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     Άνεµος αλλαγής στα Υπηρεσιακά Συµβούλια 
 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Στις 5 του Νοέµβρη διεξάγονται οι εκλογές για ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων, σε µια 
συγκυρία όπου εργασιακά, ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά, οικονοµικά κ.ά. δικαιώµατα 
συνθλίβονται στο όνοµα µιας κρίσης, για την οποία - σίγουρα - δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι. 
Σ’ αυτή τη συγκυρία καλούµαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να εκλέξουµε εκείνους που την προσεχή 
διετία θα υπερασπιστούν τα δικαιώµατά µας σε ό,τι αφορά τις υπηρεσιακές µεταβολές, αλλά και 
ως µέλη των Συµβουλίων Επιλογής θα συµβάλουν στο να γίνουν πράξη οι θέσεις του Κλάδου 
για τις Επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης.  

 

Συνάδελφε, 
 

Όλοι µας νιώθουµε οργή και απογοήτευση τόσο για την κατάσταση που ζούµε εδώ και 
πέντε χρόνια όσο και για αυτούς που µας οδήγησαν ως εδώ. Όλοι µας νιώθουµε προδοµένοι και 
από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που ακόµα και σήµερα µοιάζουν αποκοµµένες  από τα προβλήµατα 
των εργαζοµένων. Όµως δεν πρέπει να πέσουµε στην παγίδα της απαξίωσης των πάντων και της 
παραίτησης από τα πάντα. Η απάντηση σ’ αυτή τη λαίλαπα δεν µπορεί να είναι άλλη από την 
ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος και τη συνεργασία των δυνάµεων που αντιµάχονται 
αυτές τις πολιτικές.  

 Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η Κίνηση στην οποία µετέχω («Υπέρβαση - Ενωτική Κίνηση 
εκπ/κών Π.Ε. Πειραιά»), αποφάσισε να στηρίξει µε όλες της τις δυνάµεις τα ανεξάρτητα, 
αγωνιστικά και ενωτικά ψηφοδέλτια τόσο στο επίπεδο του ΠΥΣΠΕ όσο και του ΚΥΣΠΕ µε 
σκοπό την αλλαγή σελίδας στην εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. 
Στην υπηρέτηση αυτής της προσπάθειας θέτω και τις όποιες δυνάµεις µου µε την πεποίθηση ότι ο 
Αιρετός δεν αρκεί να είναι το «µάτι» και το «αυτί» αλλά, κυρίως, η «φωνή» του Κλάδου στα 
Υπηρεσιακά Συµβούλια, αυτός που µε το κύρος του, τη γνώση, την επιχειρηµατολογία και την 
προσωπικότητά του στέκεται - όταν χρειαστεί - «απέναντι» στη ∆ιοίκηση, διασφαλίζοντας τις 
αρχές της αξιοκρατίας, της ισονοµίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. 

 

Συνάδελφοι, 
 

Με αυτές τις αρχές πορεύτηκα όλα αυτά τα χρόνια στις θέσεις που µου εµπιστευτήκατε µε 
την ψήφο σας (Πρόεδρος και Μέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου της Νίκαιας, Αιρετό Μέλος στο ΠΥΣΠΕ 
Πειραιά, Αναπληρωµατικό Αιρετό Μέλος στο ΚΥΣΠΕ) και µε αυτές (τις αρχές) θα συνεχίσω να 
πορεύοµαι και τα επόµενα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνηµα.   

Σας καλώ, λοιπόν όλους να στρατευτείτε στην προσπάθεια αυτή για να εµπλουτίσουµε, 
να ανανεώσουµε, αλλά και να δυναµώσουµε το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνηµα. Στις 5 του 
Νοέµβρη στηρίζουµε όλοι:  

� “Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση” για το ΠΥΣΠΕ Πειραιά  
� “Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση” για το ΚΥΣΠΕ  

 

Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


