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Ευχαριστήρια επιστολή 
 

(µε τη λήξη της θητείας µου ως Αναπληρωµατικού Αιρετού ΚΥΣΠΕ) 

 
Συνάδελφοι, 
 

Με τη λήξη της θητείας µου, ως Αναπληρωµατικού Αιρετού ΚΥΣΠΕ, αισθάνοµαι την 
ανάγκη να απευθύνω τις ευχαριστίες µου στον καθένα και στην καθεµιά από εσάς για το 
«ταξίδι» που κάναµε µαζί, στην προσπάθειά µας για ένα καλύτερο «αύριο», εν µέσω της 
δυσµενέστατης συγκυρίας που βιώνουµε όλοι µας. Από αυτό το «ταξίδι» και τη σχέση 
εµπιστοσύνης που σφυρηλατήθηκε (και) µέσα από την αµφίδροµη επικοινωνία 
µας βγαίνω, σίγουρα, σοφότερος και θέλω να πιστεύω πως ανταποκρίθηκα - στο µέτρο 
του δυνατού - στις προσδοκίες σας. Η βαθιά µου προσήλωση στην αρχή «υπηρετούµε 
αξίες και όχι αξιώµατα» αποτελεί, συνάµα, τη δέσµευσή µου για συνέχιση αυτής της 
προσπάθειας. 

Με την ευκαιρία αυτής µας της επικοινωνίας θέλω, επίσης, να απευθύνω ένα 
«θερµό» ευχαριστώ σε όλους εσάς που στηρίξατε, στις πρόσφατες εκλογές Αιρετών, τη 
νέα µας Κίνηση, το ψηφοδέλτιο «υπέρβαση – Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε.», δίνοντάς 
µας σε πανελλαδικό επίπεδο ποσοστό 6,3%! Πρόκειται, πράγµατι, για ένα άθλο, αν σκεφτεί 
κανείς ότι η κίνησή µας αυτή εκδηλώθηκε µόλις στα µέσα του Σεπτέµβρη, χωρίς ΚΑΜΙΑ 
κοµµατική «οµπρέλα», αλλά αγκαλιάστηκε από συναδέλφους που επιθυµούν µια 
διαφορετική λειτουργία του συνδικάτου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουµε 
αταλάντευτα, στο πλευρό του κάθε συναδέλφου και της - όλο και πιο δύσκολης - 
καθηµερινότητάς του!  

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 

Σε αυτή την προσπάθεια καλούµε κι όλους εσάς που έχετε τις ίδιες αγωνίες και 
κοινούς προβληµατισµούς, ώστε να συνδιαµορφώσουµε την πορεία µας από δω και πέρα, 
ενόψει και του εκλογικού συνεδρίου της Οµοσπονδίας τον προσεχή Ιούνιο… Στόχος µας: 
ένα συνδικάτο που θα υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των µελών του και όχι τα 
προνόµια της ηγεσίας του! 

 

Χαρούµενα Χριστούγεννα! Καλή Πρωτοχρονιά! 
 

Χρόνια πολλά! 
 

∆εκέµβριος 2012 


