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Στις 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε αλλαγή πορείας, 
 

εκλέγουµε Αιρετό ΚΥΣΠΕ από την «υπέρβαση» 
 

Συνάδελφοι, 
 

 Την Τετάρτη 7 του Νοέμβρη καλούμαστε να πάρουμε μέρος στις εκλογές για ανάδειξη των 

Αιρετών εκπροσώπων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται σε μια συγκυρία, 

όπου οι μνημονιακές πολιτικές: 
  

� ακυρώνουν κάθε κατάκτηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, 

� οδηγούν σε μαρασμό και  κατάρρευση τη Δημόσια Εκπαίδευση, το σύστημα Υγείας  αλλά και 

την ίδια  μας τη ζωή, 

� με την προτεινόμενη τιμωρητική αξιολόγηση και την απειλή της εφεδρείας - απόλυσης 

επιχειρούν να κάμψουν την αντίσταση των εργαζομένων. 
 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εκλογή Αιρετών εκπροσώπων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού 

αυτοί θα κληθούν να υπερασπιστούν μέσα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια τα δίκαια των συναδέλφων 

χωρίς μεθοδεύσεις και μικροπαραταξιακούς σχεδιασμούς, να αποκρούσουν - σε συνεργασία με το 

συνδικαλιστικό κίνημα - τις επιλογές εκείνες που πλήττουν την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

(προαγωγές, ωριμάνσεις κ.τ.λ.). Είναι αυτοί που με τις γνώσεις τους, το ειδικό βάρος που (πρέπει να) 

διαθέτουν, την κρυστάλλινη διαδρομή τους στα συνδικαλιστικά μας - και όχι μόνο – δρώμενα και, 

έχοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις αυθαιρεσίες της 

Διοίκησης. Γι αυτό και πρέπει να είναι «μάχιμοι» εκπαιδευτικοί που ζουν την καθημερινότητα και την 

αγωνία του κάθε συναδέλφου και όχι  «επαγγελματίες» συνδικαλιστές  που μέσα από τη διαπλοκή 

τους με την εξουσία επιδιώκουν τη διατήρηση της «καρέκλας» και των προνομίων που οι ίδιοι έχουν 

θεσπίσει! 
 

Συνάδελφε, 
 

Όλοι μας νιώθουμε οργή και απογοήτευση για την κατάσταση που ζούμε και για όσους μας 

οδήγησαν εδώ. Όλοι μας  νιώθουμε προδομένοι 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. Αυτό εξυπηρετεί τους 

δυνάστες μας… Εμείς κάναμε το αποφασιστικό βήμα για το σπάσιμο του αποστήματος και έχοντας ως 

όραμα την ενότητα του συνδικάτου ιδρύσαμε πριν λίγες ημέρες μια νέα συνδικαλιστική κίνηση, την 

«υπέρβαση – Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε.», προσπαθώντας να αμβλύνουμε και να αλλάξουμε όσα 

μας πλήγωσαν και μας διαιρούν μέχρι σήμερα.  
 

Αποτελεί, λοιπόν, συνειδητή επιλογή η κάθοδος της Κίνησής μας στις προσεχείς εκλογές Αιρετών 

και, μάλιστα, στο ΚΥΣΠΕ. Η Κίνησή μας  επιδιώκει την εκλογή Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ, ώστε  η εκλογή αυτή 

να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την αλλαγή ρότας στο πολύπαθο συνδικάτο μας! Να 

σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τον παραγοντικό και επαγγελματικό συνδικαλισμό. 
 

Αν κι ΕΣΥ θεωρείς ότι έφτασε η ημερομηνία λήξης του συνδικαλιστικού κατεστημένου και επιδιώκεις 

εδώ και τώρα την ανατροπή του, δυνάμωσε το ψηφοδέλτιό μας και πάλεψε μαζί μας, ώστε να 

ανασυγκροτήσουμε το συνδικάτο μας, τη φωνή μας, τη ΔΥΝΑΜΗ μας!!! 

Αν, αντίθετα, επιδιώκεις τη συνέχιση της ίδιας κατάστασης τότε αναζήτησε και θα βρεις, σίγουρα, 

παλιές και  δοκιμασμένες λύσεις κοντά σε άλλους… όχι όμως σε εμάς… 
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Συναδέλφισσα – συνάδελφε,  
 

Απευθυνόμαστε σε σένα, ανεξάρτητα από παρατάξεις και σε καλούμε να κάνεις την 

«υπέρβαση» προσωπική σου υπόθεση!  

Έλα να δώσουμε ΜΑΖΙ τη μάχη της καθημερινότητας και να «χτίσουμε» τις συμμαχίες εκείνες 

που θα μας κάνουν ισχυρούς, ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τη βαρβαρότητα που ζούμε 

σήμερα. 
 

Τα δανεικά δικά τους,  τα ΙΔΑΝΙΚΑ δικά μας! 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΥΣΠΕ 
 
 

Αλογά Βιολέτα                           Ηράκλειο 

       

Ντάλλας  Νικόλαος                      Γρεβενά 

 

Αντωνόπουλος Δημήτριος      Πειραιάς  

 

Ξενικουδάκης  Μανώλης            Νάξος  

 

Βρύνα Ζωή                                  Λασίθι  

 

Πανταζής  Παναγιώτης                Ανατ. Αττική  

 

Γιολδασέα Μαρία                     Πειραιάς 

 

Παπαγιάννης  Κωνσταντίνος      Γιάννινα  

 

Γκαρίπης   Αθανάσιος               Νίκαια 

 

Παπακωνσταντίνου  Ελένη          Σάμος  

 

Δανιήλογλου   Αγγελική           Κερατσίνι  

 

Παπάντος  Παντελής                      Κερατσίνι  

 

Δερμιτζάκης  Δημήτρης            Ηράκλειο 

 

Περσίδη  Κυριακή                           Ανατ. Αττική    

 

Δημητρακόπουλος  Γιώργος    Νίκαια  

 

Πικέας  Γεώργιος                             Ηλεία 

 

Δρόσος  Δημήτρης                      Καρδίτσα 

 

Πουλής Ιωάννης                               Νίκαια  

 

Καραπαναγιώτη  Κων/να          Ρόδος  

 

Σεβδαλής  Κωνσταντίνος                Κάρπαθος  

 

Κατσίμπας  Άγγελος                    Άλιμος 

 

Σιδηροπούλου  Αρετή                     Δραπετσώνα  

 

Καψαλάκης  Ζαχαρίας                Ηράκλειο 

 

Τηλελής  Χρήστος                             Άλιμος 

 

Καψιμάλη  Κων/να                      Αργυρούπολη 

 

Φερεντίνος  Ανδρέας                       Κορυδαλλός  

 

Κοσμά  Αθανασία                        Αιτωλοακαρνανία  

 

Χατζής  Ιωάννης                                 Καλλιθέα 

 

Κότσιαρης  Χρήστος                    Δυτ. Αττική 

 

Χαχλάκης  Γεώργιος                          Χανιά  

 

Κουτρουμάνη  Μαρία                Αχαΐα                   

 

Χρονόπουλος  Γεώργιος                   Καματερό  

 

Λάβδα  Θέκλα                              Κορυδαλλός 

 

Ψύλλας  Παναγιώτης                        Νίκαια  

 

Λάλου  Μαρία                              Λάρισα 

 

Ψυχογυιός  Χαράλαμπος                  Άλιμος  

Μακράκης  Γεώργιος                  Ηράκλειο  

 

 

 


