
 

 

 

 

 

 

 
Αποτελέσματα εκλογών  

 

Με το βλέμμα στραμμένο στους αγώνες του αύριο.. 
 

 
       Η  Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους που με 

την ψήφο τους δυνάμωσαν το ρεύμα του ανεξάρτητου, αυτόνομου, ριζοσπαστικού 

συνδικαλισμού.  

      Για εμάς οι εκλογές  δεν είναι παρά ένας μόνο σταθμός στη συνολική δράση μας.  

      Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες με σκοπό να 

αποτρέψουμε την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης.  Η μάχη της 

υπεράσπισης του δημόσιου και δημοκρατικού σχολείου απέναντι στο σχολείο του  φόβου 

και της ιεραρχίας που προωθεί η αξιολόγηση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.                              

     Θα αγωνιζόμαστε για τα πάντα: από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο. 
 

    Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τη στάση τους στις εκλογές: 

- Να δυναμώσουμε τις μαζικές διαδικασίες του Συλλόγου, ώστε να αποκτήσουν πιο 

ζωντανό, συμμετοχικό και αποφασιστικό χαρακτήρα. 

- Να εργαστούμε για ένα κίνημα μαζικό και νικηφόρο θεωρώντας πως αυτό αποτελεί 

εγγύηση και τη μόνη ελπίδα για τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο. 

 

                                            "Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα φέρουν το φως. 
                                           Είμαστε όμως εκείνοι που θα θυμίζουμε πάντα 
                                             πως το σκοτάδι δεν είναι μόνο και ανίκητο" 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 476 476 476 476 

ΨΗΦΙΣΑΝ 439 435 450 436 

ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ 34 15 21 38 

ΕΓΚΥΡΑ 405 420 429 398 

 2014 2013 2012 2011 

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ 

ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ 166 3 175 3 170 3 150 3 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
99 2 83 2 85 2 54 1 

ΕΣΑΚ –ΠΑΜΕ 85 2 72 1 69 1 83 2 

ΔΑΚΕ 55 - 46 1 60 1 47 - 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  
--- --- --- --- 45 - 64 1 

ΕΝΟΤΗΤΑ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

--- --- 44 -- -- -- -- -- 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 

         του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δάφνης – Υμηττού – Ν. Κόσμου – Αγ. Αρτεμίου 
                                                                                                                                                      

             «Ο Μακρυγιάννης»          -        a.r.pa.makrygianni@gmail.com          -          www.paremvasis.gr    
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