύσιμα. Μείωση ΦΠΑ στα βασικά 

καταναλωτικά αγαθά. 

➢ 15% του προϋπολογισμού για την Παιδεία. 

Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια 

Υγεία.  

➢ Επαναφορά μισθών- συντάξεων -13ου 

μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα. 

➢ Κατάργηση των νόμων για την 

Αξιολόγηση και την Αυτονομία της 

Σχολικής Μονάδας. Όχι στις εξετάσεις 

PISA. 

➢  Προκήρυξη τώρα νέας Απεργίας –Αποχής. Κάτω τα χέρια από τα σωματεία 

και την απεργία. 

➢ Κάτω ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη. Δεν εφαρμόζουμε καμία πτυχή του 

(ηλεκτρονικές εκλογές κ.ά.) 

➢ Ενιαίο Δημόσιο Δωρεάν 12χρονο Σχολείο για όλους. Δίχρονη Προσχολική 

Αγωγή. 

➢ Κατάργηση κάθε είδους ελαστικής, μερικής απασχόλησης. Μαζικούς 

διορισμούς εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών με 

βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.  

➢ Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

για όλους. Καμία απόλυση υγειονομικού. 

➢ Όχι στο «Νέο» Λύκειο των ταξικών φραγμών. Κατάργηση της Ε.Β.Ε. και της 

τράπεζας θεμάτων. Περικοπή της ύλης τώρα! 

 

 

Ψηφ ί ζ ο υ μ ε  –  σ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε :  

1. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 


