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Ανοιχτή επιστολή   –   Αναγγελία υποψηφιότητας για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Στις 3 του Νοέµβρη διεξάγονται οι εκλογές για ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων, οι οποίοι και 
αποτελούν τη θεσµική έκφραση των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια (Υ.Σ.). Οι εκλογές 
αυτές γίνονται 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.  

 

Συνάδελφοι 
 

Πολλοί από εµάς συνηθίζουµε να λέµε πως ο Αιρετός είναι το «µάτι» και το «αυτί» του 
Κλάδου στα Υ.Σ.. Αλλά, αυτό δεν αρκεί: ο Αιρετός είναι, κυρίως, η «φωνή» του Κλάδου σ’ αυτά. Είναι 
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. 

Θέλω να πιστεύω πως µε βάση αυτές τις αρχές πορεύτηκα τα τελευταία πέντε χρόνια, ως 
Αιρετό µέλος στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά (θέση για την οποία δεν είµαι τώρα υποψήφιος), 
υπερασπιζόµενος - στα πλαίσια της νοµιµότητας - τα δίκαια των συναδέλφων, αλλά και µε κριτήριο τον 
παράγοντα «άνθρωπο» εκεί που ο νόµος αντιστρατεύεται την ίδια την πραγµατικότητα.  

Θέλω, επίσης, να πιστεύω πως α) µε την προσπάθεια κωδικοποίησης της εκπαιδευτικής 
νοµοθεσίας – που ξεκίνησα το 2006 – εκδίδοντας και δηµοσιεύοντας στο διαδίκτυο το «Εγκόλπιο 
του Εκπαιδευτικού», το οποίο και επικαιροποιώ µέχρι σήµερα,  β) µε τη δηµιουργία ιστότοπου 
σχετικού µε τα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά µας δρώµενα και γ) την τακτική ενηµέρωση – 
επικοινωνία µε συναδέλφους και σχολικές µονάδες σε ολόκληρη την Επικράτεια, πρόσθεσα ένα 
λιθαράκι στην αντιµετώπιση της «καθηµερινότητας» του κάθε συναδέλφου.  
 

Συνάδελφε 
 

Στο κατώφλι της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, την ώρα που τα πάντα γύρω µας 
αµφισβητούνται, έχουµε την ευκαιρία - µε τη δύναµη της ψήφου - να εµπλουτίσουµε, να 
ανανεώσουµε, αλλά και να δυναµώσουµε το ίδιο το συνδικαλιστικό κίνηµα. Σ’ αυτή τη «µάχη» για 
την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων κατέρχοµαι υποψήφιος µε την Π.Α.Σ.Κ. - συµµετέχοντας στο 
ψηφοδέλτιο του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. - µε µόνα «όπλα» την εµπειρία, την - όποια - γνώση για τη 
λειτουργία των Υ.Σ. και, κυρίως, τη θέληση για προσφορά. Πρωταρχική µου δέσµευση αυτό 
που βροντοφωνάζουν όλο και περισσότεροι: 

 
 

συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 

Οκτώβριος 2010 


