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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στα 

Υπηρεσιακά Συµβούλια, θεωρώ υποχρέωσή µου να σου γνωστοποιήσω την απόφασή µου να 
µην είµαι υποψήφιος - γι’ αυτή τη διετία - στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά. 

Πάντα πίστευα και σήµερα ακόµη περισσότερο, πως όσοι εκλέγονται σε θέσεις 
ευθύνης, οφείλουν – αφού ο νόµος δεν το επιβάλει – να αυτοπεριορίζονται ως προς το 
χρονικό διάστηµα άσκησης των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε καµιά περίπτωση δεν 
πρέπει ο συνδικαλιστής να δίνει την εντύπωση ότι έχει δεθεί µε οποιαδήποτε 
«καρέκλα», απολαµβάνοντας τα λιγότερα ή περισσότερα «προνόµια» που 
απορρέουν από αυτή. Εξάλλου, τέτοιου είδους φαινόµενα που έλαβαν χώρα στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, στη δηµόσια σφαίρα γενικότερα, αλλά και στο συνδικαλιστικό χώρο 
οδήγησαν την πατρίδα µας και πλατιά στρώµατα του λαού µας στην κατάσταση που βρίσκονται 
σήµερα. 
 

Συνάδελφοι 
 

Θέλω να πιστεύω πως τα πέντε αυτά χρόνια που είχα την τιµή - µε τη δική σας εντολή - 
να µετέχω στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, υπερασπίστηκα µε σθεναρό τρόπο τα συµφέροντα 
των συναδέλφων πέρα από οποιαδήποτε παραταξιακή ή άλλη σκοπιµότητα. Η ισονοµία και η 
αξιοκρατία ήταν (και είναι) οι δύο βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στήριξα τη δράση 
µου ως µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ακόµη και στις περιπτώσεις που ο νόµος 
«κωφεύει», ο παράγοντας “άνθρωπος” ήταν το κριτήριο που βάρυνε την κρίση µου. Παράλληλα 
– µε πλήθος ενηµερωτικών σηµειωµάτων - υπηρέτησα την αρχή της διαφάνειας, ώστε να 
γνωρίζετε όλες τις παραµέτρους των ζητηµάτων που απασχόλησαν το ΠΥΣΠΕ, σχηµατίζοντας 
τη δική σας γνώµη για τα τεκταινόµενα στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 
 

Συνάδελφε 
 

Ασφαλώς και δεν συνταξιοδοτούµαι! Παραµένω στην πρώτη γραµµή µε τον καθένα 
από εσάς για να παλέψουµε τα δύσκολα που έρχονται. Σε ό,τι αφορά τις προσεχείς εκλογές για 
την ανάδειξη Αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συµβούλια, θα δώσω τη µάχη για την 
επικράτηση των αρχών που προανέφερα µε τη συµµετοχή µου στο ψηφοδέλτιο του 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.. 

Τελειώνοντας, θέλω να απευθύνω ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον καθένα σας, που µε 
εµπιστευτήκατε και που µου δώσατε την ευκαιρία να πορευτώ µαζί σας για να κάνουµε 
πράξη τα οράµατα - στο βαθµό που το επιτύχαµε – του περήφανου Κλάδου των 
εκπαιδευτικών της Π.Ε..   

 
Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου 2010 


