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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Στις 3 του Νοέμβρη θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ). Νιώθουμε την ανάγκη 
και την υποχρέωση να σας εκφράσουμε ορισμένες σκέψεις για τις επερχόμενες 
εκλογές. 
Ο θεσμός του αιρετού εκπροσώπου στα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι μια σημαντική 
κατάκτηση για τον κλάδο και έχει καταξιωθεί σε μεγάλο βαθμό στη συνείδηση των 
εκπαιδευτικών παρά τις αδυναμίες και τα προβλήματα που κατά καιρούς έχουν 
παρουσιαστεί. 
Σήμερα αποτελεί υποχρέωσή μας η στήριξη και η αναβάθμιση του θεσμού.  
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Ζούμε στην πατρίδα μας μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Όλες οι κατακτήσεις των 
εργαζομένων βρίσκονται στο στόχαστρο εθνικών και υπερεθνικών επιλογών. Με 
πρόσχημα την οικονομική κρίση επιχειρούν με βίαιο τρόπο να σαρώσουν ό,τι θετικό 
κατακτήσαμε με αγώνες χρόνων και να διαμορφώσουν ένα σκηνικό όπου θα 
κυριαρχεί ο τρόμος και η ανασφάλεια. Την κρίση καλούνται να πληρώσουν οι 
εργαζόμενοι και τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και όχι ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ. Απέναντι σε αυτό το νεοφιλελεύθερο σκηνικό 
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΑΣ μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις, άγονες συγκρούσεις και 
συνθηματολογικές εξάρσεις. 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Οι υποψηφιότητές μας αλλά και η μέχρι τώρα πορεία μας αποτελούν σημεία 
αναφοράς και δέσμευσης σε αξίες, λειτουργίες, στάσεις και συμπεριφορές. Θέλουμε 
να επικαιροποιήσουμε με τρόπο ξεκάθαρο κάποια «ΝΑΙ» και κάποια «ΟΧΙ» που 
καθοδηγούν και σηματοδοτούν τη λειτουργία μας. 
ΝΑΙ στη συνεργασία με όλους τους οργανωμένους θεσμούς του κλάδου και τον κάθε 
συνάδελφο ξεχωριστά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
ΝΑΙ στη νομιμότητα. 
ΝΑΙ στη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα. 
ΝΑΙ στον αγώνα απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία της διοίκησης. 
ΟΧΙ στο λαϊκισμό. 
ΟΧΙ στην ισοπεδωτική λογική. 



ΟΧΙ στην πελατειακή αντίληψη. 
ΟΧΙ στη χρησιμοποίηση του θεσμού για τη συγκρότηση προσωπικών μηχανισμών. 
ΟΧΙ στη στενή μικροπαραταξιακή σχέση και αντίληψη. 
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Η συμμετοχή μας στα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Διοίκησης (Διευθυντών, 
Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Προϊσταμένων Γραφείων κτλ) επιβάλλει να 
επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο: ΟΤΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ. Αποτελεί για μας αυστηρό ασυμβίβαστο κατά 
τη διάρκεια της θητείας του ο Αιρετός να συμμετέχει σε οποιαδήποτε θέση 
Διοίκησης.  
 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Αυτές οι λίγες σκέψεις και η στήριξή σας θα αποτελούν για μας κώδικες δέσμευσης 
και αναφοράς προωθητικά στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν κάθε δράση και επιλογή 
μας. 
 
 
Με αγωνιστικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 
Τσόγκας Χρήστος 
 
Ελευθεριώτης Δημήτρης 
 


