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Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους συναδέλφους µου  
 

5 Νοεµβρίου: Ηµέρα ρήξης και ανατροπής στον Κλάδο µας 
 

Επιλέγω το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης» για τις εκλογές Αιρετών στο ΚΥΣΠΕ   
 

 

Συνάδελφοι, 
 

Στις 5 του Νοέµβρη διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη Αιρετών Εκπροσώπων, οι οποίοι 
και αποτελούν τη θεσµική έκφραση των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συµβούλια. Αντιλαµβανόµαστε 
όλοι µας την κρισιµότητα αυτών των εκλογών, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία, όπου ζητούµενο 
αποτελεί - περισσότερο από ποτέ - η υπεράσπιση του κάθε συναδέλφου εκεί που 
συντελούνται οι υπηρεσιακές µεταβολές. Ταυτόχρονα, οι εκλογές αυτές πρέπει να αποτελέσουν την 
απαρχή για την ανασυγκρότηση του συνδικάτου, ενός συνδικάτου που δεν µπορεί να εµπνεύσει 
και να συσπειρώσει τα µέλη του απέναντι σ’ αυτή τη βάρβαρη πολιτική. 
 

Συνάδελφε, 
 

Γνωρίζεις, ίσως, πως στις προτεραιότητές µου όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν οι καθηµερινές 
αγωνίες του κάθε συναδέλφου, τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα του «µάχιµου» εκπαιδευτικού. Θέλω 
να πιστεύω πως µέσα από τη δράση µου στο Σύλλογο της Νίκαιας (όπου, την τελευταία διετία, 
έχω την τιµή να τον υπηρετώ από τη θέση του Προέδρου), τις παρεµβάσεις µου µε δεκάδες 
σηµειώµατα ενάντια σε κάθε αυθαιρεσία της εξουσίας (κεντρικής ή τοπικής), την ενηµέρωση µέσα από 
τον προσωπικό µου δικτυακό τόπο ( http://www.gdimitrakopoulos.gr ), την τακτική 
επικοινωνία µου µε τις σχολικές µονάδες σε ολόκληρη την επικράτεια, πρόσθεσα ένα λιθαράκι στην 
αντιµετώπιση της καθηµερινότητας των συναδέλφων. 
 

Συναδέλφισσα - συνάδελφε, 
 

Πριν από δύο χρόνια - στις εκλογές Αιρετών - ζήτησα την ψήφο σου (και αναδείχθηκα 
Αναπληρωµατικός Αιρετός ΚΥΣΠΕ) για «να εµπλουτίσουµε, να ανανεώσουµε και να δυναµώσουµε το 
συνδικαλιστικό κίνηµα». Πρωταρχική µου δέσµευση ήταν (και ΕΙΝΑΙ) η αρχή «συνδικαλιστής σηµαίνει 
προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα». Για τις παραπάνω πεποιθήσεις µου συγκρούστηκα µέχρις εσχάτων 
µε την ηγετική οµάδα του χώρου όπου ανήκα, υπερασπιζόµενος ως το τέλος τόσο τις αποφάσεις 
του Συλλόγου µου όσο και το δικό µου αξιακό κώδικα. 

 

Σήµερα, µέσα από τη νέα µας Κίνηση, την «υπέρβαση - Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών 
Π.Ε.», σε καλώ να πορευτείς ΜΑΖΙ µας για να κάνουµε πράξη τα οράµατα του Κλάδου! Ήδη, τα 
µηνύµατα που φτάνουν από ολόκληρη τη χώρα είναι πολύ ενθαρρυντικά και προδικάζουν το 
αποτέλεσµα αυτής της εκλογικής µάχης! Ένα αποτέλεσµα που θα λειτουργήσει ως θρυαλλίδα για την 
κατάρρευση ενός σαθρού οικοδοµήµατος, του επαγγελµατικού και παραγοντικού συνδικαλισµού! 
 
 

Στις 5 του Νοέµβρη κάνε την «υπέρβαση» προσωπική σου υπόθεση! 
 

∆ώσε µας τη δύναµη για να αλλάξουµε τον Κλάδο! 
 

 Νοέµβριος 2012 


