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Φίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι,  

H πεοίξδξπ πξσ διαμύξσμε απξςελεί για ςημ υώοα μαπ πεοίξδξ 

ρημαμςικώμ, κξιμχμικώμ και ξικξμξμικώμ αλλαγώμ. Ωπ κλάδξπ βοιρκόμαρςε 

ρςξ κέμςοξ μιαπ πξλιςικήπ πξσ έυει ρςξ ρςόυαρςοξ ςξσπ εογαζόμεμξσπ και ςα 

κεκςημέμα δικαιώμαςά ςξσπ. Σ’ ασςό ςξ κλίμα καλξύμαρςε μα εκλένξσμε 

αμςιποξρώπξσπ για ςημ 82η Γεμική Σσμέλεσρη ςηπ Δ.Ο.Ε. και ςξ Νξμαουιακό 

Τμήμα ςηπ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Μια ρσμέλεσρη πξσ θα διαμξοτώρει ςη ρςάρη ςξσ 

κλάδξσ απέμαμςι ρςα μείζξμα ποξβλήμαςα πξσ ςξμ ςαλαμίζξσμ. 

Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κέοκσοαπ έυει απξδείνει πχπ μπξοεί μα ρςαθεί ρςξ 

ύφξπ ςχμ πεοιρςάρεχμ και μα αγχμιρςεί για ςξ ρσλλξγικό καλό. Η μέυοι 

ςώοα δοάρη ςηπ μέρα ρςα ρσλλξγικά όογαμα επιβεβαιώμει ςξ πμεύμα 

ρσμεογαρίαπ και ρύμθερηπ πξσ ςημ υαοακςηοίζει καθώπ και ςημ αγχμιρςική 

ςηπ διάθερη απέμαμςι ρςημ όπξια κσβεομηςική αδιαλλανία. Παοαμέμξμςαπ 

ρςαθεοή ρςιπ θέρειπ ςηπ, ρςηοίζει ςημ Εθμική Δχοεάμ Δημόρια Παιδεία και 

ςξμ Έλλημα εκπαιδεσςικό, πέοα από κξμμαςικέπ γοαμμέπ, ξπξοςξσμιρςικέπ 

ρσμπεοιτξοέπ, ποόρκαιοξσπ λεξμςαοιρμξύπ και ιδεξλξγικέπ αγκσλώρειπ πξσ 

μαπ έυξσμ ζημιώρει και διυάρει.  

Η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κέοκσοαπ λέει ςα ποάγμαςα με ςξ όμξμά ςξσπ, δεμ 

επεμδύει ρςξμ τόβξ και ςημ αγχμία ςχμ ρσμαδέλτχμ, δεμ χοαιξπξιεί και δε 

δαιμξμξπξιεί καςαρςάρειπ. Καθώπ, λξιπόμ, ξ ακξμμάςιρςξπ και αμενάοςηςξπ 

ρσμδικαλιρμόπ είμαι κάςι πξσ κοίμεςαι ρςημ ποάνη και όυι «ρςα φεύςικα ςα 

λόγια ςα μεγάλα», λέμε υχοίπ πεοιρςοξτέπ όςι θα αγχμιρςξύμε για ςημ 

αμαςοξπή ςηπ πξλιςικήπ, ρύμτχμα με ςημ ξπξία, ςα μέςοα πξσ παίομξμςαι  

είμαι ςα ςελεσςαία … μέυοι ςα επόμεμα. 

Καςαγγέλλξσμε και αγχμιζόμαρςε για ςημ αμαςοξπή ςηπ πξλιςικήπ 

πξσ ποξρπαθεί μα μαπ πείρει πχπ είμαι ποξπ ότελξπ όλχμ μαπ η πεοικξπή 

μιρθώμ και ρσμςάνεχμ, ςξ κλείριμξ και η σπξυοημαςξδόςηρη ςχμ ρυξλείχμ,  

ςα ςμήμαςα με 26, 27 και 28 μαθηςέπ.  

Καςαγγέλλξσμε και αγχμιζόμαρςε για ςημ αμαςοξπή ςηπ πξλιςικήπ 

πξσ ποξρπαθεί μα μεςαςοέφει ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ ρε πειθήμια όογαμα με 

ςημ επιβξλή μιαπ ανιξλόγηρηπ ςιμχοηςικξύ υαοακςήοα, με ςιπ σπξυοεχςικέπ  

μεςακιμήρειπ, ςα πειθαουικά ρσμβξύλια και ςιπ απξλύρειπ, αμαπληοχςώμ και 

μξμίμχμ εκπαιδεσςικώμ.  

Φίλεπ και τίλξι ρσμάδελτξι, ξι σπξφήτιξι ςηπ Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. 

