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 Αναγγελία υποψηφιότητας για το ΚΥΣΠΕ 
 

Στις 7 του Νοέμβρη, ημέρα διεξαγωγής εκλογών για ανάδειξη των Αιρετών 

εκπροσώπων μας, καλούμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να εκλέξουμε εκείνους που την 

προσεχή διετία θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας σε ό,τι αφορά τις υπηρεσιακές 

μεταβολές. 

Συνάδελφε, 

Όλοι μας νιώθουμε οργή και απογοήτευση για όλα αυτά που απωλέσαμε στα 
χρόνια των μνημονίων, όσο και γι’ αυτούς που μας οδήγησαν ως εδώ. Όλοι μας 
νιώθουμε προδομένοι και από τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που μέχρι 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 δεν 
μπορεί να είναι άλλη από την προσπάθεια για σύνθεση και τη συνεργασία των 
δυνάμεων που αντιμάχονται αυτές τις πολιτικές!  

Σε αυτή την κατεύθυνση η «Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.» - στην οποία 
έχω την τιμή να μετέχω - κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές με σκοπό την ανατροπή των 
συσχετισμών που οδήγησαν τον Κλάδο μας μέχρι εδώ και με πρόταγμα την 
ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.  

 

Σ’ αυτές τις εκλογές δεν θα αναμετρηθεί η «Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.» 
με τις υπόλοιπες παρατάξεις: θα αναμετρηθεί ο καθένας από εμάς με τις ευθύνες 
που του αναλογούν, όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον του Κλάδου και των 
εκπαιδευτικών της Π.Ε.. 

 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
 

Πεποίθησή μου αποτελεί το γεγονός 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 Διοίκηση, διασφαλίζοντας τις αρχές της 
αξιοκρατίας, της ισονομίας, της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Στην υπηρέτηση 
αυτής της προσπάθειας - και με τις όποιες γνώσεις και εμπειρία από τη θητεία μου στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά και τη συνδικαλιστική μου δράση - θέτω την 
υποψηφιότητά μου, συμμετέχοντας στο ανεξάρτητο, αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της 
«Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.», για να δώσουμε μαζί τη μάχη της 
«καθημερινότητας» των συναδέλφων και με σκοπό την αλλαγή σελίδας στην 
εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΠΕ. 

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ: Συνδικαλιστής σημαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελμα! 