Κέοκσοαπ μπξοξύμ μα ραπ κξιςάνξσμ ρςα μάςια και μα ζηςήρξσμ ςημ φήτξ 

ραπ γιαςί έδχραμ και δίμξσμ καθημεοιμά ςξμ αγώμα ςξσπ για ςημ ποξάρπιρη 

ςξσ ρσμδικάςξσ. Γιαςί έδχραμ δσμαμικά ςξ παοόμ ρε όλεπ ςιπ κιμηςξπξιήρειπ 

ςξσ ρσλλόγξσ. Γιαςί ποόςαναμ και ποξςάρρξσμ ςξ ρσλλξγικό ρσμτέοξμ 

έμαμςι ςξσ παοαςανιακξύ. Γιαςί, αμ και ρσυμά καςηγξοξύμςαι χπ 



ρσμςηοηςικξί και κσβεομηςικξί ρσμδικαλιρςέπ, δε διρςάζξσμ μα αμςιςαυθξύμ 

ρςημ κσβέομηρη. Γιαςί, ρε αμςίθερη με ςξσπ «ποξξδεσςικξύπ» πξσ 

ςξπξθεςξύμςαι και φητίζξσμ ατξύ ποώςα ςηλετχμήρξσμ ρςξσπ κξμμαςικξύπ 

ςξσπ ιμρςοξύυςξοεπ, η Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Κέοκσοαπ ποξςείμει και φητίζει με 

γμώμξμα ςημ αμαβάθμιρη ςξσ καθημεοιμά μαυόμεμξσ Έλλημα εκπαιδεσςικξύ 

μακοιά από παοαςανιακέπ γοαμμέπ. 

Καλξύμε όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα πάοξσμ μέοξπ ρςη Γεμική 

Σσμέλεσρη πξσ θα γίμει ρςξ Εογαςικό Κέμςοξ Κέοκσοαπ και μα 

εκλένξσμ ςξσπ Αμςιποξρώπξσπ ςξσπ υχοίπ κξμμαςικέπ παοχπίδεπ, 

κξιμχμικξύπ ασςξμαςιρμξύπ και ρςεοεόςσπα.   

τις 4 Θουμίου 2013 λέμε ΜΑΘ στομ ΤΠΔΤΗΤΜΟ ΚΟΓΟ, στημ 

επιχειρηματολογία, στη σύμθεση απόψεωμ, στη συμαδελφικότητα.  

 

 

Για αμςιποξρώπξσπ ρςη Δ.Ο.Ε και ςξ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κέοκσοαπ 
 

 ΑΜΔΡΘΩΣΖ ΠΤΡΘΔΟΤΚΑ    NΖΠ. ΑΓΘΟΤ ΛΑΣΗΑΘΟΤ 
 ΒΟΤΚΓΑΡΖ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΑ    ΜΖΠ. ΔΘΔΘΙΟ ΙΔΡΙΤΡΑ 
 ΓΑΣΔΡΑΣΟ ΔΖΛΖΣΡΖ    13Ο Δ.. ΙΔΡΙΤΡΑ 
 ΔΘΒΑΜΔ ΛΑΡΘΑ     Δ.. ΓΘΑΜΜΑΔΩΜ 
 ΕΟΤΚΑ ΛΑΡΘΑ     Φ. Ι. ΑΓΡΟΤ 
 ΘΔΡΖ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΟ    Δ.. ΠΔΣΡΘΣΖ 
 ΙΑΡΑΙΩΣΑ ΣΔΥΑΜΟ    2Ο Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 ΙΩΣΘΜΖ ΛΑΡΘΑ     Φ. Ι. ΑΓΡΟΤ 
 ΚΘΑΙΟΤ-ΛΠΑΙΟΚΑ ΛΑΡΘΔΣΣΘΜΑ   Δ.. ΙΑΡΟΤΑΔΩΜ 
 ΛΑΓΟΤΚΑ ΒΑΘΚΔΘΟ    Δ.. ΑΓΘΟΤ ΛΑΣΗΑΘΟΤ 
 ΛΑΛΑΚΟΤ ΔΚΔΩΜΟΡΑ    Δ.. ΑΓΘΟΤ ΘΩΑΜΜΖ 
 ΛΟΤΕΑΙΘΣΖ ΠΑΡΑΙΔΤΖ    Δ.. ΑΤΚΘΩΣΩΜ 
 ΛΠΔΡΛΠΔΖ ΛΑΡΘΑ     Δ.. ΙΑΡΟΤΑΔΩΜ 
 ΜΘΙΟΛΑΜΖ ΙΩΜΣΑΜΣΘΜΑ    1ο& 2Ο Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ, 10ο Δ.. 
 ΠΑΠΑΒΚΑΟΠΟΤΚΟ ΑΡΘΣΟΥΑΜΖ  1Ο Δ.. ΚΔΤΙΘΛΛΖ 
 ΠΑΠΑΜΩΣΑ ΓΘΩΡΓΟ    2Ο Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 ΠΑΠΑΣΕΘΛΟ ΔΖΛΖΣΡΖ    2Ο Φ. Ι. ΗΘΜΑΚΘΩΜ 
 ΠΑΣΔΕΑ-ΛΟΤΕΑΙΘΣΖ ΠΔΡΘΣΔΡΑ   ΜΖΠ. ΑΤΚΘΩΣΩΜ 
 ΡΑΛΛΟ ΜΘΙΟΚΑΟ    Δ.. ΚΑΙΩΜΩΜ 
 ΡΩΛΑ ΑΗΑΜΑΘΟ     Δ.. ΑΓΘΟΤ ΛΑΡΙΟΤ 

 
Δημοκπαηική Ανεξάπηηηη Κίνηζη Εκπαιδεςηικών 

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ 
Ανιόπιστη, δυμαμική και απξτελεσματική! 

Υψηλή αίσθηση ευθύμης! 

Αξίζουμε Πεπισσότεπα - Αλλάζουμε Δυναμικά το Τοπίο 


